Печат Живог Бога
Сбима који прихвате овај
Печат бити ће дана заштита
за сваког појединог од нас
и за наше обитељи у тешком
времену које ће претходити
Другом Доласку Исуса Христа.
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Печат-Крижарска молитва 33, отиснкана на стражнјој
страни имаде се молити свакодневно. Замољени смо од Исуса
да носимо или да имамо са собом у било којем виду.
Не бацајте овај Печат јер је он посвећен од свештеника.
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О мој Боже, мој вољени Оче. Прихватам с љубављу
и благодаренјем Твој Божји Печат Заштите. Твоје
Божанство прожима моје тело и душу за вјечност.
Дубоко се покланјам у смиреном благодаренју
и приносим моју дубоку љубав и верност Теби,
мом вољеном Оцу. Молим те да заштитиш мене
и моје ближнје овим посебним Печатом и предајем
свој живот на службу Теби у векове векова. Љубим
те драги Оче. Тешим те у овим временима драги
Оче. Приносим ти Тело и Крв, Душу и Божанство
Твога драгога, љубљенога Сина, као помирницу
за грехе света и за спасенје све Твоје дјеце. Амин.
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O my God, my loving Father, I accept with love
and gratitude Your Divine Seal of Protection.
Your Divinity encompasses my body and soul for
eternity. I bow in humble thanksgiving and offer
my deep love and loyalty to You, my beloved Father.
I beg You to protect me and my loved ones with
this special Seal and I pledge my life to Your service
forever and ever. I love You, dear Father.
I console You in these times, dear Father. I offer You
the Body, Blood, Soul and Divinity of Your dearly
beloved Son in atonement for the sins of the world
and for the Salvation of all Your children. Amen.
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