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Franciszek pracuje i ma pełne ręce roboty aby przybliżyć to co kazali mu jego 'trenerzy'. Jezuici
spisali i zaplanowali II Sobór Watykański. Od lat 60 tych jest to PLAN, który każdy antychryst
zobowiązuje się wypełniać wstępując na niebiblijny urząd.

Islam stworzony i mentoringowany przez
Katolicyzm!
Katolicyzm stworzył Frankensteina, który następnie obrócił się przeciwko jego twórca! Zanim
Mahomet dostał fałszywe wizje, był pod ciągłym nadzorem i wpływem katolickim. Jego mentorem
był ksiądz katolicki i jego kuzynka była katoliczka(Waraka ibn Nawfal1)!
To oni 'pomogli' mu zinterpretować te opętańcze wizje, które miał. Ten 'Gabriel', który mu się
rzekomo pokazał, był to wysłannik nie Jahwe, ale...pogańskiego bożka z Arabii.

Stad widzisz JP II jak całuje Koran!2
Mahomet, żyjąc w ok 600 A.D wziął rożne pisma, już istniejące, jak Stary Testament, Nowy
Testament. Powybierał, co mu pasowało, dodał od siebie parę bredni i ...tak powstał Koran.
'Protestancki' zespól TGD dziś modli się do papieża, po jego śmierci. Katolicyzm stworzył Islam,
na początku po to aby to pomogło podkopać Żydów i aby zdobyć Jeruzalem dla papieża, aby mógł
się tam ulokować!
1

http://en.wikipedia.org/wiki/Waraka_ibn_Nawfal

2 http://i1.ytimg.com/vi/FVs8708MuJw/hqdefault.jpg

To jednak wymknęło się spod kontroli. Dziś jednak Franciszek i jego następcy, jak i poprzednicy
szukają JEDNOSCI z wszelkim pogaństwem. Całując Koran, papież pokazał, ze szanuje nauki
Islamu i, ze Koran to dla niego 'święta księga'.
Od dawna papież próbuje zdobyć Jeruzalem. Z historii czytamy o Krucjatach. Papa Urban II
zainicjował I Krucjatę (gdyby cie ekumenia nękała to spytaj KTO je inicjował!). Celem była
kontrola nad Ziemia Świętą. Głoszenie 'Pierwszej Krucjaty' ślepcom katolickim spowodowało
nienawiść oraz przemoc wobec Żydów. Niektórzy historycy nazywają to 'Pierwszym Holokaustem'!
Następnie papa nawoływał niejakiego Bernard z Clairvaux aby 'głosił' Druga Krucjatę! Francuski
mnich, niejaki Radulphe 3 nawoływał aby „Żydzi byli zabici jako wrogowie katolickiej
religii”.Druga Krucjata przyniosła również prześladowanie i pogromy Żydów!
Dziś papież chce zagrabić Jeruzalem, ale nie używa jawnej siły zbrojnej! Czemu? Bo nie ma siły
zbrojnej, poza tym jego 'trenerzy' kazali mu się trzymać fałszu i zwodzenia- jedność, różnorodność,
szacunek, tolerancja...
NATO, Unia Europejska, ONZ i inne globalistyczne organizacje wzorują się na tym samym
planie. Kto się wybija, musi być manipulowany i naciskany. Przykładem jest Putin, który
OPONUJE ich planom!
Na czym polega ubój w stylu halal?
Papa spotkał się w 2013 r z liderem
międzynarodowej grupy Islamskiej.4 Chrislam
Ubój musi być dokonany przez
jest tworem globalistów aby zniszczyć JudeoMuzułmanina. Wzywają przy tym imię
Chrzescijanskie podłoże społeczne! Napływ
demona Allaha, przez inwokacje- Bismillah
imigrantów Islamskich, Buddyjskich,
oraz 3 razy imię tego demona. Dla
Hinduskich do USA czy Europy ma cel
ciekawostki- pedał z grupy muzycznej
zniszczenia Biblijnego Chrześcijaństwa! W
Queen- Freddy 'Pedał' Merkury śpiewał w
Wielkiej Brytanii WIELKIE koncerny
jednej z piosenek:
56
produkują mięso wg zasad Islamu- tzw halal.
Bohemian Rhapsody:”Bismillah!
Bismillah! Bismillah! Belzebub
odłożył dla mnie diabla.”
Proces 'różnorodności' ma zniszczyć podstawy i
jednocześnie założyć podstawę dla nowego
porządku świata. 'Różnorodność' ma wprowadzić rożne religie, wierzenia, zboczenia, karygodne
zachowania i chcą je położyć na jednej szali. Stad słyszysz jak Obama mówi: Ameryka nie jest już
krajem Chrześcijańskim (Protestanckim). To przejście z nieomylnego Słowa Bożego do tysiąca
budowli i dróg założonych na piasku herezji i doktryn demonów!
Diabeł tworząc tak wiele organizacji uderza z wielu stron! Ekumenia w 'Chrześcijaństwie',
Chrislam, i spotkania modlitewne członków rożnych fałszywych religii, papa jednający się z
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Radulphe
4 http://www.ncregister.com/daily-news/pope-francis-to-meet-leader-of-international-islamic-group/
5 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2622830/Millions-eating-halal-food-without-knowing-How-big-brandshops-restaurants-sell-ritually-slaughtered-meat-dont-label-it.html
6 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2622052/Pizza-Express-reveal-chicken-use-halal-dont-tell-customersunless-ask-staff.html

czarna magia. To wszystko pracuje dla JEDNEGO i TEGO SAMEGO CELU.
Organizacja Współpracy Islamskiej opracowuje każdego roku raport pt: Islamofobia. Spece od
manipulacji umysłem, sztab psychologów, pracuje na całym świecie po to aby cie 'zawstydzić' do
posłusznego podążania za ich planami.
Jesteś przeciwko aborcji? Jesteś aborcjofobem i przestarzałym kapciem! Jesteś przeciwko Islamowi
w Europie? To psychologicznie przylepia ci nalepkę- skrajny prawicowiec i groźny terrorysta, pełen
nienawiści dla prawdziwych terrorystów! Odraza cie zboczenie? Oni to wiedza. To normalny
odruch. Stad masz nalepkę- bigota i nietolerancyjny zacofaniec!
To wszystko i więcej stanowi pranie mózgu w XXI wieku!
W 2013 r Franciszek ponownie cytował „plan działań” Evangelii Gaudium:
„Nie możemy zapominać ze oni wyznają wiarę Abrahama i razem z nami (katolikami) czcza
jednego, miłosiernego Boga, który będzie sądził ludzkość w Dniu Ostatecznym ”
„My Chrześcijanie (katolicy) powinniśmy przyjąć gorąco i z szacunkiem Islamskich
imigrantów”

UFO z punktu widzenia Papieża
Papiestwo nie tylko otwarte jest na wszelkie odstępstwo od Biblii, jak zboczenie, rozwody,
bałwochwalstwo czy czarna magie ( jak voodoo czy candomble, które samo praktykuje!)
Franciszek ogłosił, ze nie ma problemu z ochrzczeniem Marsjanina do 'trzody' katolickiej.7 Papa
ogłosił politykę 'otwartych drzwi' dla gości z kosmosu, cytuje:
„Jeśli jutro zjawi się ekspedycja z Marsa...i jeden z zielonych, długonosy, z wielkimi uszami,
jak przedstawiają to dzieci, przychodzi i zada: Chce chrztu! To co się stanie. Papa następnie
(przeinaczając Biblie) wskazuje na Piotra jak cytował, aby stłumić swoich krytyków- 'Jeśli
Bóg dal im ten sam dar, który dal nam, za okazanie wiary w Jezusa Chrystusa, to kimże
jestem ja aby wstrzymywać Boga?'”(2014)
Tym herezjom wtóruje, astronom z Watykanu w roku 2010. 8
”Każdy byt, obojętnie ile ma macek, posiada dusze. Czy ochrzciłbyś Marsjanina? Tylko w
przypadku by o to poprosili”(2010)

7 http://rt.com/news/158640-pope-francis-baptize-aliens/
8 http://www.theguardian.com/science/2010/sep/17/pope-astronomer-baptise-aliens

Wizyta Papieża w Izraelu w 2014
Podczas wizyty do Izraela, papa Franciszek spotkał się z wielkim mufti z Jerozolimy. Oddal hold
Allahowi, zdejmując obuwie, wchodząc do meczetu Al-Aksa .9 Ten meczet jest miejscem gdzie
'Mahomet miał być wzięty do 'nieba' '(Jest to bujda podobnie jak wniebowzięcie Maryi!)
Modlił się o zbudzenie murów między Islamem, Judaizmem a Katolicyzmem, robiąc krzyżyczki
pod Ścianą Płaczu. Grupa ślepców, wolała do niego : Viva al-Baba! To bałwochwalcze oddawanie
czci papie antychrystowi!
Papa nawoływał, aby Izrael oddal ziemie Palestynie.
„Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu, (7)
zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z
powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy
pogańskie i podzielili mój kraj. ”Joel 3
Wychodź z Babilonu! Wołaj do Jezusa aby zbawił cie od twoich grzechów oraz aby otworzył ci
oczy w kwestii ogólnoświatowej konspiracji i zwiedzenia antychrysta Papieża!
Amen

9 http://www.jpost.com/Middle-East/Francis-beseeches-Grand-Mufti-to-disavow-Temple-Mount-strife-354444

