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B.G. 13:13 - A czyni cuda wielkie, tak iz i ogien z nieba zstepuje przed oczyma ludzi na ziemie; --Â   
  
 
   
 
 
 
 CZAS CZARNEGO PAPIEZA
 
  Tajemnica poliszynela jest istnienie w Watykanie szarej eminencji, Generala Jezuitow zwanego czarnym Papiezem.
Taki stan rzeczy istnial do dnia wczorajszego, do czasu wyboru na Papieza innego Jezuity, Kardynalaâ€¦ W istocie jest
on czarnym Papiezem, tylko nie, jako szara eminencja (ta postacia jest nadal general Jezuitow) a pierwszy Papiez.
Jezeli brat zakonny (General zakonu) jest czarnym Papiezem, to Kardynal z tego zakonu musi byc okreslony takim
samym mianem. Ma cechy wartosci czarnej postaci. reasumujac obecnie w Watykanie jest dwoch Papiezy Jezuitow, jak
mowi tresc ich przysiegi Jezuici godza sie zabijac, szpiegowac i oszukiwac - tak przysiegali obydwaj. Przysiegali na
zycie wlasne. Co teraz uczyni nowy Papiez, czy bedzie szpiegowal, mataczyl i rozcinal brzuchy jak przysiegal ? takie
cechy to sa cechy czarnych charakterow dlatego to jest czarny Papiez i dlatego zostal wybrany na czas wojny, ktora
Watykan organizuje.Â  Proroctwo sie wypelnilo mamy czarnego Papieza. Co jeszcze w tej sprawie mowia inne
proroctwa i co mowi sam Bog, w tresci swojego przekazu jakim jest Apokalipsa? B.G. 13:13 - A czyni cuda wielkie, tak iz
i ogien z nieba zstepuje przed oczyma ludzi na ziemie; 13-go wyswiecony na kaplana i 13-go wybrany na Papieza, czy
nie szczegolna zbieznosc symboliki trzynastki. Werset â€ž13 z 13 Roz.â€• mowiacy o blyskawicy, ktora uderza w
kopule Bazyliki w momencie ogloszenia decyzji o abdykacji Papieza cyt;- â€žtak iz i ogien z nieba zstepuje przed
oczyma ludzi na ziemieâ€•, jest proroctwem tego czasu. Dotyczy zmiany na tronie Watykanu, zmiany smiertelnie rannej
glowy kosciola, Papieza, ktory juz sobie nie radzi na takiego, ktory jest wskazywany jako Bestyja. 13:3 - A widzialem
jedna z glow jej, jakoby na smierc zabita; ale rana jej smiertelna uleczona jest. Tedy sie dziwowala wszystka ziemia i
szla za ona bestyja. Ta jedna z glow â€žjakoby na smierc zabitaâ€• to abdykujacy Papiez, zastapi go taki, za ktorym
pojdzie â€žcala ziemiaâ€•, tu nazwany przez Boga Bestyja. 
 
 
 Spelnilo sie proroctwo: Â Dnia 13.03 2013. wybrano Czarnego Papieza. 
 MMagdalenaS i Andrzej Struski de Merowing
 
 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=WU6YJHKZeYg&feature=player_embedded
 
 http://www.youtube.com/watch?v=xhiyraWloHQ
 
 http://www.ianpaisley.org/article.asp?ArtKey=jesuit
 
 
  Na czas wojny z Synem Boga - Jezuici przejmuja pelnie wladzy w Watykanie.
 
 Czy nowy papiez bedzie Â dzialal w mysl przysiegi zlozonej w zakonie jezuitow ?
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