Bu özel dua, Tanrı'nın tüm
çocuklarının korunması için
Meryem Peygamber'e İlahi
Merhamet tarafından verilen,
Tanrı'nın, Baba'nın bir
armağanıdır. 20 Şubat 2012
tarihli Mesaj 351 söz konusudur

Bu mührü kabul edenlere,
her birinize ve ailelerinize,
Mesih'in İkinci Gelişi dönemi
boyunca koruma
sağlanacaktır.

Şimdi ayağa kalkın ve Yaşayan Tanrı'nın Mührü olan mührümü alın. Mührümüzü takdir
etmek için bu Haçlı Seferi duasını (33) okuyun ve sevgi, sevinç ve şükran ile kabul edin.

T

anrım, sevgili Babam, ilahi koruma mührünü sevgi ve şükranla kabul ediyorum.
Senin ilahi varlığın bedenimi ve ruhumu sonsuzluğa kadar saracak. Mütevazı
şükranlarımı sunarak eğiliyorum ve sana derin sevgimi ve sevgili Baba'ma, sana olan
sadakatimi sunuyorum. Senden beni ve sevdiklerimi bu özel mühürle korumanı
diliyorum ve hayatımı şimdi ve sonsuza dek senin hizmetinde yaşayacağıma yemin
ediyorum. Seni seviyorum, sevgili Baba'm. Bu zamanlarda seni teselli ediyorum, sevgili
Baba'm.
Sana, sevgili Oğlu'nun ruhunu ve ilahını, dünyanın günahları ve tüm çocukların
kurtuluşu için kefaret içinde canım ve kanımla kurban ediyorum. Amin.

Çocuklarım, (şimdi) gidin ve korkmayın. Bana, her birinizi sevgiyle yaratmış olan
sevgili Baba'nıza güvenin. Her bir ruhu tanıyorum, sizin her bir parçanızı (tam olarak)
biliyorum. Hiçbiriniz (benim tarafımdan) bir diğerinizden daha az sevilmez. Bu nedenle
bir ruhu dahi kaybetmek istemem. (Tek) birini bile. Her gün merhamet tespihime dua
etmeye devam edin. Günün birinde bu temizliğin neden gerekli olduğunu
anlayacaksınız.

Cennetteki sizi seven Baba'nız

En yüce Tanrı

Dieses besondere Gebet ist ein Geschenk vom Gott, dem Vater, das der Prophetin Maria von
der Göttlichen Barmherzigkeit gegeben worden ist zum Schutz für alle Kinder Gottes. Es handelt
sich um die Botschaft 351 vom 20. Februar 2012
Allen, die dieses Siegel annehmen, wird Schutz angeboten, für jeden Einzelnen von euch und
euren Familien während der Periode in der Hinführung zum Zweiten Kommen von Christus.
Erhebt euch nun und empfangt Mein Siegel, das Siegel des Lebendigen Gottes. Betet dieses
Kreuzzug-Gebet (33), um Mein Siegel zu würdigen, und empfangt es mit Liebe, Freude und
Dankbarkeit.
O mein Gott, mein liebender Vater, ich nehme Dein Göttliches Siegel des Schutzes mit Liebe und
Dankbarkeit an. Dein Göttliches Wesen umgibt meinen Leib und meine Seele bis in alle Ewigkeit.
Ich verneige mich in demütiger Danksagung und biete Dir meine tiefe Liebe und meine Treue zu
Dir, meinem geliebten Vater, dar. Ich bitte Dich, mich und meine Lieben mit diesem besonderen
Siegel zu schützen, und ich gelobe Dir, mein Leben jetzt und immerdar in Deinem Dienst zu
leben. Ich liebe Dich, lieber Vater. Ich tröste Dich in diesen Zeiten, lieber Vater.
Ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines innig geliebten
Sohnes zur Sühne für die Sünden der Welt und für die Rettung all Deiner Kinder. Amen.
Geht (jetzt) hin, Meine Kinder, und habt keine Furcht. Vertraut auf Mich, euren geliebten Vater,
der jeden von euch liebevoll erschuf. Ich kenne jede einzelne Seele, jeder Teil von euch ist Mir
(genau) bekannt. Keiner von euch wird (von Mir) weniger geliebt als ein anderer. Aus diesem
Grund möchte Ich nicht eine Seele verlieren. Nicht eine (einzige). Bitte fahrt damit fort, jeden Tag
Meinen Barmherzigkeitsrosenkranz zu beten. Eines Tages werdet ihr verstehen, warum diese
Reinigung erforderlich ist.
Euer liebender Vater im Himmel
Gott der Allerhöchste
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