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Пс. 50:1 Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада.   Пс. 50:2 С Сиона, который есть верх красоты, является Бог,
Пс. 50:3 грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря.
Пс. 50:4 Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой:
Пс. 50:5 соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве'.
Пс. 50:6 И небеса провозгласят правду Его, ибо Судия сей есть Бог.

2Фесс. 1:6 Ибо праведно пред Богом--оскорбляющим вас воздать скорбью,
2Фесс. 1:7 а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его,
2Фесс. 1:8 в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа,
2Фесс. 1:9 которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его,
2Фесс. 1:10 когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству.


Уважаеми г-н Президент,

поздравявам Вас и целия руски народ с великия празник на победата над нацистка Германия и нейните съюзници! Поздравявам Ви също по случай победата над Ислямска държава и разгрома на силите на Злото в Сирия! Досега никоя държава официално не е признала и благодарила за неоценимия принос и скъпите жертви, които даде руският народ в ликвидирането на ISIS – творение на черния американски елит. Ако Русия не се беше намесила, ислямските терористи и убийци щяха и досега да вършат своите ужасни зверства и безчинства на територията на Сирия. В това отношение Русия изпълни Божия план и Божията воля и е достойна да получи признанието и благодарностите на Божия народ в лицето на всички верни и достойни Адвентисти от Седмия Ден.

Поздравявам Ви също по случай встъпването Ви в длъжност като Президент на РФ за Вашия четвърти мандат! Желая Ви здраве, успехи, мъдрост и просвещение от Всевишния Бог при упражняването на най-отговорната длъжност в необятната руска държава! 

Уважаеми г-н Президент,

предстои Ви един тежък мандат. Живеем в последните години на човешката история и скоро ще се развият драматични събития, които ще засегнат всички хора и народи по лицето на земята. Хаосът настъпва и хиляди ще загинат. Силите на Злото се обединяват за последната решителна битка срещу Бога, Твореца и Спасителя ЯХВЕ-ИСУС ХРИСТОС и Неговия избран народ – Адвентистите от Седмия Ден. Световният Апокалипсис, описан в Откровение 16 глава, наближава. Още малко време ще има спокойствие и мир. Помнете, че в това последно време почитанието и послушанието спрямо Божия Закон на 10-те заповеди е най-важното условие за Божието благословение и спасение (Матей 19.17..19). Специално внимание обърнете на 4-та Божия заповед относно спазването на Божия почивен ден – Съботата. Тя е специалният знак между Бога и Неговия народ, утвърден за вечни времена:

Исх. 31:13 скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это--знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас;
Исх. 31:14 и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан смерти; кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего;
Исх. 31:15 шесть дней пусть делают дела, а в седьмой--суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти;
Исх. 31:16 и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный;
Исх. 31:17 это--знамение между Мною и сынами Израилевыми на веки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился.

Ез. 20:19 Я Господь Бог ваш: по Моим заповедям поступайте, и Мои уставы соблюдайте, и исполняйте их.
Ез. 20:20 И святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я Господь Бог ваш.

Във връзка с горните изрични заповеди на Всемогъщия, Божието Слово предупреждава, че целият свят ще бъде накаран да почита и празнува неделния ден, първия ден на седмицата (белега на Звяра – Откровение 13.16..18). И вдействителност, всички римо-католици, православни и отстъпили протестанти празнуват неделния ден, наложен от човека на греха – Папата (2 Сол. 2.1..5), в противовес на ясната Божия заповед. Съюзът на фалшивите религиозни системи и падналите християнски църкви е наречен в Божието Слово с кодовото име "Вавилон" (Откровение 17.1..6, 18.1..5). Тук е важно да подчертая, че другият отличителен белег на духовния Вавилон е измамното учение за безсмъртието на човешката душа и вечните мъки в ада, проповядвано от Римо-католическата и Православната църкви. Днес древните езически форми на поклонение на мъртвите са вплетени в ритуалите на падналите християнски църкви и милиони християни не осъзнават, че са ангажирани в една от най-опасните форми на идолопоклонство.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!

ПОХОДЪТ НА БЕЗСМЪРТНИЯ ПОЛК В РУСИЯ (И В ДРУГИ СТРАНИ) НА 9 МАЙ Е ГРАНДИОЗНА ИЗЯВА НА ПОКЛОНЕНИЕ НА МЪРТВИТЕ В ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА !!! НЕГОВОТО НАЧАЛО Е ОКУЛТНО И ПРОИЗХОЖДА ОТ ПРОТИВНИКА НА ВСЯКА ИСТИНА И ПРАВДА !!! 

Уважаеми г-н Президент,

от няколко години Вие участвате начело на т. нар. "марш на безсмъртния полк" без да знаете, че по този начин оскърбявате Всевишния Бог. Всеки участник в този поход петни Божието Име и извършва тежък грях. Този национален грях, който зарази и други нации (включително България) ще има изключително неблагоприятни последици за Русия. Като Глава на руския народ Вие сте длъжен да положите всяко усилие, за да бъде прекратена тази привлекателна форма на масово идолопоклонство. Бог прощава незнанието, но когато Светлината на Истината е огряла и е била отблъсната, Божието осъждение и наказание надвисват. Надявам се да обърнете най-голямо внимание на това важно предупреждение, което Всемогъщият Ви изпраща чрез Своя посланик и служител. 

ЗАПОМНЕТЕ !!!

Един народ, който почита мъртвите повече от живия Бог, Творец и Спасител, ще гледа отново и отново грозното лице на смъртта!

Уважаеми г-н Президент,

използвам случая, за да изразя също своето дълбоко възмущение и протест срещу интернационалния заговор, който беше проведен срещу Русия във връзка с казуса "Скрипал" във Великобритания и фалшивите обвинения за производство на химическо оръжие в Сирия. Протестирам също срещу бруталната агресия на САЩ в Сирия през месец април тази година, при която бяха нанесени множество ракетни удари, причинили разрушения и жертви. Това бе поредното грубо погазване на международното право от страна на САЩ (Звярът от Откровение 13.11..18), Великобритания и Франция, и поредната провокация спрямо Русия. Ако Русия бе отговорила на това предизвикателство, ситуацията днес можеше да бъде много по-различна. Важно е да се помни обаче, че в небесните доклади вярно и точно се отбелязват както престъпленията на всеки един човек, така и престъпленията на различните общности и народи. Ето защо Всевишният Бог ще посети в близко време с огнени съдби тези нации, които, говорейки за Нов световен ред и справедливост, си позволяват безцеремонно да нарушават международните правни норми и договори.

Уважаеми г-н Президент,

руският народ и българският народ са два братски народа, свързани чрез кръвна връзка. По време на Руско-турската война (1877-1878) руси и българи се бият заедно геройски до смърт срещу османския нашественик и поробител. В юбилейната 140-годишнина от освобождението на България всички достойни българи изразяваме своята дълбока признателност на руския народ за това велико дело. Важно е да се отбележи, че нито една европейска християнска държава не се застъпи за свободата на българския народ. 65 години по-рано Наполеон Бонапарт организира поход на изток с огромна 600 000 армия. Можеше да освободи българския народ от ислямския нашественик. Но не! Неговият поход не бе освободителен, а поробителен! Искаше да пороби един свободен народ, великия руски народ. Искаше да бъде цар на световна империя както падналият херувим пожела да заеме мястото на Всемогъщия (Исая 14.12..15). И Наполеон като своя баща Дявола (Йоан 8.44) се превърна в убиец. Обрече на смърт и неизразими страдания хиляди души, но накрая сам той бе сполетян от Божието възмездие. Такава е съдбата на всички, които служат на Падналия. Но делото на Наполеон е все още живо. Защото неговите наследници продължиха да градят Новия световен ред, продължиха неговия план в поробването на народите. И ето че още малко и ще успеят. Но не! Няма да успеят! Бог и Неговият народ ще победят!

Отк. 15:1 И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия.
Отк. 15:2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии,
Отк. 15:3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!
Отк. 15:4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.


Уважаеми г-н Президент,

ще се радвам изключително много да се срещна с Вас в скоро време и да споделя с Вас Хляба на Живота. Мисля че, срещата Ви с Божия посланик и служител ще бъде много по-ценна за Вас, отколкото хиляди срещи с черния илюминат Хенри Алфред Кисинджър. Дано Всемогъщият Ви осветли и приготви за Своето вечно царство! Амин.


R222 <<< Come, Lord Jesus >>>
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