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Mindazok, akik elfogadják ezt a Pecsétet, 

védelemben részesülnek ebben az időszakban, 

mely Krisztus Második Eljöveteléhez vezet; 

mindenki közületek, családjaitokkal együtt.

Ez a különleges ima egy Ajándék Istentől, 

az Atyától, mely az Isteni Irgalmasságról 

nevezett Mária prófétanő által adatott, 

Isten valamennyi gyermekének a védelmére.

Az Élő Isten Pecsétje 

Álljatok most fel, és fogadjátok el Pecsétemet, az Élő Isten Pecsétjét. Imádkozzátok a Keresztes  
Imahadjárat ezen (33) imáját, hogy Pecsétemet elismerjétek, és hogy azt szeretettel, örömmel és 
hálával fogadjátok.

Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom Védelmed Isteni 
Pecsétjét. Istenséged körülveszi testemet és lelkemet, az örökkévalóságig. 

Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, Szeretett Atyám, mélységes 
szeretetemet és hűségemet. Könyörögve kérlek, hogy ezzel a különleges Pecséttel védj meg 
engem és szeretteimet, és én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem, 
mindörökkön-örökké. Szeretlek, Drága Atyám. Vigasztallak Téged ezekben az időkben, 
Drága Atyám. Felajánlom Neked szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, 
engesztelésül a világ bűneiért, és minden gyermeked üdvösségéért. Ámen.

Menjetek, gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, szeretett Atyátokban, aki szeretettel terem-
tett meg mindnyájatokat. Én minden egyes lelket ismerek, minden részetek ismert Számomra. 
Egyikőtök sincs kevésbé szeretve a másiknál. Éppen ezért egy lelket sem akarok elveszíteni. Egyet 
sem. Kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzátok mindennap Isteni Irgalmasságom 
Rózsafüzérét. Egy napon majd meg fogjátok érteni, hogy miért szükséges ez a megtisztulás.                  

Szerető Mennyei Atyátok,

A Legmagasságosabb Isten
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az Atyától, mely az Isteni Irgalmasságról 

nevezett Mária prófétanő által adatott, 

Isten valamennyi gyermekének a védelmére.

Az Élő Isten Pecsétje 

Álljatok most fel, és fogadjátok el Pecsétemet, az Élő Isten Pecsétjét. Imádkozzátok a Keresztes  
Imahadjárat ezen (33) imáját, hogy Pecsétemet elismerjétek, és hogy azt szeretettel, örömmel és 
hálával fogadjátok.

Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom Védelmed Isteni 
Pecsétjét. Istenséged körülveszi testemet és lelkemet, az örökkévalóságig. 

Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, Szeretett Atyám, mélységes 
szeretetemet és hűségemet. Könyörögve kérlek, hogy ezzel a különleges Pecséttel védj meg 
engem és szeretteimet, és én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem, 
mindörökkön-örökké. Szeretlek, Drága Atyám. Vigasztallak Téged ezekben az időkben, 
Drága Atyám. Felajánlom Neked szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, 
engesztelésül a világ bűneiért, és minden gyermeked üdvösségéért. Ámen.

Menjetek, gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, szeretett Atyátokban, aki szeretettel terem-
tett meg mindnyájatokat. Én minden egyes lelket ismerek, minden részetek ismert Számomra. 
Egyikőtök sincs kevésbé szeretve a másiknál. Éppen ezért egy lelket sem akarok elveszíteni. Egyet 
sem. Kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzátok mindennap Isteni Irgalmasságom 
Rózsafüzérét. Egy napon majd meg fogjátok érteni, hogy miért szükséges ez a megtisztulás.                  
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