Deze man zal de wereld vertellen dat hij de Messias is en hij zal door veel
toonaangevende wereldboegbeelden toegejuicht worden
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Mijn zeer geliefde dochter, de voorzegde grote veranderingen in de wereld, voorafgaand aan Mijn
Tweede Komst, staan op het punt zich laag na laag te ontvouwen.
De tijd waarin de bedriegers – die zullen beweren in Mijn naam te komen – zich aan de wereld zullen
vertonen, is dichtbij.
Zoveel mensen zullen zich ertoe laten verleiden deze valse profeten te geloven, want zij zullen zich
met pracht en praal aankondigen.
Maar één onder hen zal er velen misleiden, want hij zal zich op een bescheiden manier voordoen
als de koning om de mensen ervan te overtuigen dat hij Mij, Jezus Christus, is.
Deze man zal de mensen vertellen dat Hij de Messias is en hij zal door veel toonaangevende
wereldboegbeelden toegejuicht worden.
Zij zullen hem eerst voorstellen als een buitengewone en meelevende politieke leider.
Hij zal, zoals Ik jullie verteld heb, gezien worden als een getalenteerde vredestichter.
Zijn bevallige, knappe uiterlijk en zijn prikkelende persoonlijkheid zullen de massa aanspreken.
Hij zal weldra aan de wereld bekendgemaakt worden en zijn optreden zal plotseling plaatsgrijpen.
Die leiders die hem zullen voorstellen als een redder, als de man die een eind zal maken aan de
oorlogen in het Midden-Oosten, worden in grote delen van de wereld gerespecteerd. Dat is de reden
waarom deze valse messias zo gemakkelijk aanvaard zal worden.
Na enige tijd zal zijn aantrekkingskracht zich verbreiden. De media zal zijn diplomatieke
vaardigheden prijzen en zijn aanhang zal groot zijn.
Dit is de man die zal zeggen dat hij de Messias is. Hij zal iedereen vertellen dat hij Jezus Christus is,
die teruggekomen is om Zijn Tweede Komst aan te kondigen.
Hij is de Antichrist!
Laat jullie geen moment voor de gek houden! Ik, Jezus Christus, kwam de eerste keer in het vlees om
de wereld te redden. Maar weet dit: Ik zal deze keer niet in het vlees komen. Ik zal komen als een
dief in de nacht. Ik zal de wereld voorbereiden, door middel van deze boodschappen, maar Ik zal
jullie de dag of het uur niet vertellen want Ik ken deze niet. Enkel Mijn Vader kent de tijd.
Ik zal Mijn Tweede Komst aankondigen vóór het teken van Mijn aankomst, dat overal ter wereld in
de lucht zal verschijnen.
Elke mens die beweert Jezus Christus te zijn en die als mens op aarde rondloopt, is een leugenaar.

Vlucht weg, want hij zal onnoemelijk veel ellende en lijden meebrengen! Zijn bedrog zal de zielen een
valse liefde voor God aanpraten. Hij zal de waarheid verdraaien. Diegenen die hem volgen verkeren
in groot gevaar.
Jullie Jezus

