
 
13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit 

de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen 
van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, 

wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het 
beest.Openbar;13 

 

Paus Franciscus waarschuwt voor 
"Hellfire From Above" voor ons 
bezoek  

 Geplaatst op  8 september 2015  door Hobbus  

 VATICAANSTAD - Tijdens een preek in het Sint Peter's op zondag, Paus Franciscus 
sprak van een "komende gebeurtenis waarin de aarde zal worden geconsumeerd door 
het hellevuur van boven" en vroeg de christenen over de hele wereld om zich te ontslaan 
van de zonde in de komende dagen en weken .  

 In een verklaring vrijgegeven door het Vaticaan dinsdagochtend Paus Franciscus, die is 
gepland aan te komen in de Verenigde Staten op 22 september, kondigde aan dat hij is 
bezocht "driemaal door hemelse wezens 'die, het meest recent, hebben gewaarschuwd 
voor een" dreigende crisis "die ernstige gevolgen voor het leven op aarde zou kunnen 
hebben.  

 De paus is ingesteld op een bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN op 
25 september bij te wonen, in het gebouw van de Verenigde Naties in New York, waar hij 
zal overleggen met wereldleiders, onder wie president Barack Obama en de Russische 
president Vladimir Poetin, defensieve mogelijkheden te bespreken.  

 Op dinsdagochtend NAVO-secretaris-generaal van Jens Stoltenberg bevestigd dat hij 
regelingen om het bijwonen van de Algemene Vergadering heeft gemaakt.  "Ik sprak met 
de Heilige Stoel en de [VN]-secretaris-generaal Ban Ki-moon via videoconferentie 
zondagavond," Stoltenberg vertelde de Associated Press.  "De NAVO werkt nauw 
samen met onze collega's over de hele wereld om elke levensvatbare beroep 
beschikbaar te verkennen."  

 Details rond buitenaardse bezoekers van het Vaticaan zijn schaars, maar een Britse 
militaire inlichtingendienst ambtenaar, sprak op voorwaarde van anonimiteit omdat hij 
niet bevoegd om de situatie te bespreken, vertelde The Guardian dat "de entiteiten 
werden beschreven als rustig door de natuur." Echter, zei de ambtenaar , hun standpunt 
over de kwestie was passief in dat "ze het behoud van een politiek van neutraliteit" met 
betrekking tot interplanetaire actie door "een andere wereld" krachten.  
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 Francis paus is gepland om een privé-ontmoeting met president Obama in het Witte 
Huis op de ochtend van 23 september bij te wonen.  De paus brengt een bezoek aan 
drie steden, waaronder Washington, DC, tijdens zijn zesdaagse bezoek aan de 
Verenigde Staten.  Hij zal naar verwachting een aantal onderwerpen, waaronder het 
homohuwelijk en immigratie aan te pakken.  

Bron: Vaticaan. 


