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Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd 
door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken. 
 
De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen, maar zal door beiden en in alle hoeken 
van de aarde bemind worden. Het zal als volgt beginnen: 
 
De Antichrist zal met de hulp van Gods vijanden snel een oorlog teweegbrengen tussen twee 
naties die bestuurd worden door twee koppige en machtige leiders. Deze oorlogen zullen escaleren 
en zullen dan overvloeien naar andere landen. Wanneer de dreiging zo serieus wordt dat dit de 
machtigste naties begint te beïnvloeden, zullen de vredesonderhandelingen aanvangen. 
 
Het Beest zal uit het niets tevoorschijn treden. En met een vaardigheid die de wereld zal 
imponeren, zal hij een eind maken aan de oorlogen. Hij zal een indrukwekkende stem hebben. Hij 
zal hoogbegaafd zijn en zal een imponerend, charismatisch imago creëren. Zijn knappe verschijning, 
charme en gevoel voor humor zullen als een krachtige, hypnotiserende magneet zijn. Hij zal van 
bekende wereldleiders en de media veel lof toegezwaaid krijgen, en hij zal een beroemdheid 
worden. Zijn houding zal bedrijfsleiders aanspreken, die hem als bevorderlijk voor het creëren van 
welvaart zullen zien, aangezien de economieën zullen beginnen te groeien. 
 
De Antichrist zal zo bijzonder lijken dat naties over zichzelf tekeer zullen gaan, om hem aan te 
zetten hun landen te bezoeken. Hij zal geliefd zijn en zal elk moment van Mijn missie, toen Ik op 
aarde verbleef, tot in de puntjes nabootsten. Terwijl hij predikt over het belang van de liefde, de 
vrede en het belang van eenheid onder de naties, zal er gezien worden dat hij – waar hij ook gaat - 
grote wonderen tot stand brengt. Dit is geen mens zoals alle anderen. Dit is geen mens zoals elk 
ander charismatisch boegbeeld. Zijn ster zal schijnen en schitteren zoals geen andere voor hem. Hij 
zal gezien worden als een boegbeeld van de menslievende ene-wereldreligie. Het zogenaamde 
succes van deze gruwel zal aan hem toegeschreven worden. Iedereen zal aan zijn voeten neervallen. 
Afbeeldingen van zijn gezicht zullen overal uithangen. Hij zal gezien worden met de hoofden van veel 
religieuze kerkgenootschappen. Er zal al vlug gezegd worden dat mensen in zijn aanwezigheid vanzelf 
zullen genezen. Door de kracht van Satan zal hij in staat zijn om daden voort te brengen, die velen 
zullen schokken en die als miraculeus beschouwd zullen worden. 
 
Bij de onwetenden zal hij tegen die tijd als de Messias gezien worden. Hij zal dan laten 
doorschemeren dat hij door God gestuurd werd om de wereld te redden. Velen, waaronder diegenen 
in de wereld die Mijn bestaan niet aanvaarden, zullen ervan overtuigd zijn dat deze man de 
Mensenzoon, Jezus Christus, is. Diegenen die hem vereren, gehoorzamen aan wat hij van hen vraagt 
en die hem aanbidden, zullen van zo’n kwaad doordrongen zijn, dat hun ziel in een leegte gezogen 
zal worden, waar zij zichzelf onmogelijk uit kunnen halen. 
 
Diegenen die de waarheid van Mijn Leer kennen, zullen het bedrog herkennen dat het menselijk 
ras voorgehouden wordt en zij zullen deze gruwel weerstaan. Diegenen die zeggen dat zij God 
kennen en praktiserende Christenen zijn, zullen Mijn belofte om terug te keren niet kunnen 
begrijpen. Wanneer Ik terugkom, zal het zijn om te oordelen. Ik zal nooit een tweede keer op de 
aarde rondlopen. Ondanks al hun kennis van Mijn Leer, begrijpen zij niet wat Ik zei. Nu herinner Ik 
hen daaraan. Ik zal niet in het vlees rondwandelen. Iedere mens die zegt dat hij Mij is, is een 
leugenaar. 
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