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An ngatanan nga makarawat hini nga 

Silyo tatagan hin panalipod kada usa 

ha iyo ngan it iyo mga pamilya ha 

panahon nga ig-arabot han Ikaduha nga 

Pagbalik ni Kristo.

Ini nga espesyal nga pag-ampo usa nga 
regalo tikang han Diyos Amay nga 
iginhatag ngadto hin usa nga propeta ha 
ngaran ni Maria Divine Mercy para 
mapanalipdan an ngatanan nga anak han 
Diyos. Ini an ika- 351 nga mensahe nga 
nakarawat han pebrero 20, 2012.

Silyo Han Buhi Nga Diyos

Buhat na yana ngan karawata an Akon Silyo, an Silyo han Buhi nga Diyos.  Iyakan ini nga Krusada 
han Pag-ampo #33 para pagkarawat han Akon Silyo nga may gugma, kalipay, ngan pagpasalamat.

O DiyosKo, mahigugmaon ko nga Amay, kinakarawat ko nga may gugma ngan pagpas-
alamat an Imo Diyosnon nga Silyo han Panalipod.  An Imo Pagka-Diyos nalukop han 

akon lawas ngan kalag ha kadayunan.  Naduko ako nga may mapainubsanon nga pagpasalamat 
ngan naghahalad ako han akon hilarom nga paghigugma ngan pag-unong ha Imo Hinigugma ko 
nga Amay.   Nakikimaluoy ako nga panalipdan mo ako upod an akon mga mahal ha kinabuhi 
hini nga Espesyal nga Silyo ngan iginsasaad ko  it akon kinabuhi para pag-alagad ha Imo tubtob 
ha kadayunan.  Hinihigugma ko Ikaw, Mahal nga Amay.  Ginlili-aw ko Ikaw yana nga mga 
panahon, Mahal nga Amay.   Iginhahalad ko ha Imo an Lawas, Dugo, Kalag, ngan pagka-Diyos 
han Imo pinaura nga Anak para pagbayad han mga sala han kalibutan ngan para ha katalwasan 
han Imo ngatanan nga mga anak.  Amen.

Kadtona Akon mga anak ngan ayaw kahadlok.  Tapod ha Akon, an iyo Diyos nga Amay, nga may labi 
nga gugma han paghimo han kada usa ha iyo.  Kilala ko an kada kalag, kada parte ha imo kilala Ko. 
Waray bisan usa ha iyo in hinihigugma hin menos kontra han iba.   Tungod hini, diri Ko karuyag 
mawad-an hin usa nga kalag.  Bisan usa la.  Alayon padayon hin pag-ampo han Akon Divine Mercy 
Chaplet kada adlaw.  Maabot gihapon an adlaw nga masasabtan niyo kon kay ano kinahanglan ini nga 
paglimpiyo.

An Imo Mahigugmaon nga Amay ha Langit

An Gihataasi nga Diyos


