
Pranešimai, Gyvojo Dievo Antspaudas, 

Maldos Kryžiaus žygis  

www.perspejimas.lt  

Ši svetainė skelbia dieviškas pranašystes apie Antrąjį Kristaus Atėjimą, kurios buvo 

atskleistos Romos katalikei, regėtojai ir pranašei, Dieviškojo Gailestingumo 

Marijai. Jos teigimu, pranešimai jai atskleidžiami per Švenčiausiąją Trejybę ir 

Dievo Motiną nuo 2010 m. lapkričio 8 d. 

Gyvojo Dievo Antspaudas 

Dabar atsistokite ir priimkite Mano Antspaudą, Gyvojo Dievo Antspaudą. 

Sukalbėkite šią Kryžiaus žygio Maldą 33 Mano Antspaudo patvirtinimui ir priimkite 

jį su meile, džiaugsmu ir dėkingumu. 

Mano Dieve, Mano Mylintis Tėve, su meile ir dėkingumu aš priimu Tavo 

Dievišką Apsaugos Antspaudą, kuriuo Tavo Dievybė apgaubia mano kūną ir sielą 

visiems laikams. Aš lenkiuosi nuolankiai dėkodama(s) ir prisiekiu savo tikrą 

meilę ir ištikimybę Tau, mano Mylimas Tėve. Maldauju Tavęs  apsaugoti mane ir 

tuos, kuriuos myliu, šiuo  ypatingu Antspaudu ir prisiekiu savo gyvenimu 

tarnauti Tau per visą amžinybę. Aš myliu Tave, brangus Tėve. Aš guodžiu Tave 

šiuo laiku, Brangus Tėve. Aš aukoju Tau mieliausiojo Tavo sūnaus Kūną, Kraują, 

Sielą ir Dievystę už pasaulio nuodėmių atpirkimą ir visų Tavo vaikų išgelbėjimą. 

Amen. 

Eikite, Mano vaikai, ir nebijokite. Pasitikėkite Manimi, savo mylimu Tėvu, kuris su 

meile sukūrė kiekvieną iš jūsų. Aš pažįstu kiekvieną sielą, ir kiekviena jūsų dalelė 

Man yra žinoma. Nėra nei vieno, kurį mylėčiau mažiau už kitus. Todėl nenoriu 

prarasti nei vienos sielos. Nei vienos. 

Prašau ir toliau kasdien kalbėkite Mano Dieviškojo Gailestingumo Vainikėlį. Vieną 

dieną jūs suprasite, kodėl reikia šio apsivalymo. 

Jūsų Mylintis Tėvas Danguje 
Aukščiausiasis Dieva 
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