Третата световна война 
е още един ясен БЕЛЕГ за Апокалипсиса
и Второто Пришествие на Бога и Спасителя
Исус Христос !!!

Началото на военната операция на Русия в Украйна на 24.02.2022 раздели радикално света на два големи противоборстващи лагера. Започна не само военна, но икономическа, финансова, социална, културна и информационна война на световно ниво в невиждан досега мащаб. Ядрените сили на Русия и други страни са поставени в пълна бойна готовност. Жертвите и бежанската вълна нарастват ежедневно. В тази нова апокалиптична реалност мнозина коментатори и дори политици заговориха за Третата световна война. Каква е истината?

На основата на Божието Слово и Откровение можем с увереност да твърдим, че настоящата пълномащабна война е един нов етап от Третата световна война, чиято кардинална цел е окончателното налагане глобалната власт на Световното правителство в сянка или т. нар. Нов Световен Ред. Цялата планета трябва да бъде хвърлена в ХАОС, за да приемат всички народи "мирния план" (Ordo ab Chao) на Главата на НСР - Римския понтифекс, който съгласно пророчеството е Антихристът и Човекът на греха (2 Сол. 2:1-5), пред когото всички крале, президенти и премиери се покланят. А "мирният план" предвижда световно религиозно и политическо обединение на основата на вселенски Неделен закон - белегът на Звяра.

Но как и кога започна Третата световна война? Тя започна на 11.09.2001 с един чудовищен терористичен акт, при който контролирано бяха взривени трите кули на Световния търговски център в Ню Йорк, САЩ. Американското правителство веднага обвини ислямската организация "Ал Кайда", а мултинационалните медии разгласиха нашироко колосалните лъжи. Впоследствие бе доказано, че безпрецедентният теракт е бил предварително подготвен и проведен от американските тайни служби в сътрудничество с висши правителствени и военни служители. Но инсценираната атака срещу Америка даде повод на президента Джордж Буш - младши, член на елитното и тайно сатанинско общество "Череп и кости", да обяви началото на "войната срещу злото и тероризма". Бащата на Буш - младши бе също член на "Братството на смъртта".

Веднага след това САЩ започна поредица от военни агресии и конфликти в редица точки на планетата, които отнеха хиляди човешки животи. Противно на всички международни правови норми САЩ нападна вероломно СР Югославия на 24 март 1999, бомбардира китайското посолство, както и огромен брой граждански обекти, причини смъртта на стотици мирни граждани и употреби бомби с обеднен уран - чудовищно престъпление сравнимо единствено с хвърлянето на атомните бомби над Хирошима и Нагасаки през август 1945 г. САЩ е единствената държава в света, която е употребила атомно оръжие, и не случайно в Божието Слово е представена чрез символа на Звяра с двата рога прилични на агнешки (О 13:11-18), който ще принуди целия свят да се покланя на Първия Звяр (ст. 12), т.е. възродената Римска църква и Инквизиция.

Вече не е тайна, че военният конфликт в Украйна бе дълго подготвян и провокиран от тайните и военни служби на САЩ и НАТО, които инвестираха милиарди долари в държавния преврат през 2014 и в украинската военно-политическа машина, както и в насаждане и провеждане на яростна антируска политика и терор. Вече не са тайна зверствата, които украинските нацистки батальони са вършили в продължение на осем години в Източна Украйна, както и хилядите жертви (над 14000) на нео-нацисткия геноцид, между които стотици деца, за които натовските медийни картели престъпно мълчат. И още, в хода на руската операция по денацификация бяха захванати и представени документи относно военната програма на Пентагона по разработка на биологическо оръжие в 30 био-лаборатории на територията на Украйна - брутално престъпление срещу човечеството, в което се оказа замесена президентската фамилия на САЩ.

Но Божието Слово представя една още по-страшна кратина за последните дни на човешката история - Апокалипсиса, Божия Съд над нечестивите! Апокалипсисът не само е пророкуван - Откровение 16 глава, той е абсолютна необходимост, за да бъде отдадено справедливо възмездие на милиони престъпници по света, малки и големи, чиито жестокости и престъпления са извън обхвата на който и да било човешки съд. Ето защо, сам Бог ще се намеси СКОРО, за да сложи край на Великата борба между Доброто и Злото, която продължава вече близо 6000 години на нашата планета. Божието славно обещание е: "Ето, ида скоро! И у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго според каквито са делата му" (О 22:12). Ние, Божиите чеда, вярваме и заявяваме: "Амин! Дойди, Господи Исусе!" (О 22:20).

Истината за атаките на 11.09.2001 :: https://illuminati-bg.bg/video/911-Demolitions
Истината за биооръжията на Пентагона :: https://z.mil.ru/spec_mil_oper/documents.htm
https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12415508@egNews

Тази спасителна вест достига до Вас благодарение на
Адвентистите от Седмия Ден - Антиваксъри :: тел.: 0879422456
"Нека стане Бог, нека се разпръснат враговете Му" :: Псалом 68:1
