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Moja ukochana córko, Moje Serce drży ze smutku z powodu grzechów Moich dzieci. 

Ich wzajemna, haniebna nienawiść rozdziera Moje Serce na dwoje, jak miałoby to 
miejsce u każdego kochającego Ojca. 

Jest jak niedający się usunąć miecz, przekłuwający Moje Serce. 

Ja Jestem Najwyższym Bogiem, który z powodu wolnej woli, jaką dałem wszystkim 
Moim dzieciom, będzie musiał cierpieć nieustający ból, dopóki na ziemi nie wyłoni się 
Nowy Raj. 

Wówczas wy, Moje dzieci, połączycie się jednomyślnie z Moją Świętą Wolą. 

Dopóki to nie nastąpi, nie może być na ziemi pokoju. 

Gdy zły i ci, którzy niewolniczo podążają za jego kłamliwymi obietnicami, zostaną 
ostatecznie zniszczeni, dopiero wtedy  świat w końcu może stać się spokojny. 

Moja córko, powiedz Moim dzieciom, że nie odczuwam przyjemności na myśl o 
ukaraniu Moich dzieci, ponieważ Ja je kocham. 

One są Moje, są Moim drogocennym Stworzeniem. Widzieć, że zły zdeprawował 

ich dusze, jest ciągłą udręką dla Mnie, ich kochającego Ojca. 

Pragnę zabrać wszystkie z was, Moje umiłowane dzieci, które znacie i rozumiecie 
Miłość, jaką was obdarzam — do Mojego pięknego, Nowego Raju na ziemi. 

Obiecuję wam, że prześladowanie będzie krótkie i że będziecie chronieni. 

Albowiem pozostawiam teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony. 

Z nią ujdziecie uwadze tych, którzy spowodują będą utrudniać wam życie w waszych 
krajach. 

Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Ocalenia. Z tą Pieczęcią Moja moc przepłynie przez 
was i żadna krzywda was nie dosięgnie. 

Dzieci, to jest Cud. I tylko ci, którzy oddają pokłon Mnie, ich Panu i Stwórcy wszystkich 
rzeczy — niczym małe dzieci, obdarzające Mnie w swoich sercach miłością — mogą 
być pobłogosławieni tym Boskim Darem. 



Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. 

Odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy (33), aby uznać Moją Pieczęć i przyjąć ją z 
miłością, radością i wdzięcznością: 

Krucjata Modlitwy (33) 
 
Pieczęć Boga Żywego 
 
O Mój Boże, Mój kochający Ojcze, 
przyjmuję z miłością i wdzięcznością 
Twoją Boską Pieczęć Ochrony. 
Twoja Boskość obejmuje 
moje ciało i duszę na wieczność. 
Chylę się w pokornym dziękczynieniu 
i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, 
mój ukochany Ojcze. 
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich 
tą szczególną Pieczęcią. 
Ślubuję służyć Ci moim życiem na wieki. 
Kocham Cię, Drogi Ojcze. 
Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze. 
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo 
najmilszego Syna Twojego 
na przebłaganie za grzechy świata 
i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. 
 
Amen. 
 
Idźcie, Moje dzieci i nie obawiajcie się. Zaufajcie Mi, waszemu ukochanemu Ojcu, 
który z Miłością stworzył każdego z was. 

Znam każdą pojedynczą duszę, każda wasza cząstka jest Mi znana. Ani jeden z was 
nie jest kochany mniej niż inni. 

Z tego powodu nie chcę utracić ani jednej duszy. Ani jednej. 

Proszę, módlcie się nadal codziennie Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia. 

Pewnego dnia zrozumiecie, dlaczego to oczyszczanie jest potrzebne. 

Wasz kochający Ojciec w Niebie 

Najwyższy Bóg 


