DE BELOFTES DIE VERBONDEN ZIJN MET
HET ZEGEL VAN DE LEVENDE GOD
Op 20 Februari 2012 werd het Zegel van de Levende God aan de
wereld overhandigd samen met Kruistochtgebed 33 (als dagelijks
gebed). De eerste belofte van God de Vader: “Ik beloof dat jullie
beschermd zullen worden, want nu laat Ik het Zegel van mijn
Liefde en Bescherming na. Hiermee zullen jullie aan de aandacht
ontsnappen van hen die ontberingen in jullie landen brengen. Mijn
Zegel is mijn belofte van Redding. Met dit Zegel zal mijn macht
doorheen jullie stromen en geen kwaad zal jullie treffen.”
De specifieke beloftes voor hen die het Zegel dragen:
01. Satan en zijn gevallen engelen hebben geen macht over hen.
(8 maart 2012)
02. Aan al diegenen met het Zegel wordt een plaats toegekend in het
Nieuwe Paradijs. (23 augustus 2013)
03. Alleen zij met het Zegel van de Levende God ontsnappen aan
deze vorm van genocide van de ziel (veroorzaakt door het dragen van
het Merkteken van het Beest). (4 april 2013)
04. Ik, de Moeder van Verlossing, zal die toevluchtsoorden (waar de
Heilige Mis wordt opgedragen) beschermen. Door het Zegel van de
Levende God, door mijn Vader aan de wereld gegeven, aan de binnenmuren te bevestigen, zullen die (toevluchtsoorden) onzichtbaar blijven
voor Gods vijanden. (5 augustus 2013)
05. Jullie moeten altijd het Gezegende Zegel van de Levende God in
jullie huizen bewaren in om het even welk formaat, en jullie moeten
het ook bij je dragen. Dit zal jullie beschermen tegen elke vorm van
vervolging. Jullie zullen de nodige sterkte verkrijgen om trouw aan
God te blijven en aan alles wat duidelijk in de Allerheiligste Bijbel
staat opgetekend. (11 oktober 2013)
06. Dit zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes (Boek Openbaring) en er zijn veel goddelijke machten aan verbonden. (17 mei
2012)
07. Het Zegel van de Levende God zal jullie beschermen tegen het
Merkteken van het Beest. (5 mei 2014) Wees de boodschap indachtig
van 15 november 2010: “Aanvaard niet het Merkteken want als jullie
dat doen (daarin toestemmen), zullen jullie onder zijn kwaadaardige,
hypnotische invloed vallen.”

08. Gods kinderen zullen in staat zijn hun geloof, moed en veiligheid te beschermen tijdens gelijk welke oorlog indien ze Kruistochtgebed (33), het ‘Zegel van de Levende God’ blijven bidden. (17 mei
2012)
09. Wanneer alles ondraaglijk lijkt zullen diegenen verlichting in
hun lijden ontvangen dat de mensheid ten gronde richt, waaronder (de
gevolgen van) zonde, oorlogen, hongersnood en ziekte. (23 aug. 2014)
10. Het Zegel zal hen in staat stellen om de tegenstand te weerstaan
waarmee ze zullen worden geconfronteerd als het Christendom wordt
aangerand. (7 juni 2014)
11. Het Zegel van de Levende God zal jullie tijdens oorlogen voor
lichamelijke en geestelijke dood behoeden. (21 september 2013)
12. Jullie zullen immuun worden voor het lijden dat de Antichrist
over de wereld gaat brengen. (30 augustus 2013)
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