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Alle, som tager imod dette Segl, tilbydes 

beskyttelse for hver enkelt af jer og jeres 

familier under det tidsrum, som fører til 

Kristi Andet Komme.

Denne særlige bøn er en Gave  fra Gud Faderen, 
som er blevet givet til profeten Maria af den 
Guddommelige Barmhjertighed til beskyttelse 
af alle Guds børn.  Det drejer sig om 
budskabet 351, modtaget den 20. 
Februar 2012.

Rejs jer nu og modtag Mit Segl, den Levende Guds Segl. Bed denne korstogs - bøn (33) 
i anerkendelse af Mit Segl, og modtag det med kærlighed, glæde og taknemmelighed.

 Min Gud, Min elskende Fader,jeg modtager med kærlighed og taknemmelighed Dit 
Guddommelige Beskyttelsens Segl.Din Guddommelighed omgiver mit legeme og min sjæl i 

al evighed. I ydmyg taknemmelighed bøjer jeg mig og frembærer min dybe kærlighed og min 
trofasthed til Dig Min Elskede Fader. Jeg beder Dig om beskyttelse for mig selv og mine kære med 
dette særlige Segl, og jeg lover, at jeg for altid og evigt vil leve mit liv i Din tjeneste. Jeg elsker Dig 
Kære Fader, jeg trøster Dig i disse tider Kære Fader. Jeg frembærer for Dig Din øjtelskede Søns 
Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til sone for verdens synder og for alle Dine børns frelse. Amen.

Gå, Mine børn og frygt ikke. Stol på Mig, jeres elskede Fader, som i kærlighed skabte enhver af jer. 
Jeg kender hver enkelt sjæl, hver del af jer er Jeg bekendt med. Ikke én af jer er elsket mindre end en 
anden. Derfor ønsker Jeg ikke at miste en eneste sjæl. Ikke èn! Jeg beder jer, vedbliv at bede 
Rosenkransen til Guds Barmhjertighed hver dag. En dag vil I forstå, hvorfor denne renselse er 
nødvendig.

Jeres elskende Fader i Himlen

Gud den Allerhøjeste

Den Levende Guds Segl


