
PEČAŤ OCHRANY ŽIVÉHO BOHA  

ZJV. 7:2-3 A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom 
zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme 
na čele služobníkov nášho Boha!

Úryvky z Knihy Pravdy o Pečati živého Boha 

Moja pečať je mojim sľubom spásy. Touto pečaťou bude moja moc prúdiť cez vás a nepostihne vás žiadna ujma. 
Toto je zázrak, deti a len tí, ktorí sa sklonia predo Mnou, ich Pánom a Stvoriteľom všetkých vecí ako malé deti, s láskou 
ku Mne vo svojich srdciach, môžu byť požehnaní týmto Božím darom. (Boh Najvyšší, 20. februára 2012)

Moja dcéra, prišiel čas, aby bola rozlomená prvá z pečatí a jak Ma to zarmucuje. Prisľúbil som, že predtým, ako sa to 
stane, ponúknem Moju ochrannú pečať na čelá všetkým tým, ktorí vo Mňa veria.(Boh Najvyšší, 21.februára,
2012)

Vy, Moji nasledovníci, ktorí prijmete Pečať živého Boha, ste požehnaní. (Ježiš, 22. februára, 2012)

Modlite sa za duše a ponechajte všetko v mojich rukách. Nikdy sa nezabúdajte modliť tak často, ako môžete, k môjmu 
Otcovi za pečať živého Boha, aby ochránil vás a vašu rodinu. (Ježiš, 29. februára, 2012).

Deti, nebojte sa. Žiadna ujma nepostihne tých, ktorí nosia moju pečať, pečať živého Boha. Satan a jeho padlí
anjeli, ktorí v tejto dobe zamorili svet, nemajú žiadnu moc nad tými, ktorí majú znak živého Boha. Deti, musíte Ma
počúvať a prijať moju pečať, lebo ona zachráni nielen vaše životy, ale aj vaše duše. Modlite sa každý deň 
modlitbu za získanie mojej pečate*. Postarajte sa o to, aby každý člen vašej rodiny a vaši milovaní pochopili, aká 
dôležitá je moja pečať. Vaša láska ku Mne, vášmu Nebeskému Otcovi, bude vašou zachraňujúcou milosťou a dodá 
vám silu, ktorú potrebujete. Moja ochranná pečať je predpovedaná pri rozlomení druhej pečate. Jazdec na
červenom koni je pomstychtivý anjel temnoty, ktorý bude zabíjať moje deti v početných vojnách, ktoré prídu. Prejde 
však pomimo tých mojich detí s pečaťou na ich čelách. (Boh Najvyšší, 8. marca, 2012)

Keď Ma milujete, potom vás vezmem do náručia môjho Otca, ktorý okolo vás a vašej rodiny umiestni pečať ochrany.
(Ježiš, 14.marca, 2012)

Všetci veriaci, ktorí majú ochrannú pečať môjho Večného Otca, pečať živého Boha, neutrpia žiadnu ujmu. Z
tohto dôvodu, dcéra moja, musíš zabezpečiť, aby čo najviac Božích detí získalo k tomuto okamžitý prístup v každom 
kúte sveta. (Ježiš, 21. marca, 2012)

Môj dar Pečate živého Boha spôsobí, že pre vašich nepriateľov budete neviditeľní. Modlite sa odteraz každý deň túto 
modlitbu. Majte ju pred sebou vo vašich domovoch a nechajte si ju posvätiť kňazom. (Ježiš, 3.10 hod., 16. mája, 2012)

Dar Pečate živého Boha bude vašou najväčšou ochranou v čase vojny a konfliktov. Keď sľúbite vernosť Bohu 
Otcovi tým, že prijmete tento nezištný dar, tak zostanete slobodní. (Matka Spásy, 9.00 hod., 16. mája, 2012)

Tak povstaňte a konajte, aby ste svoj národ pripravili tak, aby dostal výzbroj, ktorú potrebuje na to, aby sa vyhol znaku 
šelmy. Nikdy nezabúdajte na dôležitosť Pečate živého Boha. Táto vám a vašej rodine poskytne nielen duchovnú 
ochranu ale aj ochranu fyzickú. Ste požehnaní prijať túto pečať a vašou povinnosťou je zabezpečiť, aby ju prijalo všade 
čo najviac Božích detí. (Ježiš, 17.38 hod., 16. mája, 2012)

Toto je jedna z posledných a najväčších pečatí ochrany, zoslaných z nebies a zo všetkých modlitieb, daných ľudstvu. 
Má vám pomôcť zachovať vás všetkých (pri živote) počas akéhokoľvek budúceho prenasledovania, predovšetkým v 
čase nadvlády a vojny. Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána a má v sebe veľa Božích síl, ktoré sú s ňou 
spojené. Vážte si ju a použite ju na ochranu nielen vás samých, ale aj vašich rodín. (Matka Spásy, 17. mája, 2012)

Pečať živého Boha, moja modlitba z modlitbovej kampane (33) je vašim záchranným lanom. Keď prijmete moju 
pečať ochrany, ktorú vám dáva môj Večný Otec, nebudete musieť prijať tento znak. Nebude sa vás to dotýkať.
Váš dom nebude vidno, nebudú ho hľadať a ani sa nestane cieľom, pretože v očiach satanovej armády sa 
stane neviditeľným. (Ježiš, 1. júna, 2012)



Len vtedy, keď bude očistená zem, sa bude môcť uskutočniť môj Druhý príchod. Modlite sa, moji nasledovníci,
za odvahu a odolnosť vysporiadať sa s týmito trestami. Nech vám nikdy nenaháňajú strach, pretože vy, moja armáda, 
sa budete za nich a ich národy modliť a pomáhať pri očiste, ktorá je potrebná na obrátenie ľudstva. Pečať živého Boha 
bude ochraňovať každého jedného z vás. (Ježiš, 6. júla, 2012)

Moji vysvätení služobníci, ktorí Mi zostanú verní, budú musieť slúžiť sväté omše potajme alebo čeliť uväzneniu. Budú 
naberať na sile a naplnení Duchom Svätým budú aj naďalej živiť Božie deti pokrmom života. Musia sa postarať o to, 
aby všetkým tým, ktorých budú viesť, bola ponúknutá ochrana Pečate živého Boha. (Ježiš, 8. júla, 2012)

Nikdy sa nestrachujte, pretože tí s pečaťou živého Boha sú nielen ochraňovaní, ale dostávajú aj milosti na obranu 
Božieho Slova tak, aby dar života bol udelený čo možno najviac dušiam. (Boh Najvyšší, 15. júla, 2012)

Postarajte sa o to, aby ste odteraz vo svojich príbytkoch mali svätenú vodu a benediktínsky kríž spolu s pečaťou živého 
Boha, ktorá bude visieť vo vašom domove. Toto všetko bude vašu rodinu ochraňovať. Riaďte sa mojimi pokynmi a 
všetko bude dobré. (Ježiš, 17. júla, 2012)

Vy, ktorí ste mojimi nasledovníkmi, nezabúdajte, že ste vždy ochraňovaní pečaťou živého Boha. Musíte túto
pečať rozširovať a dávať ju čo možno najviac ľuďom. Prosím, pochopte, že vám tieto veci hovorím preto, aby som vás 
pripravil tak, aby ste mohli čo možno najviac dušiam zabrániť prijať znak šelmy.
Nezabúdajte, že satan túto bitku nemôže vyhrať, lebo to sa nikdy nemôže stať. Zvíťaziť môžu iba tí, ktorí budú mať 
pečať živého Boha a tí, ktorí zostanú verní a pevne oddaní Bohu. (Ježiš, 20. júla, 2012)

Prosím, všade rozširujte Pečať živého Boha. Nesmie byť predávaná. Musí byť prístupná všetkým. Odovzdávajte jej 
kópie všetkým, ktorí potrebujú byť ochraňovaní. (Ježiš, 21. novembra, 2012)

Aby ste sa mohli tešiť z Môjho Nového raja na zemi, musíte prijať Moju ruku, keď vám ju podávam. Nebojte sa, lebo Ja 
označím všetkých tých, ktorí uctievajú Mňa, ich Večného Otca a Môjho drahého Syna, s Mojou Pečaťou. (Boh
Najvyšší, 22. novembra, 2012)

Všetky plány Môjho Otca zahaliť Jeho deti a pokryť ich pod Jeho ochrannou Pečaťou, sú pripravené. (Ježiš, 10.
decembra, 2012)

Chopte sa môjho Slova, pretože je vaším záchranným lanom. Vy, moji milovaní nasledovníci, ste ochraňovaní Pečaťou 
živého Boha a tak nikdy nesmiete mať strach. (Ježiš, 20. marca, 2013)

Vy, ktorí Ma vaším krutým odmietaním preklínate, Ma budete úpenlivo prosiť o milosrdenstvo, až sa tieto udalosti 
stanú. Až budete prinútení trpieť a prijať značku šelmy, alebo zomrieť, budete ku Mne kričať. Potom sa budete
zháňať, aby ste našli Pečať živého Boha, ktorú som dal svetu skrze môjho Otca v týchto posolstvách - ale vtedy bude 
príliš neskoro. Len tí, ktorí prijmú Pečať, majú ju vo svojich domovoch, alebo ju nosia pri sebe, budú ochránení. Iba tí s 
Pečaťou živého Boha uniknú tejto forme genocídy duše. (Ježiš, 4. apríla, 2013)

Bude to skrze Mňa, že dostanú jedinú možnú ochranu pred antikristom. Moja ochrana musí byť vyhľadávaná a Pečať 
Živého Boha musí byť daná čo možno najviac dušiam. (Ježiš, 11. mája, 2013)

V tej dobe zaistí môj Duch Svätý, ktorý sa vylieva na mojich nasledovníkov vo všetkých mojich kresťanských 
cirkvách, že budú pripravení. Oni, spolu s mojimi učeníkmi z tejto misie, vytvoria zvyškovú cirkev. Ich moc bude veľká 
a nič nebude môcť uškodiť tým s Pečaťou živého Boha. Ich moc bude vychádzať z modlitieb, daných im mojou 
Matkou a modlitebnou kampaňou. (Ježiš, 21. mája, 2013)

Povzbudzujem vás naliehavo, aby ste si uchovali všetky sväté predmety, ružence, posvätené sviece, svätenú vodu,
výtlačok Biblie a svätý denný misál spolu s knihou modlitieb modlitebnej kampane. Musíte mať vo svojich domovoch 
Pečať živého Boha a nosiť ju so sebou, ak je to možné. Môj medailón spásy obráti tých, ktorí ho nosia, a mojím Synom im 
bude prejavené milosrdenstvo. Žiadam ťa, dieťa, aby si nechala vyrobiť medailón spásy teraz, a nechala urobiť škapuliar 
Pečate živého Boha. (Matka Spásy, 23. augusta, 2013)

Nakoniec prijmite moju Pečať ako jeden z najväčších darov, ktoré som dal ľuďom od doby, kedy som im dal život. 
Znovu dávam život svojimi mimoriadnymi milosťami, ak máte blízko seba Pečať živého Boha. Všetkým, ktorí 
majú Pečať, je zaručené miesto v Novom raji. (Boh Najvyšší, 23. augusta, 2013)



Volám k židom,  moslimom a kresťanom, rovnako ako ku každému inému vyznaniu, aby Ma teraz počúvali. Nikto 
z vás nebude nedotknutý skazenosťou Antikrista. Ale ak sa teraz pripravíte, prijatím Pečate živého Boha a jej 
držaním vo vašich domovoch, stanete sa imúnni voči utrpeniu, ktoré on uvalí na svet. (Ježiš, 30. augusta, 2013)

Zničia mnoho častí svojich úbohých národov. Ľudu, nad ktorým budú vládnuť, bude ponechané len málo moci, a 
demokracia bude visieť na vlásku. Tým nevinným a trpiacim ľuďom bude daná Božia ochrana, ak budú mať Pečať 
živého Boha. Nikdy nepodceňujte tento bezplatný Boží dar. Pečať živého Boha vás ochráni pred telesnou a 
duševnou smrťou v priebehu vojen. Prosím, dajte ju toľkým ľuďom, ako len môžete, v každom národe. (Ježiš,
12.22 hod., 21. septembra, 2013)

Vždy musíte mať požehnanú pečať živého Boha vo svojich domovoch, a taktiež  v akomkoľvek vhodnom 
formáte, aby ste ju tiež nosili so sebou. Tá vás ochráni pred každým druhom prenasledovania a získate
potrebnú silu, aby ste zostali verní Bohu a všetkému, čo je  jasne ustanovené v Najsvätejšej Biblii.
Tí  z vás, ktorí  sa rozhodli odpovedať na moje volanie, sú požehnaní. Vy, následne, skrze váš čin lásky 
k vášmu blížnemu budete šíriť pečať živého Boha všade, kam pôjdete. (Ježiš, 11. októbra, 2013)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdá sa, že mnoho ľudí môže byť zle informovaných alebo neoboznámených s potrebou nie len vystaviť, mať 
pečať zavesenú alebo ju nosiť pri sebe  – ALE  “MODLIŤ SA KAŽDÝ DEŇ MODLITBU ZA PRIJATIE MOJEJ 
PEČATE” (Boh Najvyšší, 8. marca 2012)

O ďalšie informácie môžete požiadať darcu tohto dokumentu, ak potrebujete posvätené kópie Pečate. Dodávajú 
sa v rôznych veľkostiach (veľkosti A4, veľkosti vizitky, záložky a čoskoro bude zverejnená ako škapuliar). 
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