PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO

„Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego.
Będzie ona chronić was i wasze rodziny, nie tylko duchowo,
ale da wam także ochronę fizyczną.
Jesteście błogosławieni, gdy otrzymujecie Pieczęć, a waszym obowiązkiem jest, aby wszędzie jak najwięcej dzieci Bożych ją otrzymało”
(z Orędzia z 16 maja 2012, godz. 17.38).
„Zawsze musicie trzymać błogosławioną Pieczęć Boga Żywego
w swoich domach i w takim formacie, żebyście także mogli ją nosić
przy sobie. To was uchroni od wszelkiego rodzaju prześladowań i uzyskacie siłę niezbędną do pozostania wiernym Bogu i wszystkiemu, co
jasno zostało przedstawione w Najświętszej Biblii”
(z Orędzia z 11 października 2013 roku, godz. 22.30).
„Ma Ona [Pieczęć] pomóc podtrzymać wszystkich podczas przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny.
Ta pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana i jest związana
z wielkimi boskimi mocami”
(z Orędzia z 17 maja 2012 roku, godz. 8.50).
„Pieczęć Boga Żywego będzie chronić was wszystkich i każdego
z osobna”
(z Orędzia z 6.07.2012 roku, godz. 16.15).

Pieczęć Boga Żywego to Modlitwa Krucjaty 33.
Stanowi ona szczególny Dar Boga dany nam dla ochrony przed
złem i krzywdą w czasach przed Powtórnym Przyjściem Jezusa.
Obrazek zamieszczony niżej po prawej to jedynie graficzne
przedstawienie Pieczęci.
Jak prosi Jezus, Pieczęć należy zawsze
nosić przy sobie (to znaczy treść
modlitwy) w jakiejkolwiek formie oraz
odmawiać codziennie.
Pieczęć Boga Żywego powinna zostać
poświęcona przez kapłana.
Modlitwa Krucjaty 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 moim życiem służyć Ci na wieki wieków.
Kocham Cię, drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.

Więcej informacji i Orędzi na stronie internetowej:
A r m ia Je z u s a C h rys t u s a . pl
W redakcji strony można także zamawiać nieodpłatnie
poświęcone Pieczęcie.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich
dzieci.
Amen.

Pieczęć Boga Żywego została przekazana w objawieniach Marii od Bożego Miłosierdzia. W Orędziu z 20 lutego 2012 roku Pan Jezus daje nam
Pieczęć, mówiąc:
„(...) przekazuję teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony.
Z nią zdołacie uciec uwadze tych, którzy spowodują trudności
w waszych krajach.
Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Zbawienia. Moja Moc wzrośnie
w was dzięki tej Pieczęci i żadna krzywda was nie spotka.
Jest to cud, dzieci, i tylko ci, którzy oddają Mi pokłon, swojemu
Panu i Stwórcy wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością w swoich
sercach dla Mnie, zostaną pobłogosławieni tym Boskim Darem”.
Pieczęć Boga Żywego jest szczególną łaską od Boga daną na obecne
czasy przygotowania na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa. Została
przepowiedziana w ostatniej księdze Pisma Świętego – w Apokalipsie
św. Jana Apostoła (por. Ap 7 oraz Ap 9,4).
Pieczęć może mieć różne wykończenie graficzne (czasem minimalne albo nawet żadne), tekst może być różnie sformatowany (mniejszą,
większą czcionką itd.). Nie obrazek pieczęci woskowej ani nie elegancki
wydruk stanowią Pieczęć – jest nią jedynie sama treść modlitwy, noszona przy sobie i codziennie odmawiana. Może też mieć formę szkaplerza.
Pieczęć należy także umieścić przed sobą w domach (Orędzie
z 16.05.2012, godz. 3,10, Orędzie z 11.10.2013, godz. 22.30, Orędzie
z 4.04.2013, godz. 19.45). Umieszczenie jej na wewnętrznych ścianach
miejsc schronienia, gdzie będzie odprawiana Msza Święta, uczyni te
miejsca niewidzialnymi dla wrogów (orędzie z 5.08.2013, godz. 13:05).
Pieczęć należy szerzyć, gdziekolwiek idziemy, a szczególnie należy przekazywać jej kopie tym, którzy potrzebują być chronieni. Musi
być dostępna dla każdego (Orędzie z 11.10.2013, godz. 22.30, Orędzie
z 21.11.2012, godz. 23.30).
Jezus: „Będę chronić wszystkie Moje dzieci, które mają umieszczoną
w duszach Pieczęć Mojej Miłości” (Orędzie z 14.02.2012, godz. 18.00).

„Nastąpi kontrola waszych pieniędzy, waszego dostępu do żywności i tego, w jaki sposób żyjecie. Zasady, wiele z nich, sprawią, że staniecie się więźniami. Kluczem do waszych cel, który trzymał was będzie pod ich kontrolą, będzie znamię bestii. 666 będzie wprowadzany
tak samo jak każda szczepionka, jego numer będzie ukryty w chipie,
do którego przyjęcia będziecie zmuszani. Raz wprowadzony zatruje
nie tylko twój umysł i duszę, ale twoje ciało. To spowoduje epidemię
mającą na celu zniszczenie większości ludności świata. Nie wolno
przyjmować znamienia. Zamiast tego pouczam was, co macie czynić.
Wielu będzie akceptować znamię, ponieważ będą czuli się bezradni.
Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty 33, jest waszą
ostatnią deską ratunku. Po otrzymaniu Mojej Pieczęci Ochrony, przekazanej wam przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmować znamienia. Zostaniecie nietknięci. Wasz dom nie
będzie widoczny, a poszukiwany lub namierzony będzie niewidoczny
w oczach armii szatana”
(z Orędzia z 1.06.2012 roku, godz. 20.15).
„Proszę, rozpowszechniajcie wszędzie Pieczęć Boga Żywego. Nie
może być ona sprzedawana. Musi być dostępna dla wszystkich. Przekazujcie jej kopie wszystkim, którzy potrzebują ochrony”
(z Orędzia z 21.11.2012 roku, godz. 23.30).
„Przyjmijcie ostatecznie Moją Pieczęć jako jeden z największych
Darów, jakie zostały dane ludzkości, odkąd dałem jej Życie. Ponownie
daję Życie poprzez Moje szczególne Łaski, kiedy trzymacie blisko siebie Pieczęć Boga Żywego. Wszystkim z Pieczęcią zostanie przyznane
miejsce w Nowym Raju”
(z Orędzia z 23.08.2013 roku, godz. 15.00).

