Η Σφραγίδα του Ζωντανού Θεού
Αυτή η ιδιαίτερη προσευχή είναι το ∆ώρο του

Σε όλους αυτούς που θα δεχτούν τη
Σφραγίδα αυτή θα προσφέρεται η

Θεού Πατέρα, που δόθηκε στον προφήτη,

προστασία για όλους εσάς και τις
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προστασία όλων των παιδιών του Θεού.
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τη Μαρία του Θείου Ελέους για την
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οικογένειές σας κατά τη διάρκεια των
προετοιµασιών για τη ∆ευτέρα Παρουσία
του Χριστού.

Σηκωθείτε τώρα και δεχτείτε τη Σφραγίδα ΜΟΥ, τη Σφραγίδα του Ζωντανού Θεού. Να λέτε αυτή την Προσευχή της
Σταυροφορίας (33) για να αναγνωρίσετε τη Σφραγίδα ΜΟΥ και να την αποδεχθείτε µε αγάπη, χαρά και ευγνωµοσύνη.

Θεέ µου, στοργικέ Πατέρα µου, αποδέχοµαι µε αγάπη και ευγνωµοσύνη τη ∆ική ΣΟΥ
Θεία Σφραγίδα της Προστασίας. Η Θεότητά ΣΟΥ καλύπτει το σώµα και την ψυχή µου

για την αιωνιότητα. Υποκλίνοµαι µέσα στην ταπεινή ευχαριστία και ΣΟΥ προσφέρω τη βαθιά

αγάπη και την πίστη µου, Αγαπηµένε µου Πατέρα. ΣΕ ικετεύω να προστατεύεις εµένα και τους
αγαπηµένους µου µΆ αυτή την ειδική Σφραγίδα. Υπόσχοµαι να ΣΕ υπηρετώ µε τη ζωή µου για

όλη την αιωνιότητα. ΣΕ αγαπάω, αγαπηµένε Πατέρα. ΣΕ παρηγορώ σΆ αυτούς τους καιρούς,
αγαπηµένε Πατέρα. ΣΟΥ προσφέρω το Σώµα και το Αίµα, την Ψυχή και τη Θεότητα του

Πολυαγαπηµένου ΥΙΟΥ ΣΟΥ ως εξιλέωση για τις αµαρτίες του κόσµου και για τη Σωτηρία όλων
των παιδιών ΣΟΥ. Αµήν.
Πηγαίνετε, παιδιά ΜΟΥ, και µη φοβάστε. Εµπιστευτείτε ΕΜΕΝΑ, τον Αγαπηµένο Πατέρα σας, που µε Αγάπη
δηµιούργησε τον καθέναν από εσάς. Γνωρίζω την κάθε µία ψυχή, κάθε σωµατίδιο σας είναι γνωστό σε ΜΕΝΑ.
Κανένας από εσάς δεν αγαπιέται λιγότερο από τους άλλους. ΓιΆ αυτό το λόγο δε θέλω να χάσω ούτε µια ψυχή.
Ούτε µία. Παρακαλώ, συνεχίστε να προσεύχεστε µε το ∆ικό ΜΟΥ Ροζάριο του Θείου Ελέους κάθε µέρα. Μια µέρα
θα καταλάβετε γιατί αυτή η κάθαρση είναι απαραίτητη.
Ο Στοργικός Πατέρας σας στον Ουρανό

Ο Ύψιστος Θεός

