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R227 <<< Ето, ида скоро! >>>
D722 <<< И настана времето, когато Светиите завладяха Царството >>>


Еф. 6:11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на Дявола.
Еф. 6:12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
Еф. 6:13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.


Говорейки на Своите ученици за КРАЯ на времето, Спасителят изрично предупреди:

Мт. 24:3 И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на Твоето Пришествие и за свършека на века?
Мт. 24:4 Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой!
Мт. 24:5 Защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки "Аз съм Христос", и ще заблудят мнозина.

Мт. 24:23 Тогава ако някой ви каже "Ето, тук е Христос" или "Тука", не вярвайте.
Мт. 24:24 Защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.
Мт. 24:25 Ето, предсказах ви.
Мт. 24:26 Прочее, ако ви кажат "Ето, Той е в пустинята", не излизайте. Или "Ето, Той е във вътрешните стаи", не вярвайте.
Мт. 24:27 Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде Пришествието на Човешкия Син.

Съгласно горното пророчество, малко преди Второто пришествие на Христа ще има голямо съживление в религиозния свят, придружено от "големи знамения и чудеса". Ще се появяват личности - лъжехристи и лъжепророци, претендиращи за божествеността и мисията на Месия, и техните претенции ще бъдат придружавани от изявата на свръхестествена сила. Други ще твърдят, че са помазани и изпратени от духовните извънземни сили да предадат важни вести на човечеството относно подготовката за Милениума - периода от 1000 години, през който се очаква да настъпи мир и правда на земята. Всичко това се изпълнява буквално пред очите ни. Дори в нашата страна хиляди хора, които не познават в дълбочина Свещените Писания, са увлечени от измамните претенции и учения на пророци като Ванга, Дънов и др. Исторически факт е, например, че т. нар. учител Беинса Дуно (Петър Дънов) е твърдял, че е въплътеният Христос. Същият става един от най-успешните агенти в България на теософското движение "Нова Епоха", за чийто основател се смята медиумът Елена Петровна Блаватска. Неговото учение е известно като "окултно християнство" и представлява една странна, но колоритна смесица от християнски изопачени тълкувания и окултни вярвания, основани на масонската традиция и теософските учения. Не случайно Дънов получава официалното признание на великата вероотстъпническа сила, представена символично в Откровение 13 гл. като "Звяра" (ст.1-10), в лицето на Римската католическа църква. Днес той е признат и като един от учителите, допринесли значително за напредъка на световното движение "Нова Епоха". Но какво представлява това движение?

Неговото начало се корени в отхвърлянето на Исус Христос като Месия и световен Изкупител. Всъщност горното пророчество и предупреждение за последното време визира именно това движение! То обхваща всички религии и окултни (спиритически) общества по света, които не приемат Исус Христос за единствения Бог и Творец на вселената, както е разкрито това в Свещените Писания. Учителите и медиумите на Новата Епоха твърдят, че Исус е бил само един от многото възнесени на Небето учители, Който е въплътил в Себе Си принципа на любовта и мира. Ето защо, основното учение на движението е свързано с предстоящото идване на Месия (или космическия Христос, наричан още Майтрея) за установяването на Новата Епоха, през която злото на земята ще бъде победено, ще настъпи световен мир между религиите и народите, и ще бъде направен огромен прогрес по пътя на еволюцията на човека към неговата скрита божественост. Оттук и главната цел на движението "Нова Епоха" – да обедини всички религиозни и политически системи в една нова световна система, известна още като Нов Световен Ред. Единно световно правителство, една световна валута, световни мироопазващи сили, единна религиозна система и т.н. – всичко това е включено в целите на движението "Ню Ейдж".

Но докато политическите, социални и др. различия сред народите могат да бъдат преодоляни чрез различни начини и средства, то религиозните различия, дълбоко вкоренени от векове в съзнанието и бита на хората, са почти непреодолими. Ето защо, за да бъде постигнато и религиозно обединение на базата на компромиса и взаимните отстъпки, са необходими не само човешките усилия, но и както ще видим, помощта на духовните космически свръхестествени сили на универса. И точно тук стигаме до същността на движението "Ню Ейдж" – то се ръководи на свръхестествено ниво от т. нар. световни или възнесени учители. Използвайки собствената терминология и обяснения на движението, тези възнесени учители са космически същества, претърпяли много цикли на превъплъщения (прераждане) в различни личности, живяли на нашата планета, и натрупали богат арсенал от знания и опит, който те желаят да предадат на съвременното човечество. Освен тях, в ръководството на движението са включени също голям брой богове, богини и ангели, които съставляват т. нар. космическа Йерархия, управляваща универса, и които заемат различни постове и служби в нейните нива. Важно е да отбележим, че повечето от тези богове и богини директно се асоциират с древните езически божества на народите от всички времена и епохи - египетски, вавилонски, римски, гръцки, хиндуистки и т.н. В потвърждение на моите думи предлагам на Вашето внимание един изчерпателен списък, публикуван на интернет-портала на един от важните съвременни центрове на Нова Епоха:

Invocation of the Names of God and the Ascended Hosts of Light
http://www.ascension-research.org/am-names.html

Може би обаче за много хора цялата тази информация звучи странно и пресилено. Дали пък всичко не е просто една шарлатания и средство да се спечелят внимание, пари, престиж и слава. А защо не и контрол над лековерните маси? Не, скъпи братя и сестри, всичко, което е свързано с историята и колосалния напредък на движението Нова Епоха, е страшно сериозно и жизненоважно! Уверявам Ви, че знанието или незнанието по този въпрос в тези последни дни на човешката история касае лично Вас и Вашето семейство, Вашите близки и приятели, Вашата собствена участ и ВЕЧНА съдба! Ето защо, отделете достатъчно време, за да изгледате внимателно изключителното видео, което предлагам на Вашето внимание - линковете са дадени в края на това послание. Това е едно уникално интервю, проведено от Адвентната мисия "Писано е" (It Is Written) с водещ Джон Брадшоу (John Bradshaw). Човекът, който дава интервюто, се казва Уил Берън (Will Baron) и е бил бивш свещеник в един от главните центрове на движението Нова Епоха в Лос Анджелис, САЩ, с главен водещ медиума Мюриел Айсис (Muriel ISIS). Ще чуете потресаващи разкрития във връзка с неговата лична опитност и преживявания с неговия личен възнесен учител Джуал Кул (Djwal Khul), а така също за неговото божествено избавление. Ще научите невероятни тайни за плана на Сатана и демоните, представящи се за възнесени учители и ангели, изпратени от Бога, за инфилтриране на световното християнство и въвеждането на опасни учения и практики – медитиране, йога, визуализиране, глосолалия (говорене на небесни езици), изцеления и т.н. И това е точно нещото, което се случва днес в много т.нар. "реформирани" или "освободени" християнски общества и църкви (особено в Петдесятните), та дори и в традиционната Римо-католическа църква, представена в Откровение 17.5 като "Майка на блудниците". Именно въвеждането на тези окултни източни практики в българското християнство от Петър Дънов довежда до появата на неговата църква, наречена "Бяло братство". Но преди да изгледате видеото, прочетете внимателно следния пасаж от невероятната книга "Истината има значение" на Адвентния професор Уолтър Файт (Walter Veith) за ученията, които "световният учител" Джуал Кул е дал на човечеството посредством своите медиуми от движението "Нова Епоха":

<<< ... За да се стигне до окончателната Световна религия, няколко мистици извършват подготвителна работа, която да проправи пътя за приемането на тази идея. Съвременното Теософско движение се разпространява главно чрез усилията на Елена Петровна Блаватска, която е ръководена от Кут Хуми, един от т. нар. Учители, и става средството, чрез което древните окултни идеи се внедряват в западната цивилизация. В книгата на Блаватска "Тайната доктрина" се съдържа много материал, предаден чрез нея като медиум, където двойната лъжа от Едем се повтаря отново.

Най-висшата жрица на съвременното движение Ню Ейдж е без съмнение Алис А. Бейли (1880-1949), която получава вести от тибетския учител Дуал Кул, познат също като Д.К., който е ученик на Кут Хуми. Нейните известни произведения са "Проблеми на човечеството" и "Повторното явяване на Христос". Те трябва да подготвят света за едно световно управление, една световна религия и универсално приемане на един фалшив Христос (Сатана, маскиран като ангел на светлината). Дуал Кул заявява, че свързаните с него хора ще го познаят чрез службата на Алис А. Бейли. Той още твърди:

"Аз съм Ваш брат, който е пътувал малко по-дълго по Пътеката, отколкото обикновения учещ, и затова съм си навлякъл повече отговорности. Аз съм този, който е прокарал с борби и битки пътя си към по-голяма мярка светлина, отколкото кандидата, който ще прочете тази статия, и затова трябва да предавам тази светлина, независимо от цената. Аз не съм стар човек, тъй като възрастта има значение сред учителите, но не съм и млад и неопитен. Моето дело е да поучавам и разпространявам познанието за неостаряващата Мъдрост, където мога да намеря отклик, и върша това от много години." ("Prophecies by D.K.", 1934).

Същността на тази вест е, че мистичните идеи на Ню Ейдж, замаскирани с външните символи на амулетите и талисманите, както и такива идеи като астрология, нумерология, гадаене по цветни изделия, гадаене по карти Таро, хиромантия, силата на пирамидата, естествено лечение и еко-съзнание, трябва в края на краищата да проникнат във всички религии. Мотивирани от приемането на двойната лъжа за безсмъртието и вродената божественост, всички накрая ще приемат фалшивия Христос, който ще претендира да поведе света към едно хилядолетие на мир.

Дуал Кул наставлява последователите си да разпространяват тези доктрини по всички възможни начини - чрез медиите, забавната индустрия, образователните институции и медицината - и че това трябва да започне след 1975 г. Тайните общества като масони, илюминати (бел. Х.Ц. - става въпрос за Черните Илюминати!) и религиозните ордени ще се внедряват в икономиките на света и ще подготвят големите религиозни движения за обединяване, приемайки епископа на Рим като върховен религиозен водач на 20-ти век. Информацията за начина на постигане на тази цел ще бъде предадена от учителите чрез избрани личности, които ще информират правителствата и ще създават възможност да се планират стратегии. Светът се подготвя за окончателния сблъсък между Христос и Сатана. >>> (глава 13. Движението "Ню Ейдж" и Майтрея, стр. 244-265).

ГОРЕЩО ПРЕПОРЪЧВАМ НА ВСИЧКИ БРАТЯ И СЕСТРИ, КОИТО ВЕЧЕ ИМАТ НЕВЕРОЯТНАТА КНИГА НА АДВЕНТНИЯ ПРОФЕСОР УОЛТЪР ФАЙТ, "ИСТИНАТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ", ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТАТ ЦЯЛАТА 13-та ГЛАВА НА КНИГАТА И ДА СРАВНЯТ ПРОЧЕТЕНОТО С УНИКАЛНИТЕ РАЗКРИТИЯ НА БИВШИЯ СВЕЩЕНИК НА ДВИЖЕНИЕТО НЮ ЕЙДЖ, УИЛ БЕРЪН! КНИГАТА НА БЪЛГАРСКИ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ СЛЕДНИЯ ЛИНК:

Важни книги и статии:
https://illuminati-bg.bg/selected-books.html

В потвърждение думите на проф. Файт, интернет-порталът на центъра Ascension Research Center (Център за изследване на Възнесените) предоставя подробна информация за възнесените учители Джуал Кул и Кут Хуми. Така например, за учителя Джуал Кул се казва, че той е известен още като "посланика на учителите", "тибетеца", "тибетския учител" и т.н. Изброяват се няколко от неговите превъплъщения (аватари), между които се откроява това на Каспар - единия от тримата мъдреци, посетили и поклонили се на бебето Исус във Витлеем, малко след Неговото раждане. Относно поста и службата, които заема в космическата йерархия, се твърди, че Джуал Кул "предоставя голяма помощ на тези, които търсят истината, и на лечителите". Той специално "работи с Червения Кръст и други филантропски организации". Ефирното местоубежище (присъствие) на този учител е в Тибет, където той помага за просвещението и пробуждане на съзнанието в Индия, както и на хималайските учители. В началния стадий на Теософското общество е бил известен с името Гай Бен-Жамин (Gai Ben-Jamin). Заедно с другите двама учители, Кут Хуми и Ел Мория (превъплътили се в другите двама мъдреци, поклонили се на бебето Исус), предал теософската доктрина (учението на теософията), като продиктувал голяма част от книгата на Елена Блаватска, "Тайната доктрина". Подробна информация за тези възнесени учители-просветители, за техните откровения и послания към човешкия род, ще намерите на следните линкове:

Ascended Master Djwal Kul
http://www.ascension-research.org/djwalkul.html

Ascended Master Kuthumi
http://www.ascension-research.org/kuthumi.html

Обърнете внимание, скъпи братя и сестри, колко удивително точно се е изпълнило и се изпълнява пророчеството на Спасителя Исус Христос за последното време! Докато Бог е дал цялото просвещение за спасение на човечеството чрез Своето писано Слово, в Което характерът, мисията и ученията на Месия са ясно разкрити, апостолите и пророците на движението Нова Епоха внушават и твърдят, че просвещението за спасение идва от "вътрешните стаи", т.е. чрез т.нар. "ченълинг" - телепатично предаване на мисли, откровения и послания от пратениците на висшия космически съвет до техните избрани посланици-медиуми. Днес, учителите на Новата Епоха заявяват, че "Той е във вътрешните стаи" (Матей 24.26), или с други думи казано, за нашето спасение трябва да се обърнем към самите себе си, защото божеството е в нас, във всеки човек, независимо какво изповядва и върши. Чрез техниките на самовглъбяване, йога, медитиране, визуализиране и др., трябва да развием в нас висшите божествени качества и сили, които ще ни помогнат да се слеем с божеството (космическите сили на универса) и да практикуваме свръхестествени дарби. Не случайно девизът на Черните Илюминати е HOMO EST DEUS или "Човекът е Бог". Няма нужда да търсим спасението извън нас. Човекът е Бог и следователно е безсмъртен. Това бяха двете първи лъжи, с които Сатана измами нашите прародители Адам и Ева:

Бит. 3:4 А Змията рече на жената: Никак няма да умрете!
Бит. 3:5 Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото.

Интернет-порталът на центъра на Нова Епоха Ascension Research Center дава също подробна информация за местоубежищата на възнесените учители на земята. Обърнете внимание, братя и сестри, че всички техни местообиталища на земята са, както казва пророчеството в Матей 24:26, "в пустинята" - в изолирани и слабо населени местности. Така например, едно от местоубежищата на учителя Кут Хуми се намира в храма на мъдростта в Кашмир, Индия. Друго негово място на убежище и проявление е в Шигаце, Тибет, откъдето той вдъхновява архитекти, поети и учени. Във времето на прехода от този към отвъдния живот (момента на смъртта) Кут Хуми направлява своите последователи към местоубежищата на Голямото бяло братство (Great White Brotherhood) за обучение и подготовка към техния следващ живот на земята. Местообиталището на друг важен учител на име Санат Кумара (Sanat Kumara = Satan Kabbalah) е в Шамбала - ефирното царство над пустинята Гоби, а едно от местообиталищата на възнесения учител Исус Христос (Jesus Christ) е в арабската пустиня на североизток от Червеното море:

Ascended Master Sanat Kumara
http://www.ascension-research.org/sanat.html

Ascended Master Jesus Christ
http://www.ascension-research.org/jesus.html

И така, скъпи братя и сестри,

разбирате ли колко удивително точно се изпълнява пред нашия поглед пророчеството на Божия Син относно този важен белег на последното време! Но какво казва Господ? Не вярвайте!

Мт. 24:27 Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде Пришествието на Човешкия Син.

Второто Пришествие на Христа ще бъде планетарно явление, видимо по целия свят! Всички хора, останали живи до Пришествието (защото милиони ще измрат в голямата скръб, която ще предшества Пришествието), ще го видят, идещ в сила и голяма слава. И още, Той ще бъде придружаван от неизброимо множество небесни ангели, така че цялото небе ще се изпълни от тяхното присъствие!

Мт. 24:30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.
Мт. 24:31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

Съгласно горното пророчество на Господ Исус Неговото Второ пришествие няма да бъде радостно събитие за земните племена, т.е. народите. Те всички "ще заплачат"! Но защо? Очевидно защото са били измамени от своите религиозни и духовни учители и са останали неподготвени за срещата с Небесния Бог. Сега, разбирате ли, братя и сестри, каква е целта и ролята на тази мощна измама, която представлява движението "Нова Епоха" или "Ню Ейдж"? И за съжаление, хиляди хора по света, непознаващи истините на Святото Божие Слово и пророчествата за последното време, падат в изкусните примки на теософските окултни учения на това движение, вдъхновено и ръководено от големия Архиотстъпник и княз на този свят - Сатана. Защото кои са тези богове и богини, ангели и извънземни, световни и възнесени учители-просветители, които обещават просвещение и спасение на човечеството, отхвърляйки единствения Бог, Творец и Спасител, Йехова-Исус Христос, и Неговото Вечно Слово? Кои са те, които се представят за Бог-Отец, за самия Исус Христос и за Святия Дух, насаждайки в същото време напълно противоположни идеи и учения на Божиите? Непогрешимото Божие Слово дава верния и точен отговор:

2Кор. 11:13 Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли.
2Кор. 11:14 И не е чудно; защото сам Сатана се преправя на светъл ангел;
2Кор. 11:15 тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.

Мозъчният център на Нова Епоха

Сериозните изследователи на Конспирацията знаят, че главният център на движението Нова Епоха се намира в Ню Йорк, САЩ, и се казва Луцис тръст (Lucis Trust), като името Луцис идва директно от Луцифер - падналия херувим, който в Божието Слово е наречен Дявол и Сатана. Всъщност, преди центърът да се преименува на Луцис тръст, той се е казвал Луцифер паблишинг кампъни (Lucifer Publishing Company). Основан е през 1922 г. от известната лидерка на теософското движение - медиума Алис Ан Бейли (Alice Ann Bailey, 1880 – 1949), заедно с нейния съпруг - висшия масон Фостър Бейли (Foster Bailey). Следва да подчертая, че Ню Йорк е световната окултна столица и не случайно именно там Черните Илюминати организираха най-мощната терористична атака на окултната дата 11.09.2001 (бел.Х.Ц. – на 11.09.1962 започва 1-та сесия на 21-я вселенски католически събор, известен още като 2-ри Ватикански събор). Там е също и централата (главния щаб) на скритото Световно правителство на ООН, с което Луцис Тръст е тясно свързан, провеждайки важни съвместни инициативи, насочени към установяването на Новия Световен Ред. Така например, окултният Луцис Тръст се ползва със специален консултативен статус в Икономическия и Социален Съвет на Обединените нации (ECOSOC):

Support of the United Nations
https://www.lucistrust.org/about_us/support_un

Понастоящем Луцис Тръст разполага с огромна световна мрежа от свързани подразделения за разпространение и налагане ученията на възнесените учители от Новата Епоха. Мозъчният център е и основният издател и разпространител на книгите на медиума Алис Бейли, написани под диктовката на "тибетеца" Джуал Кул. Ето какво казва по този въпрос интернет-порталът на Луцис Тръст:

The Tibetan Master’s Work - Djwhal Khul
https://www.lucistrust.org/arcane_school/introduction/the_tibetan_master_work1

>>> Проповядване, планирано от Йерархията

Първото от серията от три разкрития за ученията на Вечната Мъдрост, планирано от Йерархията и поверено на Тибетския Учител, бе дадено на света чрез Е. П. Блаватска между годините 1875 - 1890 – общо 15 години. Този период бе наречен от Д.К. "подготвителната" фаза на проповядването. Втората фаза бе реализирана за период от 30 години чрез Алис Бейли – от 1919 до 1949. Третото и финално разкритие от серията ще бъде дадено в началото на следващия век (бел. Х.Ц. - след 2000 година) чрез един подготвен ученик; за това разкритие Д.К. казва: "тази серия от разкрития, свързващи материалното знание на човека и науката на посветените, тепърва предстои". <<<

Но нека да чуем и думите на самия демон Джуал Кул (D.K. = Devil Kabbalah), представящ се за възнесен учител и мамещ непросветените в Божието Слово - Библията, във връзка с неговата мисия на земята:

My Work
https://www.lucistrust.org/books/alice_bailey_books/my_work

>>> Моето дело

През 1919 година, месец ноември, установих контакт с A.A.B. (Alice A. Bailey) и я помолих да напише от мое име някои неща, а така също да предприеме издаването на определени книги, които при последващото разкриване на истината, трябваше да се появят. <<<

По-нататък демонът Джуал Кул обяснява как първоначално Алис Бейли не искала да се заеме с тази задача, но по-късно се съгласила, когато той й обяснил, че телепатичната връзка е реалност и предмет на научни изследвания. От изключителен интерес обаче е неговото откровение за т. нар. "Нова Група от Световни Служители" (The New Group of World Servers):

>>> Преди около десет години започна една друга фаза от моето дело, когато започнах да пиша някои брошюри за широката публика, обръщайки внимание към състоянието на света и към Новата Група от Световни Служители.

Поради това положих усилия да "закотвя" на земята (ако мога така да се изразя) един белег или символ на делото на Йерархията. Това беше един опит да свържа субективно, а където бе възможно и обективно, всички хора, които имат духовна цел и дълбока любов към човечеството и които работеха активно в много страни организирано или самостоятелно.

Тяхното име е Легион (бел. Х.Ц. - обърнете специално внимание, че името на тази нова група служители на Д.К. е същото, с което се представиха демоните пред Исус преди да бъдат изгонени от обладаните жертви – Марко 5.1..16). Някои от тях са познати на работниците в Мистичното училище (Arcane School), на F.B. (Foster Bailey) и на A.A.B. (Alice A. Bailey). Аз познавам хиляди от тях, но те не ги познават. Всички те работят под вдъхновението на Йерархията и съзнателно или несъзнателно изпълняват службата на агенти на Учителите. Заедно те формират една група, тясно свързана с вътрешния кръг чрез духовни цели и любов. Някои са окултисти, работещи в различните окултни групи. Някои са мистици, работещи с проницателност и любов. Други принадлежат към традиционните религии, а други въобще не изповядват някаква религиозна принадлежност. Всички те обаче са вдъхновени от чувство за отговорност към човешкото благополучие и вътрешно са се зарекли да помогнат на техните съчовеци. Тази голяма група съставлява световния Спасител в това време, която ще спаси света и ще въведе Новата Ера след войната. Брошюрите, които написах (първата от които се казва "Следващите три години" {Бележка: издадена през 1932 под името "Новата Група от Световни Служители"}) очертаха техните планове и цели и дадоха напътствия за начините и средствата на сътрудничество с тази група от Световни Служители, която вече съществува и е активна в много области. <<<

Скъпи братя и сестри,

обърнете специално внимание на това невероятно откровение на демона Джуал Кул за т.нар. Нова Група от Световни Служители, чиято специална мисия е да въведе Новата Ера (Епоха) под ръководството на космическата Йерархия! Дълго време, та дори и сега, истината за Конспирацията бе отхвърляна от мнозина като една добре скалъпена спекулация за наивни и лековерни хора. Все още се говори за конспиративни теории и теоретици, когато фактите и доказателствата са толкова ясни и убедителни! Наистина, колко добре Господ Исус е обрисувал състоянието на онези, които отказват да приемат Истината, когато тя е разкрита:

И-н 9:35 Чу Исус, че го изпъдили вън, и, като го намери, рече: Ти вярваш ли в Божия Син?
И-н 9:36 Той в отговор рече: А Кой е Той, Господи, за да вярвам в Него?
И-н 9:37 Исус му рече: И видял си Го, и Който говори с тебе, Той е.
И-н 9:38 А той рече: Вярвам Господи; и поклони Му се.
И-н 9:39 И Исус рече: За съдба дойдох Аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят.
И-н 9:40 Ония от фарисеите, които бяха с Него, като чуха това, рекоха Му: Да не сме и ние слепи?
И-н 9:41 Исус им рече: Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате: Виждаме, грехът ви остава.

От особен интерес представлява също откровението на демона Джуал Кул за крайния срок на въвеждане Новата Епоха. Описвайки работата си с медиума Алис Бейли, на която по телепатичен път е диктувал своите разкрития и послания, Джуал Кул казва следното:

>>> Последваха "Послания за окултната медитация" (бел. Х.Ц. - книга, издадена през 1922). Те разкриха един нов подход към медитацията, базиран не на посвещение към Учителите, но на признанието за наличието на душа във всеки човек (бел. Х.Ц. - това е една от най-страшните демонични измами – че в личността на човека живее съзнателна душа или духовно тяло, което при смъртта на физическото тяло го напуска и отива в отвъдния свят; тази демонична доктрина е отворила широко вратите за съвременните окултни практики на хипнозата, визуализацията, регресията (пътуване в минали животи), контактьорството и др.). Последва "Трактат върху Космическия Огън". Тази книга бе едно допълнение към учението, дадено в "Тайната доктрина" за трите огъня – електрически огън, слънчев огън и огън чрез триене – и беше едно очаквано продължение. Тя също представи психологическия ключ към "Тайната доктрина" и имаше за цел да предложи едно изследване на учениците и посветените в края на този век и началото на следващия век, до 2025 сл. Хр. <<<

Случайно ли е, братя и сестри, че демонът Джуал Кул посочва годината 2025? Съвсем не е случайно, защото съгласно библейските пророчества и свещената библейска хронология годината 2025 ще бъде последната пълна година на благодат за човечеството. Какво означава това? Това означава, че след края на 2025 година започва световният Апокалипсис, описан в Откровение 16 глава, или това е т. нар. Страшен Съд. Ето защо, планът на Сатана и неговите демони е да наложат Новия Световен Ред до края на 2025 година. От успеха на този план зависи вечната съдба на Сатана и демоните и всички техни земни служители. Сега разбирате ли, братя и сестри, колко близо сме до "свършека на века" (Матей 13.36..51, Матей 24.3, 28.20)? На всички сериозни изследователи на Истината препоръчвам горещо да се запознаят детайлно с уникалното изчисление на свещената библейска хронология, което направих наскоро с Божията помощ, и съгласно което годината 2027 е последната година (Великият Юбилей) от 6000-годишната човешка история на грях и война. От следния линк може да си изтеглите всички файлове, разкриващи това уникално изследване (приложени са също към това ел. съобщение като прикачен rar-файл):

The-Sacred-Chronology-of-7000-Years:
https://www.illuminati-bg.bg/2014/The-Sacred-Chronology-of-7000-Years-(6-files)/

Както видяхме по-горе от цитата на проф. Файт, разпространението на ученията на Новата Епоха трябва да бъде издигнато на едно ново ниво, съответстващо на развитието на технологиите след 1975 г. Това се потвърджава и от информацията, поместена на интернет-портала на Луцис Тръст:
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>>> В рамките на тази последователност на проповядване и "откровение" Д.К. също така предсказа една форма на проповядване на "откровенията", която ще започне от 1975 г. в световен мащаб – чрез радиото и несъмнено чрез телевизията. Това очевидно е широкоразпространеното и разгръщащо се интерпретиране на съществуващите учения за тяхното прилагане към съществуващите световни и човешки проблеми – което е тяхната цел. И това дело вече се върши и набира сила и влияние. <<<

Днес, всички медии - вестници, радио, телевизия и интернет, са буквално заляти от потоп от окултна информация във връзка с ученията и парктиките на Новата Епоха. И това е така, защото всички публични медии се контролират от Черните Илюминати, за да бъдат изпълнени наставленията на "духовните учители" от Йерархията. И защото целта е да бъдат погубени колкото се може повече човешки души! Не забравяйте, че това, което виждаме, е точно изпълнение на библейските пророчества и предупреждения за белезите на КРАЯ! 

Астрологията - едно от най-мощните оръжия на движението Нова Епоха, присъства навсякъде. Така например, вестник "Стандарт" ежедневно отделя по цяла страница за хороскопите на астролога Емил Лещански. На хората се внушава, че техният живот се влияе и ръководи от движението и разположението на звездите. Високо платените астролози се появяват по телевизията и в страниците на вестници и списания и съветват лековерните и непросветените да съобразяват живота си с хороскопа, за да имат успех в деловия и личния живот. Техните хороскопи и съвети са така съставени, че да задоволяват желанията и представите на всички, които се ръководят от своите плътски страсти и които нямат за водач Божието Слово. Понякога предсказанията им се сбъдват и това им придава допълнителна тежест. Но Писанието ясно предупреждава за произхода на тази т. нар. наука, а съдбата на всички астролози е подпечатана:

Вт. 18:10 Да не се намира между тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,
Вт. 18:11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;
Вт. 18:12 защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Йехова, и поради тия мерзости Йехова твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе.

За отстъпилата църква (религиозна система) Всемогъщият заявява: 

Ис. 47:13 Уморила си се в многото си съвещания.
Нека приближат сега астролозите, звездобройците,
И предвещателите по новолунията,
И нека те избавят от това, което ще дойде върху тебе!
Ис. 47:14 Ето, те ще бъдат като плява;
Огън ще ги изгори;
Не ще могат да се избавят от силата на пламъка.

Към края на това важно послание, бих искал да цитирам още един пасаж от чудесната книга на Адвентния професор Уолтър Файт, "Истината има значение":

<<< Идеите за прераждането, живота след смъртта и посещаването на тази земя от духове са неотделима част от света на забавленията. Починали звезди се славят или почитат като богове (Елвис Пресли), на други се приписват чудеса (Майкъл Ландън). Съвременните телевизионни програми са пълни с истории за преживявания след смъртта, теологията на втория шанс, общуването с ангели, ангели, които стават хора и имат връзки с жени... и списъкът може да продължи безкрайно. Светът наистина вярва на двойната лъжа от Едем.

Западното съзнание се отваря за източния мистицизъм, а крачката от поклонението към мъртви към поклонението пред живи е съвсем малка. Източни гурута като Шри Сатия Сай Баба в Ашрам се боготворят като "Бог Всемогъщи" и в негова чест се издигат олтари в западни градове и домове. Немската нация е особено податлива на поклонението на Сай Баба. Неговата вест е: "Обичай ближния си, мир, и Бог е във всички нас". Това е фалшивото учение на хилядолетието за мир и безопасност. >>>

Относно фаталното влияние, което гуруто Сай Баба оказва на първата дама на соц. елита, Людмила Живкова, запленена напълно от теософските измамни учения на движението "Нова Епоха", прочетете в моята статия "Тайните на соц. елита" (прикачена към настоящото съобщение). В нейната трагична история ще откриете много общи детайли с потресаващия разказ на бившия свещеник на Нова Епоха, Уил Берън. Той също се изправя на ръба на смъртта, след като личността и волята му са напълно обсебени от неговия дух-водач (демон). Но за разлика от Людмила Живкова, Уил намира спасението в Бога на Библията. Това, което той разкрива за измамните учения на Нова Епоха, напълно хармонира с разказа на бившия поклонник на духовете, Роджър Морно ("Пътешествие в свръхестественото"). Така например, Уил подчертава, че едно от главните учения на Новата Епоха е, че Сатана не съществува. По този начин всяко мистично свръхестествено преживяване се счита за идващо от света на Бога и ангелите. Същата истина подчертава и Роджър Морно (вече починал) - бивш член на елитно тайно сатанинско общество в Монреал, Канада. Той обяснява в големи подробности как демоните намират върховно удоволствие да се превъплъщават в личността и образа на умрели хора, да пресъздават до съвършенство техния външен вид и глас, и така да мамят хората, които вярват, че душата на човека е безсмъртна.

В своето интервю бившият свещеник на Нова Епоха, Уил Берън, отправя множество предупреждения към всички християни, които се занимават с йога, медитиране и други източни техники, и разкрива колко опасно е да се смесва библейската християнска вяра с ученията на движението Нова Епоха. Гледайте това невероятно интервю в две части на следните линкове:

Измамата Ню Ейдж:
https://youtu.be/WulrvLVQXcU

Конспирацията Ню Ейдж:
https://www.youtube.com/watch?v=zDR76zE_QcU

Пътешествие в свръхестественото - Роджър Морно - 1 част:
http://illuminati-bg.bg/audio-video.html

Своята невероятна опитност и избавление от примките на движението "Нова Епоха" Уил Берън описва също в своята книга, превърнала се в бест-селър –
"Deceived By The New Age", 1990 ("Измамен от Ню Ейдж").

В заключение, следва изрично да подчертая и предупредя, че уникалните пророчества на книгата "Откровение" посочват чрез езика на символите Римската католическа църква за водещия елемент в икуменизма - световното движение за религиозно обединение. Движението "Нова Епоха" е важна съставна част от икуменическото движение и има за цел да улесни премахването на многото бариери и разделителни линии между отделните религии и религиозни общества. В тази връзка измамното учение за естественото безсмъртие на душата (отличителен белег на всяка фалшива религия) е крайъгълният камък на новата световна религия (обединение), което дава възможност на духовните сили на нечестието (Сатана и демоните) да се превъплъщават в т. нар. възнесени световни учители и да отправят безброй послания до човешкия род, чрез които мамят и заблуждават световните лидери и нации. Световното масонство също играе ключова роля. Макар че някои масонски ложи все още държат на старата масонска вяра в Триединството и приемат Исус Христос за Божи Син и Месия (такива има все още във Великобритания), като цяло световното масонство с всички негови разклонения (ритуали) отхвърля Христос като Бог-Творец и единствен Месия. То е силно ангажирано в световното икуменическо движение и работи задкулисно заедно с Ордена на йезуитите (Черния орден) за налагането на Новия Световен Ред. Това не е случайно, защото в масонството са инфилтрирани и действат много агенти на йезуитите, особено в САЩ и Европа. Определени благотворителни ордени, като Ордена на тамплиерите (OSMTH) например, също действат активно за религиозното обединение под егидата на Ватикана. В тази насока се влагат и изразходват колосални финансови ресурси. Дори днес главата на Римската църква (епископът на Рим) е вече признат за световен религиозен и политически водач! А вече починали папи са обявени за светци и възнесени учители, които "директно от Божието присъствие" изпращат своите послания и съвети до световните лидери. Така например, на интернет-портала на Нова Епоха се твърди за папа Йоан XXIII, известен преди това като кардинал Анджело Ронкали, че след неговата физическа смърт на 03 юни 1963 г. "този скъпоценен син на Бога се е възнесъл и е станал Едно с Неговото възлюбено могъщо присъствие "Аз Съм". Сега той има безсмъртно прославено възнесено тяло, изпълнено с вечна младост и красота" - уви, каква брутална измама е това! :(

Pope John XXIII
http://www.ascension-research.org/Pope-John-xxiii.html

Нека да припомня, че кардинал Анджело Джузепе Ронкали, е бил папски нунций в България и че именно той възхвалява и признава лъжепророка Петър Дънов за голям световен учител. Това е същият този папа, свикал Втория Ватикански събор през 1962 г., който облича Римската католическа църква в новите агнешки дрехи на една "реформирана" църква - започва новата активна политика на примирение с протестантските и православните църкви и другите религии, която дава мощен тласък на икуменизма. Но не само този папа е станал възнесен учител. Сред плеядата от богове, богини, възнесени учители, ангели и т.н., интернет-порталът на Нова Епоха посочва и папа Пий XII!

Pope Pius XII
http://www.ascension-research.org/pius-xii.html  

За него междудругото се казва:

<<< Папа Пий XII прогласява в Католическата църква телесното Възнесение на Мария, Майката на Исус, в края на нейното физическо въплъщение - без да е преминала през промяната, наречена смърт. Този факт е прогласен за догма на вярата, наречена "Възнесението на Мария в Небето". Папа Пий XII се е възнесъл и е станал Едно с Неговото възлюбено могъщо присъствие "Аз Съм". Папа Пий XII сега е Възнесен Учител - част от Възнесеното Множество на Светлината. >>> уви, каква брутална измама е това! :(

За всички масони и масонски ложи, както и за всички евреи, отхвърлящи Исус (YAHUSHUA=YAHWEH'S SALVATION) като единствен Бог-Творец, Месия и Велик Архитект на вселената (Евреи 11.10), важи следното пророческо Слово:

Мт. 21:42 Исус им каза: Не сте ли никога прочели в Писанията тая дума: -
"Камъка, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла;
От Йехова е това
И чудно е в нашите очи."
Мт. 21:43 Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му.
Мт. 21:44 И който падне върху тоя камък, ще се смаже; а върху когото падне, ще го пръсне.
Мт. 21:45 И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че за тях говори;

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Едно важно и тържествено предупреждение срещу измамните учения на източните тибетски учители, просветители и гурута, бе дадено от самия Бог Всемогъщи Йехова-Исус Христос, когато на 25 април 2015 Тибет бе разтърсен от мощно и опустошително земетресение с магнитут 7.9 по скалата на Рихтер. Няколко хиляди души загинаха в този катаклизъм на Божия гняв, а хиляди други бяха ранени. Голям брой жилищни сгради бяха сринати до основи, измежду тях и много езически хиндуистки храмове. Така Небесният Бог показа и засвидетелства недвусмислено, че не благоволи в езическите окултни и мистични учения, произлизащи от това място и мамещи милиони хора по света. Така ще бъде и в самия КРАЙ! Земетресение каквото никога не е бивало по лицето на земята ще срине до основи всички градове на народите - градове на престъпления и разврат, на похот и съблазън, на убийства, лъжи и измами. А елитните служители на Луцифер, които са се осигурили за "вечни времена" като са построили грандиозни подземни бази-градове, ще бъдат неприятно разочаровани. Нямат да могат да се скрият и да избягат от гнева на Всемогъщия! Дълбините на планините ще станат техния гроб!

Отк. 16:17 И седмият ангел изля чашата си върху въздуха; и из храма излезе силен глас от престола и каза: Свърши се.
Отк. 16:18 И произлязоха светкавици и гласове и гръмове, и стана силен трус, небивал откак съществуват човеци на земята, такъв трус, толкоз силен.
Отк. 16:19 И великият град се раздели на три части, и градовете на народите паднаха; и Бог си спомни за великия Вавилон, да му даде чашата с виното от яростния Си гняв.
Отк. 16:20 И всеки остров побягна и планините не се намериха.
Отк. 16:21 И едър град, тежък около един талант, падаше от небето върху човеците; и човеците похулиха Бога поради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма.

Но Божиите люде ще бъдат избавени – всички, които са звани и избрани (Откр. 17.4, Матей 22.14)!

Дан. 12:1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват – всеки, който се намери записан в Книгата.
Дан. 12:2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.
Дан. 12:3 Разумните ще сияят със светлостта на простора и ония, които обръщат мнозина в правда – като звездите до вечни векове.


ОЧАКВАЙТЕ ЕКСКЛУЗИВНАТА СТАТИЯ НА ХРИСТО ЦАНКОВ "ТЕРОРИЗЪМ И ИКУМЕНИЗЪМ – КАКВА Е ВРЪЗКАТА?", В КОЯТО ЩЕ БЪДАТ НАПРАВЕНИ ВАЖНИ РАЗКРИТИЯ ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КОДОВЕ И БЕЛЕЗИ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ. И ОЩЕ: КОЯ Е СИЛАТА, КОЯТО СТОИ ЗАД СВЕТОВНИЯ ТЕРОРИЗЪМ, ЗАЩО ТЕРОРИСТИЧНИТЕ АКТОВЕ НЯМА ДА СПРАТ, НО НАПРОТИВ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДОРИ С ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА БРУТАЛНОСТ И СИЛА, КАКВИ СА ЗАДКУЛИСНИТЕ ЦЕЛИ НА ИКУМЕНИЗМА И ЗАЩО ТЕРОРИЗМЪТ И ИКУМЕНИЗМЪТ ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА; ЗАЩО ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ ЗАПОЧВАТ ОТ 2017 ГОДИНА – ВСИЧКО ТОВА ЩЕ НАУЧИТЕ ОТ ТАЗИ НАИСТИНА ЕКСКЛУЗИВНА СТАТИЯ!


ОЩЕ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ:
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