Nu zou je dus moeten begrijpen waarom jij anders bent dan zieners. Het
komt doordat jij een profeet bent, de eindtijdprofeet
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Mijn zeer geliefde dochter, jij moet weten dat de rol van de profeet verschilt van die van de ziener.
Een profeet zal altijd een verschoppeling zijn, gehaat, gevreesd en geïsoleerd.
Een profeet zal altijd alleen werken, alsof hij verstoten is naar een woestijn. De enige vrucht in de
dorre woestijn zal de stem van God zijn.
Mijn dochter, wanneer jij je eenzaam en verlaten voelt, weet dan dat dit is zoals in het verleden de
profeten zich voelden. Veel profeten voelden het gewicht van de taak die voor hen weggelegd was.
De meesten onder hen wisten dat zij niet waardig waren om het heilig woord van God mee te delen,
maar omdat zij gestuurd werden, aanvaardden zij de goddelijke oproep van de Hemel.
Doordat zij in de wereld gestuurd werden, kenden zij instinctief de verplichtingen die zij na moesten
komen. Nochtans was dat niet gemakkelijk.
Elk woord dat zij uitbrachten, werd terug in hun gezicht geslingerd.
Elk woord werd in de synagogen en de tempels, opgericht om God te aanbidden, afgekraakt. Velen
werden door hun eigen volk verdreven en konden niet terugkeren naar hun geboorteplaats.
Velen werden nomaden en vonden nooit een plaats waar zij als een verloren zoon verwelkomd
zouden worden. In plaats daarvan werkten, leefden en bleven zij alleen, zonder dat zij iemand
hadden om zich tot te wenden.
Toch wisten zij, in hun hart, dat zij door God geleid werden en voelden zij geen angst als zij door Zijn
stem spraken.
De genaden die hen gegeven werden, stelden hen in staat om sterk te zijn. Zij aarzelden nooit bij het
overbrengen van de waarschuwingen aan Gods kinderen, de profetieën en het woord van God.
Het maakte hun niet uit dat zij uitgelachen werden omdat zij wisten dat de waarheid van God het
voedsel van leven was.
Zonder de waarheid zouden Gods kinderen de middelen niet gehad hebben om de voorzegde
profetieën te herkennen. Zij zouden ook niet in staat geweest zijn om de Wetten, bepaald door God
voor het welzijn van de mensheid, te aanvaarden.
Afgewezen, belachelijk gemaakt, terzijde geschoven en als excentriekeling beschouwd, net zoals Ik
tijdens Mijn tijd op aarde, brachten zij alsnog het woord van God over. Hun woorden leven verder in
eeuwigheid. Zij zullen nooit ophouden te bestaan omdat zij het woord van de Heer, God de
Allerhoogste, uitdrukten.
En zo zal het ook bij jou zijn. Jij zult alleen overblijven, zoals een stem in de wildernis.
Je zult genegeerd worden in veel kringen van Mijn Kerk op aarde.

Het verschil is dat ditmaal deze profetieën zich zullen ontvouwen tijdens jouw leven en dat de
waarheid aan deze generatie bewezen zal worden.
Pas dan, wanneer het bewijs van de Waarschuwing wordt waargenomen, zullen zij geloven.
De profetieën over de Zegels zullen, naarmate Ik deze open en de inhoud ervan aan jou openbaar,
eveneens bewijzen dat Ik tot de wereld spreek door jou, de zevende engel, de zevende
boodschapper.
Er zal naar jou geluisterd worden, maar toch spoor Ik je aan om te zwijgen en niet te reageren op
diegenen die jou in twijfel trekken of jou uitdagen.
Jij begrijpt de betekenis van de boodschappen nog niet. Na verloop van tijd zal je dat wel doen. In de
tussentijd heb jij niet de bevoegdheid om Mijn woord te verdedigen.
Alles zal in het werk gesteld worden om jou te verleiden om te reageren in de hoop dat jij zelf in de
fout zal gaan door je gebrek aan kennis. Jij moet dus, tot Ik je de opdracht geef, afgezonderd en
anoniem blijven zwijgen.
Nu zou je dus moeten begrijpen waarom jij anders bent dan zieners. Het komt doordat jij een profeet
bent, de eindtijdprofeet.
Deze missie wordt beschermd door de Hemel en kan niet vernietigd worden.
Ga begripvol heen in vrede, Mijn dochter.
Jouw Jezus

