
Den Levande Gudens Sigill 
All a som accepte rar dett a Sigill  

kommer bli erbjudna skydd för 

var och varenda en utav er och era 

familjer under perioden fr am ti ll  

Andra Ankomste n av Kristus.

Denna speciell a bön är en Gåva fr ån Gud 

Fadern given åt profete n Maria 

Gudomlig Barmhärti ghet för att  skydda 

all a Guds barn. Dett a meddelande 351, 

mott ogs den 20 februari 2012.

Res er nu och accepete ra Mitt  Sigill , den Levande Gudens Sigill . Recite ra denna Korstågsbön 
(33) för att  bekräfta Mitt  Sigill  och accepte ra det med kärlek, glädje och tacksamhet.

Min Gud, Min Kärleksfu ll e Fader, jag accepte rar med kärlek och tacksamhet Ditt  
Beskyddande Gudomliga Sigill , Din Gudomlighet omfatt ar min kropp och själ för 

evigt. Jag bugar i ödmjuk tacksägelse och erbjuder min djupa kärlek och lojalite t ti ll  Dig 
min Älskade Fader. Jag bönfall er Dig att  skydda mig och mina nära och kära med dett a 
speciell a Sigill  och jag förbinder mitt  liv ti ll  Din tjänst i evighete rs evighet. Jag älskar Dig 
Käre Fader. Jag tr östar Dig i dessa ti der Käre Fader. Jag erbjuder Dig Kroppen, Blodet, 
Själen och Gudomlighete n av Din högt älskade Son i försoning för världens synder och för 
fr älsningen av all a Dina barn. Amen.

Gå, Mina barn och var inte  rädda. Lita på Mig, Er älskade Fader som kärleksfu ll t skapade er 
all a. Jag känner varenda själ, varje del av er är känd för Mig. Ingen av er är älskad mindre 
än den andra. På grund av dett a vill  Jag inte  förlora en själ. Inte  en enda.
Vänligen fortsätt  att  bedja Rosenkransen ti ll  Min Gudomliga Barmhärti ghet varje dag. En 
dag kommer ni att  förstå varför denna rening behövs.

Er Kärleksfu ll e Fader i Himlen

Gud den Allra Högste


