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Tämä blogi käsittelee maailman ja seurakunnan trendejä sekä Raamatun profetiaa, joten 
velvollisuuteni on kirjoittaa jotakin ensimmäisestä jesuiittapaavista, joka koskaan on ottanut 
valtaistuimen. Paavi Francis hallitsee nyt yli puolta siitä, mitä kutsutaan kristikunnaksi käsittäen 1.2
miljardia roomalaiskatolista. Tällä paavilla tulee olemaan myös suuri vaikutus muihin maailman 
uskonnollisiin johtajiin ja maailman hallituksiin. 

Hiljattain kirjoitin jo pyhään Malakiaan (St. Malachy) yhdistetystä profetiasta. Profetia sanoo, että 
Pietari Roomalainen tulee olemaan viimeinen paavi, ennenkuin Rooma tuhotaan ja tuomio tulee 
maailmalle. Tämä nykyinen paavi on 112. paavi ja viimeinen paavi Malakian luettelossa. En toista 
tuota tarinaa tässä, paitsi että lyhyesti mainitsen, että jotkut ovat jo löytäneet syitä uskoa, että paavi 
Francis sopii kuvaukseen Pietari Roomalaisesta. 

Uusi paavi on kardinaali Jorge Mario Bergoglio Argentiinasta. Hän on italialaisten vanhempien 
poika, joten jotkut kelpuuttavat hänet roomalaiseksi. Tämä paavi otti nimen Francis Fransiskus 
Assissilaisen mukaan, jonka jotkut väittävät joskus olleen nimeltään Francesco di Pietro (Pietari) di 
Bernardone. He näkevät siinä jotakin merkitystä. Minä en. Se, minkä viimeisen paavin 
puolestapuhujat näkevät merkittävämpänä, on, että paavi Francis on teologisesti konservatiivinen 
jesuiitta. He sanovat sen merkitsevän, että hän yrittää perustaa maailmanuskonnon oman 
auktoriteettinsa alaisuudessa. Jotta ihmiset voisivat ymmärtää, mitä se merkitsee, menen vähän 
siihen, mitä jesuiitat suunnilleen ovat. 

Se, mitä sanon jesuiitoista, ei ole tieteellinen tutkimus jesuiittajärjestöstä. Jos haluat tieteellisesti 
tutkia jesuiittajärjestöä, voit löytää runsaasti aineistoa tuohon tutkimukseen internetistä, mukana 
todennäköisesti väärää tietoa. Esimerkiksi Brannon Howse tarjoaa nyt  neljän tunnin CD:n 
jesuiitoista hintaan $19.95 (tätä kirjoitettaessa ilmainen hänen tilannehuoneensa jäsenille). Roger 
Oakland'in järjestöllä Understanding the Times on myös hyvä ilmainen artikkeli otsikolla The Jesuit
Agenda and the Evangelical Protestant Church. (Bileamin Aasi lähettää suomennoksen pyynnöstä). 
Jesuiitoista on kirjoitettu lukemattomia artikkeleita, mutta toden erottaminen tarusta vaatii todellista
tietämystä. Minulla ei ole aavistustakaan lausuvatko he todella niitä karmeita valoja, joita heihin 
liitetään ja joita on kaikkialla internetissä. On myös artikkeleita, jotka kiistävät nämä valat. Joten 
kuka todella tietää, mitä tapahtuu hyvin salaisissa seuroissa? 

Mielestäni on turvallista sanoa, että vain terävimmät papit päästetään jesuiittajärjestöön ja 
jesuiittojen ensisijainen tehtävä on vastustaa protestanttista uskonpuhdistusta ja tuoda koko maailma
paavin vallan alle ja perustaa maan päälle maailmankirkko.  

Jesuiitat ovat toimineet tuon päämäärän hyväksi 1500-luvun puolivälistä. Jesuiitat todella vannovat 
kuuliaisuuden valoja paaville ja vannovat valoja, että vastustavat niitä, jotka vastustavat Rooman 
kirkon agendaa. Heillä on tarkoitus tuoda vastauskonpuhdistus keinolla millä hyvänsä. He ovat 
hyvin pitkälti paavin salainen poliisi ja ovat vannoneet valoja noudattaa kaikkia paavin määräyksiä 
kyselemättä. Terävimmät heistä toimivat jopa salaisina vakoiluagentteina. Todennäköisesti et 
koskaan tule tietämään, että jotkut hyvin korkealla olevat hahmot hallinnossa, tieteessä, uskonnossa,
yhtiöissä ja taloudessa ovat vannoneet uskollisuutta jesuiittajärjestölle ja sen agendalle.  

Jesuiitoilla on laaja verkosto opetuskeskuksia kaikkialla maailmassa. He myös soluttautuvat 
protestanttisiin korkeamman koulutuksen laitoksiin kumotakseen protestanttiset uskonkäsitykset. 
Jos nimeät jonkin älyllisen liikkeen päälinjan seminaareissa, joka muutti protestanttisia pastoreita 
liberaaleiksi, niin todennäköisesti jesuiitat olivat sen takana. 

Jesuiitat olivat korkeamman kritiikin agendan takana, jota käytettiin opiskelijoihin saamaan heidät 
epäilemään kirjoitetun sanan erehtymättömyyttä. Jesuiitat puhuivat yhteiskunnallisen 
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oikeudenmukaisuuden vahvistamisesta ennenkuin edes Karl Marx tarttui siihen. Heillä oli rooli 
vapautuksen teologiassa. He perustivat harhaoppisen preteristisen teologian. Jesuiitat 
todennäköisesti jopa käynnistivät vapaamuurariuden ja New Age -liikkeen ja ovat näytelleet roolia 
mystiikassa itämaisten uskontojen sisällä. Jesuiitat pyörittävät useita observatorioita ja tulevat 
todennäköisesti ensimmäisinä ilmoittamaan jostakin maan ulkopuolisista yhteydestä jotakin tulevaa 
petosta varten. Jesuiitat ovat suuri osa salaisuutta salaisuus Babylonissa. 

Tänä päivänä jesuiitoilla on suuri vaikutusvalta kerran evankelisissa teologisissa seminaareissa ja 
raamattukouluissa; kiitos siitä vaikutukselle, joka heillä oli Peter Drucker'iin, Richard Foster'iin, C. 
Peter Wagner'iin ja moniin muihin. Monet huippujohtajat evankelikaalisessa liikkeessä ovat nyt 
hylkäämässä opin ja ajavat jesuiittojen istuttamaa mystiikkaa. Siksi hengellisen muodostamisen 
menetelmät kontemplatiivisen rukouksen kera ovatkin nyt rieha uusevankelikaalien keskuudessa. 

Jesuiittojen päämäärä on saada ekumeeninen maailmansysteemi, joka on paavin valvonnan alainen. 
On hyvä syy uskoa, että jesuiitat ovat globalististen järjestöjen ja ideologioiden takana. Niiden, 
jotka luulevat, että maailman tapahtumia orkestroi vapaamuurarillinen salaliitto, pitää 
todennäköisesti etsiä kerrosta syvemmältä jesuiittakytkentää. 

Tuon taustan annettuani salli minun palata paavi Fransiskukseen. Jesuiittana tämä paavi ei ole 
modernisoimassa kirkkoaan mukautumaan maailmaan, tai tekemään kompromisseja todellisten 
Raamattuun uskovaisten kanssa. Jos jotakin, niin hänen johdollaan katolinen kirkko tulee 
mystisemmäksi ja jankuttaa Vatikaanin johtamaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja 
ekumeenisen dominionismin evankeliumia. 

Tultuaan valituksi paavi Fransiskus on jo vedonnut Mariaan ja rukoillut häntä. Hän voisi piankin 
virallisesti tehdä hänet kanssalunastajattareksi (Co-Redemptrix). Se tarkoittaa, että Marialla on 
jatkuva rooli Jeesuksen kanssa saada aikaan maailman pelastus. 

Joka tapauksessa en yhtään epäile, että Marian ilmestyksillä tulee olemaan kasvava rooli ihmisten 
siirtämisessä kohti heidän ekumeenista päämääräänsä. Voit odottaa kuulevasi paljon enemmän 
mystisistä kokemuksista kaikkialla maailmassa ja kuulevasi viestejä, joilla on yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden ja hyvien töiden humanistinen evankeliumi kaikissa viesteissä, jotka tulevat 
tästä kirkosta, tai siihen liittyvistä demonisista ilmestyksistä. Yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden teema edistää YK:n sosialistista agendaa ja se taas edistää paavin alaisen 
maailman teokratian jesuiitta-agendaa.  

Rick Warren ilmoitti kannattajilleen olevansa innoissaan ilmoituksesta tästä uudesta jesuiitta-isästä 
(Jesuit Papa) ja miksikäs ei? Warren'in ollessa CFR:n jäsen ja Tony Blair'in uskontojenvälisen 
säätiön johtokunnassa he työskentelevät saman ekumeenisen globalistisen päämäärän hyväksi. 
Monien baptistien ja muiden evankelikaalien pitäisi ottaa silmälaput pois Rick Warren'in suhteen ja 
Creeker'eiden (Bill Hybels'in kirkko on nimeltään Willow Creek. Suom. huom.) pitäisi tehdä sama 
Bill Hybels'in suhteen. Jesuiitat vaikuttavat suuresti kumpaankin. 

Sitten uskonpuhdistuksen ja aina uudempaan dispensationalismiin saakka protestantit historiallisesti
uskoivat paavin olevan antikristus. Heillä todella oli siihen hyvä syy. Vatikaanista tulevassa 
sanomassa puhutaan Kristuksesta, mutta heidän kokonaissanomansa on antikristillinen. Rooman 
kirkko ei usko, että pelastus tulee armosta ja uskosta yksin siihen, mitä Jeesus teki ristillä 
maksaakseen kaiken synnin. 

He lisäävät, että pelastus voidaan saavuttaa vain kuuliaisuuden kautta heidän kirkolleen ja se on 
mahdollinen vain niille, joilla kuollessaan ei ole kuolemansyntiä. Se merkitsee, että kristittyjen on 
pysyttävä kuuliaisina Vatikaanille ja pysyttävä erossa kuolemansynnistä eli syntien on oltava 
tunnustetut roomalaiskatoliselle papille, että olisi mitään mahdollisuutta paeta helvettiä. 

Katolinen kirkko on julistanut monia kirouksia protestantteja vastaan, jos he eivät palaa paavin 
auktoriteetin alaisuuteen. Näitä kirouksia ei voi perua, koska paavit ovat erehtymättömiä, joten älä 
anna ihmisten sanoa sinulle, että roomalaiskatolisuus on vain yksi kristillinen kirkkokunta, jonka 



kanssa kristittyjen pitäisi yhdistyä, jotta voisimme kaikki olla yhtä. 

Heidän  tekojen evankeliuminsa ja alamaisuutensa paaville johtaa ihmisiä vain helvettiin. He 
opettavat, ettei pelastusta ole kenellekään roomalaiskatolisuuden ulkopuolella. Älä siis luule, että 
Rooman kirkko pitää sinua veljenä. He eivät halua mitään muuta kuin saada sielusi kirkkonsa 
orjaksi. Kurjat haluavat haluavat seuraa (Misery loves company). 

Se on todella hullua, koska useimmat katoliset oman kirkkonsa opin mukaan elävät 
kuolemansynnissä. Ne, jotka kuolevat kuolemansynnissä menevät heidän oman oppinsa mukaan 
helvettiin. Katoliset siis tietävät, että heidän syntinsä vievät heidät helvettiin, mutta eivät välitä 
totella kirkkonsa oppia. Silti he edelleen haluavat samaistua roomalaiskatolisuuteen, vaikka 
tietävätkin joutuvansa helvettiin, koska eivät tottele erehtymättömiä säädöksiään?? Kenties heillä on
onnea ja kuolevat papin edessä ja saavat vapautuksen kuolemansynneistään. Sellainen on niiden 
katolisten iankaikkisuustoivo, jotka todella tuntevat roomalaiskatolisen opin. Useimmat 
roomalaiskatoliset eivät edes tiedä, mitä Rooman kirkko opettaa ja osallistuvat tuskin mihinkään 
kirkon toimintoihin, mutta silti edelleen haluavat samaistua roomalaiskatolisiin ja rakastavat 
jumaloida pappeja ja paavia pyhinä miehinä. 

Uskonnollisten mielten epälooginen perustelu vain osoittaa ihmisen täydellisen turmeluksen. 
Roomalaiskatolisuus on täydellinen esimerkki papillisesta sokeudesta johtamassa maallikkosokeita 
syvyyden kuiluun. Ja jesuiittojen tehtävä on sitoa koko maailma mystiikan mustan valon 
alaisuuteen. Ei ihme, että maailma kääntyy uskonnollista Porttoa vastaan ja polttaa sen tulessa, kun 
joku karismaattinen hahmo ilmestyy näyttämölle paljastaen heitä orjuuttaneet uskonnolliset opit. 

Joten tuleeko tästä paavista Antikristus vai Väärä Profeetta, kuten jotkut uskovat? Itseasiassa 
jokainen paavi on jo antikristus ja väärä profeetta. Se kuuluu työn kuvaan. Kuitenkin, kun on 
kyseessä se Peto/Antikristus, joka on myös Kadotuksen Lapsi, joka tulee syvyyden kuilusta ja 
hänen väärä profeettansa, niin epäilen sitä. Tämä paavi on vain uusi petkuttaja. 

Ehkäpä kun pääsemme pitemmälle tämän jesuiittapaavin hallinnossa, samalla kun katselemme, 
kuinka hän yrittää johtaa kaikki takaisin Roomaan, näemme asiat selvemmin. Tämä paavi on 76-
vuotias ja jos hän ehkä elää vielä 15-20 vuotta, niin hänestä tulee viimeinen paavi, koska todellinen 
Antikristus ja Väärä Profeetta ovat nöyrän mielipiteeni mukaan maisemissa suunnilleen silloin. 

Itseasiassa kirjoitin tämän artikkelin kuullakseni, mitä ihmiset ajattelevat tästä, koska, kiitos siitä 
viimeisille Tom Horn'in spekulaatioille, näyttää, että tämä aihe tulee olemaan kaikkialla 
profetiasivustoilla seuraavien parin vuoden aikana. Jos ihmiset googlettavat tätä aihetta, he voivat 
yhtä hyvin saada parhaiden raamatullisten ajattelijoiden näkemykset. Siinä jotkut teistä tulevat 
sisään. 

Don Koenig perusti sivuston www.thepropheticyears.com vuonna 1999 tutkittuaan itsenäisesti Raamattua 
melkein 30 vuotta ja opittuaan monilta kristikunnan terävimmiltä opettajilta. Don loi sivustonsa
kirjoittamaan Raamatun profetiasta, raamatullisesta erottamisesta ja omista kristillisistä
maailmankatsomuksistaan. Vuonna 2004 Don kirjoitti ilmaisen Ilmestyskirjaa kommentoivan sähköisen
kirjan nimeltä "The Revelation of Jesus Christ Through The Ages". Tämä blogi (World and Church and Bible Prophecy 
Blog) käynnistyi vuonna 2007. 


