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ЗВЯРЪТ (666) СЕ ПРОБУЖДА!

IMPORTANT NEWS 2013!
THE BEAST (666) STARTS AWAKENING!

Черният илюминат Джон Кери бе избран за държавен секретар на САЩ!

Black illuminist John [47] Kerry [77] elected US secretary of state!
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Забележка:

След като читателят се запознае със съдържанието на долния материал, подготвен от мен през 2013 г., нека вземе също така в съображение ролята на Джон Кери като държавен секретар на САЩ в извършения в Киев, Украйна, противодържавен и противоконституционен преврат в началото на 2014 г. Вече са налице солидни доказателства, че това престъпление бе извършено с активната подкрепа и финансиране на САЩ. Няколко месеца след преврата новосформираната нацистка хунта в Киев започна варварска война и геноцид срещу мирните жители на Източна Украйна в резултат на която хиляди граждани бяха брутално избити и осакатени, а над 1 милион източноукраинци потърсиха убежище в Русия и други безопасни места. Стотици селища бяха напълно разрушени. Военните отряди на нацистката хунта извършиха потресаващи жестокости и употребиха забранени оръжия - химически и касетни бомби и снаряди. Моето предупреждение се изпълни с изумителна точност!

Безспорно, една от най-важните новини през месец януари на новата 2013 година бе избирането на дългогодишния сенатор Джон Кери на поста държавен секретар на САЩ. Повечето хора не видяха нищо интересно в това събитие, но за изследователите на конспирацията и последните събития от човешката история, то бе от изключителна важност. Картината започва да се прояснява, когато разберем кой всъщност е Джон Кери. От доста време вече не е тайна неговото членство в сатанинското общество "Череп и кости" (Skull & Bones), за чиито мерзостни ритуали изтече подробна информация в публичното пространство. Трябва да имаме предвид също, че Черните Илюминати или поклонниците на Сатана (Дявола) от окултната върхушка, която управлява Ватикана и целия свят, са високообразовани, интелигентни, богати и влиятелни хора, заемащи високи държавни и корпоративни длъжности. Освен това, те са приятно изглеждащи, с добри обноски, обличат се винаги изискано и се ползват с добра обществена репутация. Но за разлика от обикновените хора, тези благовидни личности се събират в тъмните доби на нощта в своите специални храмове, където се покланят на Дявола и духовете-демони, извършват най-отвратителни ритуали на богохулство и черна магия и участват в разпуснати оргии. Най-вътрешният кръг в тайните общества, съставляващи мрежата на Черните Илюминати, извършват и ритуални жертвоприношения на животни и хора.

Гледайте важния филм "ЧЕРНИ ТАЙНИ ОТ БОХЕМСКАТА ГОРА" (2005)

Избирането на Джон Кери на поста държавен секретар на САЩ бе традиционно белязано от окултната нумерология. Това е съвсем естествено като вземем под внимание факта, че напрактика целият Конгрес и Сенат на САЩ, включително администрацията на Президентската институция, са съставени от висши масони, агенти на йезуитите и членове на множество тайни сатанински общества от висшата йерархия на Черните Илюминати - Череп и кости, Бохемски клуб, ОТО, Ку-Клукс-Клан и т.н. Макар че на 21.12.2012 г. не се случи краят света според фалшивата пропаганда на Черните Илюминати, точно на тази окултна дата се случи едно друго важно събитие - президентът на САЩ, Барак Обама, официално оповести номинацията на дългогодишния сенатор (и член на "Череп и кости"), Джон Кери, за поста държавен секретар. 

21.12.2012/ President Obama nominates John Kerry to be next secretary of state:
http://www.bostonglobe.com/news/politics/2012/12/21/president-obama-nominating-john-kerry-next-secretary-state/q0tFWyvSr71D1jVhKqOmRN/story.html

Гласуването и одобрението на кандидатурата на Джон Кери от щатския Сенат бе проведено на окултната дата 29.01.2013, белязана с числото на Звяра - 666! Нека видим:

29/01/2013 = 2 + 9 + 1 + 2 + 0 + 1 + 3 = 18 = 6 + 6 + 6 = 666

Освен това, датата на номинацията на Кери за предстоящия му 4-годишен мандат и датата на неговото избиране от Сената дават окултната комбинация 9/11 - сигурен белег, че събитието е от особена важност:

21.12.2012 = 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 0 + 1 + 2 = 11
29.01.2013 = 2 + 9 + 1 + 2 + 1 + 3 = 18 = 1 + 8 = 9

29.01.2013/ Senate approves Kerry as secretary of state:
http://www.reuters.com/article/2013/01/29/us-usa-obama-kerry-vote-idUSBRE90S0O020130129

Какво означава всичко това за нас и особено за Божия народ на остатъка, Църквата на Адвентистите от Седмия Ден? След като всички знамения и белези на последното време преди настъпването на Апокалипсиса (свършека на света) и Второто пришествие на Твореца и Спасителя на човешкия род, Господ Исус Христос, са налице и се изпълняват с изумителна точност пред нашите очи, Всемогъщият Бог Йехова дава на Своите чада още едно доказателство и знамение за близостта на предстоящия КРАЙ. Съгласно боговдъхновените пророчества, записани в книгата Откровение, вторият Звяр от Откр. 13:11, представляващ САЩ (управляван от Йезуитите или "Братството на Звяра"), ще принуди земните жители да се поклонят на първия Звяр от Откр. 13:1, сиреч Римо-католическата църква. Разбира се, това не е буквално поклонение, а духовно поклонение, което се изразява в приемането белега на Звяра съгласно Откр. 13:16. А кой е белегът на Звяра? Най-авторитетните библейски учени и изследователи са съгласни, че това е промяната на Божия вечен и непроменим Закон на 10-те заповеди, която промяна е удивително точно предсказана в книгата на пророк Даниил 7:25.

Дан. 7:25 Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време.

"Той ще говори думи против Всевишния" - това са всички решения, укази и титли на всички Папи, управлявали Римската империя, чрез които Папството се е възвеличило над Бога и Неговия вечен и свят Закон (Рим. 7:12). Мнозина Папи са се обявили за самия Господ Бог на земята. Римският Понтифекс си е присвоил божествения прерогатив да прощава грехове и се е самообявил за непогрешим! Присвоил си е божествени титли, които не са му били давани от Всемогъщия, като титлата VICARIUS FILII DEI или Наместник на Божия Син.

VICARIUS FILII DEI = 666

"Ще изтощава светиите на Всевишния" - това са всички гонения, преследвания и екзекуции на Божиите чада през всичките векове на владичество на Папския Рим. По груби изчисления на историците става въпрос за над 100 милиона жертви!

"Ще замисли да промени времена и закони" - очевидно това не са законите и времената (празниците) на човешки правителства и управления, тъй като те се менят при всяка ново правителство. Очевидно това са Божиите закони и времена (празници). Извършила ли е Римската църква такава промяна? Да! Римската църква е премахнала от Декалога 2-та заповед, забраняваща поклонението пред образи, мощи, икони и всякакви предмети (идоли). Римската църква е разделила 10-та заповед на две части, за да замести липсващата 2-ра заповед. И накрая, Римската църква е променила 4-та заповед за освещаването на Седмия Ден, Божия Ден и празник на Сътворението и Изкуплението, който факт се признава от самата Църква на отстъплението, наречена Вавилон в Откр. 17:5. Вместо определения от Твореца ден за освещение и поклонение в спомен на Неговата велика творческа и изкупителна сила, Римската църква е наредила освещаването на първия ден от седмицата - неделята. Ето защо, промяната на Божия закон се явява белег на властта и авторитета, който Римската църква си е присвоила. Така, всеки християнин, който съблюдава променения Закон и специално променената 4-та Божия заповед, приема белега на Звяра. За съжаление, целият християнски свят с изключение на Божия народ на остатъка - Църквата на Адвентистите от Седмия Ден, е възприел папската наредба за освещаване на неделята (на англ. Sunday - ден на слънцето) и по този начин отдава поклонение на Звяра, съгласно библейското пророчество в Откр. 13:8.

Отк. 13:8 И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне.

ВАЖНО! Хиляди християни по света все още не знаят, че неделята не е седмият, а първият ден на седмицата! От друга страна, Съботата не е шестият, а седмият ден на седмицата!

Следният видеоклип разкрива как Опра Уинфри, една от известните лидерки на движението Нова Епоха (New Age), научава от един Адвентист истината за Господния ден:

Oprah learns Sabbath is on Saturday from Adventist moviemaker:
http://www.youtube.com/watch?v=_onuImgW8JE

"И те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време" - владичеството на Римския Понтифик, по време на което светиите на Всевишния бяха гонени, мъчени и избивани, трая точно 1260 години, от 538 до 1798 г. - точно толкова, колкото бе предсказано в библейското пророчество. За метода на изчисление на пророческото време ще научите подробности от боговдъхновените книги на адвентния пионер и библейски изследовател Урия Смит (1832 - 1903), "Тълкувание на Даниил" и "Тълкувание на Откровението".

ТЪЛКУВАНИЕ НА ДАНИИЛ:
http://otkrovenieto.files.wordpress.com/2012/08/daniel_thebook-web.pdf

ТЪЛКУВАНИЕ НА ОТКРОВЕНИЕТО:
http://otkrovenieto.files.wordpress.com/2012/08/revelation_book-web.pdf

(!) Препоръчва се първо да се изучат пророчествата от книгата на пророк Даниил, а след това - на Откровението. (!)

В контекста на всичко, което казахме дотук, става ясно, че избирането на черния илюминат Джон Кери, белязано с окултното число 666, на поста държавен секретар на САЩ, във време, когато всички знамения и белези на последното време са налице, означава колко близо сме до КРАЯ и до пророкувания неделен закон, чрез който ще бъде наложено на целия свят съблюдаването на неделния ден - белега на Звяра. Тук е важно да се отбележи, че именно САЩ е страната, която според библейското пророчество ще наложи неделния закон, т.е. ще принуди земните жители да се поклонят на Звяра - Римската църква. Мнозина християни, увлечени във вървежа и удоволствията на света, измамени от фалшивите учения на своите църкви, така и не забелязват как задкулисно и тихо се прокарват в редица страни неделни закони. Каква е истинската картина обаче и доколко Звярът е успял да наложи своята воля, става ясно от следната чудесна лекция на Адвентния професор Уолтър Файт:

I hear the rumbling (prof. Walter Veith):
http://www.youtube.com/watch?v=wo_tr7v10Pk

ВАЖНО !!!

Бившият поклонник на духовете, Роджър Морно, разказва в своята уникална опитност за свръхестествения свят на демоните, как първосвещеникът на тайното сатанинско общество, в което някога е членувал, му е разкрил в поверителен разговор, че планът на неговия господар Сатана е да наложи своя белег на всички хора по лицето на земята като ги принуди да почитат неделния ден (Sunday), древния езически празник на слънцето, вместо определения от Бога ден за поклонение и освещение - Съботата. Не пропускайте да чуете това невероятно свидетелство, от което ще научите жизненоважни истини за невидимия свят на падналите духове и техните измами:

Пътешествие в свръхестественото - Роджър Морно - 1 част:
http://www.youtube.com/watch?v=WKDgrcWusrs

А сега, малко повече информация за Джон Кери, член на тайното сатанинско общество "Череп и кости". Джон Форбс Кери е роден на 11.12.1943 г. в гр. Аурора (Колорадо). Датата на неговото раждане носи силен окултен заряд съгласно нумерологията и не случайно Черните Илюминати са решили да издигнат бившия вече сенатор от Масачусец (1985 - 2013) на поста държавен секретар на САЩ:

11.12.1943 = 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 4 + 3 = 22 = 2 x 11

Както виждаме, рожденната дата на Кери е белязана с окултното число на Луцифер, 11, а нумерологическата стойност е 22 или 2 х 11. Така получаваме 3 пъти 11 или 33 - най-висшата степен в Шотландския ритуал на масонството. Тук отново следва да почертая, че администрацията на Белия дом, щатският Конгрес и Сенат и цялото правителство на САЩ, изобилват с масони от висшите степени. Джордж Буш - старши и Джордж Буш - младши, например, освен че са членове на "Череп и кости", а според някои сведения и на "Бохемския клуб", са също така и висши масони (черни илюминати). 

Изглежда обаче, че целият живот и политическа кариера на Джон Кери са белязани от окултната символика, което подсказва, че той е бил избран от духовете още от своето детство да бъде техен успешен инструмент. Например, през 1966 г. младият Джон Кери завършва престижния Йеилски университет, контролиран от Черните Илюминати. Именно в Йеилският университет той се присъединява към тайното сатанинско общество "Череп и кости", което е седалище на още няколко окултни общества като "Свитък и ключ" (Scroll and Key), "Вълча глава" (Wolf's Head) и др.  Годината 1966 е изключително важна за окултистите затова, защото именно тогава Антон Шандор Лавей основава Църквата на Сатана, която и до ден-днешен е легално съществуваща в САЩ организация. Повече информация за този феномен, гледайте на следния линк:

Satanis: The Devil's Mass Documentary Part 1 of 6:
http://www.youtube.com/watch?v=0QHgZY75TxE&feature=related

Документалният филм "Сатанис - дяволската меса" разкрива важни подробности около личността на Антон Ла Вей и дяволската меса (литургия) в църквата на Сатана. Моля, обърнете внимание, че лидерът на сатанистите е облечен в облеклото на йезуит! Сега вече става напълно ясно на кого е бил пряко подчинен Ла Вей и чии заповеди е изпълнявал! За сериозните изследователи няма съмнение, че неговият скрит господар е бил Черният папа или Върховният генерал на йезуитите (The Supreme General)!

Важно е да отбележа, че годината 1966 (1000 + 966 или 666) дава също числото на Звяра - 666, тъй като в окултизма 9 е обърнато 6. Освен това, три години по-късно през 1969 г. Антон Лавей издава Библията на Сатана. Отново имаме 666. А сега обърнете внимание, че черният илюминат Джон Кери бе избран на поста държавен секретар на САЩ на 69 години! Тук има още много символика, в която няма да навлизам подробно, но само ще спомена, че от времето на дипломирането на Кери в Йеилския университет през 1966 г. до неговото утвърждаване в администрацията на Обама през 2013 г., има 47 години, който период е също белязан с окултното число 11 (4 + 7 = 11). За Черните Илюминати няма нищо случайно!

През периода 1968-1969 г. Джон Кери служи в американската армия и воюва във Виетнам, като дори е награден с няколко медала. През септември 1973 г. Кери записва право в йезуитския Бостънски колеж, а след своето дипломиране започва работа като прокурор. Впоследствие става съосновател на частна адвокатска кантора.

Интересно е да се отбележи как след завършването на йезуитския колеж през 1976 г. политическата кариера на Джордж Кери започва стремително да върви нагоре. Още докато следва в колежа, през юли 1974 г., Кери е назначен на поста изпълнителен директор на адвокатската асоциация "Mass Action" (Народна инициатива) в Масачусец. Като студент изпълнява също и длъжността на прокурор-стажант в офиса на областния прокурор на Мидълсекс, Джон Дроней. След успешното полагане на изпит и дипломиране в Бостънския йезуитски колеж през 1976 г., Кери започва работа в същия офис, но вече като прокурор на пълно работно време. Приет е също за член на адвокатската колегия в Масачусец. 

През 1977 г. Дроней издига Кери до длъжността първи заместник на областния прокурор на Масачусец. На тази позиция Кери се задържа до 1979 г., когато заедно с още един свой бивш колега-прокурор основава частна адвокатска кантора. Въпреки това неговият интерес към обществена служба не намалява. Затова през 1982 г. Кери се включва в местните избори в редиците на Демократическата партия и печели мандат като зам. губернатор на Масачусец заедно с тогавашния губернатор Майкъл Дукакис. През 1984 г. се кандидатира за сенатор на Масачусец поради оттеглянето на сенатора Пол Цонгас от активна политическа дейност. В последвалата политическа  надпревара печели мандат с минимално предимство и през януари 1985 г. полага клетва като сенатор на САЩ. Оттогава до избирането му на поста държавен секретар на САЩ през 2013 г., Кери изпълнява 5 сенаторски мандата в американския Сенат. Наистина впечатляваща кариера, постигната не без подкрепата на йезуитите - истинските ментори на Джон Кери. 

Политическият образ на Кери обаче не би бил пълен, ако пропуснем неговата кандидат-президентска кампания през 2004 г., когато в люта битка със своя "съскелетник" (bonesman) Джордж Буш-младши, губи с незначителна разлика. Тогава за пръв път мнозина американци разбраха какъв фарс представляват президентските политически избори. Защото двама членове на тайното сатанинско общество "Череп и кости" се изправиха един срещу друг в една кампания, чийто изход бе предварително решен. И защото, който и от двамата да бе спечелил изборите, щеше да бъде агент на Черните Илюминати. Спечели Буш - техният най-голям фаворит. За това как президентските избори през 2000 и 2004 г. бяха манипулирани и спечелени с измама от Буш-младши, гледайте невероятния док. филм "Да разбиеш демокрацията" (2006):

Hacking Democracy - Full Length:
http://www.youtube.com/watch?v=rVTXbARGXso

Но за сенатор Джон Кери бе запазена не по-малко обещаваща перспектива. 9 години по-късно настъпи звездният час и на другият възпитаник на "Череп и кости", за която организация има косвени доказателства, че е поръчала строителството на богохулния монумент в щата Джорджия, т. нар. "Напътствени камъни" (Georgia Guidestones), представящи 10-те заповеди (правила) на Сатана в противовес на Божиите 10 заповеди. Нека да припомним първата заповед на Закона на Новия световен ред:

"Човечеството не трябва да надвишава никога 500 милиона души!"

Обърнете внимание, че това трябва да бъде Законът за човечеството СЛЕД Апокалипсиса! С други думи, Черните Илюминати се надяват да надживеят пророкувания в Божието Слово Апокалипсис и да царуват на земята. Каква горчива самоизмама! Защото Писанието ясно заявява, че всички грешни и нечестиви ще бъдат унищожени, а само Божиите чада ще надживеят Апокалипсиса, за да посрещнат Твореца и Спасителя, Господ Исус Христос, и да наследят спасение и вечен живот в Новото небе и Новата земя: 

Ис. 13:6 Лелекайте, защото денят Господен наближи,
Ще дойде като погибел от Всемогъщия.
Ис. 13:7 Затова всичките ръце ще ослабват,
И сърцето на всеки човек ще се стопи.
Ис. 13:8 Те ще се смутят; болки и скърби ще ги обземат;
Ще бъдат в болки както жена, която ражда;
Удивлявани ще гледат един на друг, -
Лицата им лица на пламък.
Ис. 13:9 Ето денят Господен иде,
Лют, с негодуване и пламенен гняв,
За да запусти земята
И да изтреби от нея грешните й,
Ис. 13:10 Защото небесните звезди и съзвездия
Не ще дадат светенето си;
Слънцето ще потъмнее при изгряването си,
И луната не ще сияе със светлината си.
Ис. 13:11 Ще накажа света за злината им,
И нечестивите за беззаконието им;
Ще направя да престане големеенето на гордите,
И ще смиря високоумието на страшните.
Ис. 13:12 Ще направя човек да е по-скъп от чистото злато,
Да! хората да са по-скъпи от офирското злато.
Ис. 13:13 Затова ще разклатя небето,
И земята от търсене ще се премести,
При гнева на Господа на Силите,
В деня на пламенната Му ярост.

Ис. 24:1 Ето, Господ изпразва земята и я запустява,
Превръща я разпръсва жителите й.
Ис. 24:2 И ще стане, както на людете, така и на свещеника;
Както на слугата така и на господаря му;
Както на слугинята, така и на господарката й;
Както на купувача, така и на продавача;
Както на заемодавеца, така и на заемача;
Както на приемача с лихва, така и на оня, който му дава с лихва.
Ис. 24:3 Съвсем ще се изпразни земята, и съвършено ще се оголи;
Защото Господ е изговорил това слово.
Ис. 24:4 Земята жалее и повяхва;
Светът изнемощява и повяхва;
Високопоставените между людете на земята са изнемощели.
Ис. 24:5 Земята тоже е осквернена под жителите си,
Защото престъпиха законите, не зачитаха повелението,
Нарушиха вечния завет.
Ис. 24:6 Затова, клетва погълна земята,
И ония, които живеят на нея се намериха виновни;
Затова жителите на земята изгоряха,
И малцина човеци останаха.

Ис. 24:16 От край земята чухме да пеят
Слава на праведния;
Но аз рекох: Чезна! Чезна! Горко ми!
Коварните коварстваха;
Да! Коварните страшно коварстваха.
Ис. 24:17 Страх, и яма, и примка са върху тебе,
О земни жителю!
Ис. 24:18 Който бяга от гласа на страха
Ще падне в ямата;
И който възлиза отсред ямата,
Ще се улови в примката;
Защото прозорците отгоре са отворени,
И основите на земята треперят.
Ис. 24:19 Земята се съкруши съвсем,
Земята се разложи съвсем,
Земята силно се разтърси.
Ис. 24:20 Земята ще полита като някой пиян,
И ще се люлее насам натам като колиба;
Беззаконието й ще натегне върху нея;
И ще падне и няма вече да стане.
Ис. 24:21 И в оня ден
Господ ще накаже във височината войнството на високопоставените,
И на земята земните царе.

Ер. 25:29 Защото, ето Аз докарвам зло като започвам от града, който се нарича по Моето име; и вие ли ще останете съвсем ненаказани? Няма да останете ненаказани, защото Аз ще призова нож върху всичките земни жители, казва Господ на Силите.
Ер. 25:30 Затова пророкувай ти против тях всички тия неща, като им кажеш:
Господ ще изреве свише,
И ще издаде гласа Си от светото Си обиталище;
Ще изреве силно против паството Си;
Ще извика, като ония, които тъпчат грозде,
Против всичките жители на света.
Ер. 25:31 Екотът ще стигне и до краищата на света,
Защото Господ има съд с народите;
Той ще се съди с всяка твар,
Ще предаде нечестивите на нож, казва Господ.
Ер. 25:32 Така казва Господ на Силите:
Ето, зло ще излезе от народ към народ,
И голям ураган ще се подигне
От краищата на земята.
Ер. 25:33 В оня ден убитите от Господа ще лежат
От единия край на земята до другия край на земята; (!)
Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани; (!)
Ще бъдат за тор по повърхността на земята. (!)

2Пет. 3:3 Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват:
2Пет. 3:4 Где е обещаното Му пришествие? Защото, откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието.
2Пет. 3:5 Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата,
2Пет. 3:6 но пак посредством тях тогавашният свят, потопен от водата загина.
2Пет. 3:7 Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци.
2Пет. 3:8 Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.
2Пет. 3:9 Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
2Пет. 3:10 А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
2Пет. 3:11 Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие,
2Пет. 3:12 като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!
2Пет. 3:13 А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.
2Пет. 3:14 Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си.

2Сол. 1:6 Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват,
2Сол. 1:7 а на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели,
2Сол. 1:8 в пламенен огън да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус.
2Сол. 1:9 Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила,
2Сол. 1:10 когато дойде в оня ден да се прослави в Своите светии и да се покаже чуден между всичките повярвали, (следователно и между вас, защото вие повярвахте нашето свидетелство).

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.

Отк. 21:1 И видях Ново небе и Нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.
Отк. 21:2 Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.
Отк. 21:3 И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.
Отк. 21:4 Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.
Отк. 21:5 И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни.
Отк. 21:6 И рече ми: Свърши се! Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.
Отк. 21:7 Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.
Отк. 21:8 А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. (!)

Една друга интересна и важна подробност във връзка с избирането на черния илюминат Джон Кери на поста държавен секретар на САЩ, бе фактът, че това събитие почти съвпадна с едно друго знаменателно събитие. Само ден по-късно, на 30.01.2013 г. бе отпразнувана 80-годишнината от идването на власт на Хитлер и нацисткия режим. Нека да припомня, че Хитлер бе една пионка на Черните Илюминати, замесен в окултни практики. Хитлер е разполагал със свои избрани астролози, с които редовно е съгласувал своите действия в хода на Втората световна война, един малко известен факт. Малцина хора знаят също, че висшият генералитет на СС, ръководен от Хайнрих Химлер, е имал за своя главна квартира замъка Вевелсбург, където на кръгла маса са били извършвани ритуали на черна магия и викане на духове. Днес замъкът Вевелсбург представлява музей и привлича ежегодно десетки посетители. Залата, където генералите на СС са се събирали за своите ритуали, е добре запазена, а на нейния под все още може да бъде видян символът на черното слънце. Посетителите на музея имат достъп и до специалната крипта в замъка, където според редица историци са били извършвани някои по-специални ритуали на Ордена. Важно е да се отбележи, че емблемата на Ордена е била череп и кости,  която емблема е красяла фуражката и куртката на членовете на СС. Всички 13 генерали на СС, включително Хайнрих Химлер, са носили специален пръстен с окултни символи, между които и символът "череп и кости". Доказателствата сочат, че Орденът СС е бил структуриран по образеца на Ордена на йезуитите. Всъщност, СС е бил само едно от многото подразделения и тайни окултни (университетски) общества, създадени от йезуитите - господарите на Ватикана и Федералния резерв (парите). 

WW2: Himmler's Castle:
http://www.youtube.com/watch?v=gB1gfWb_jz8

Wewelsburg Castle / Niederhagen Concentration Camp:
http://www.youtube.com/watch?v=MzT-4wJo-Bo

Der SS-Ehrenring (Totenkopfring):
http://www.youtube.com/watch?v=yxZRAbtZEkE

Днес е известно още, че Хайнрих Химлер е бил също член на "Рицарите на Малта" (SMOM) и че баща му е бил йезуит. Според някои авторитетни изследователи, "Рицарите на Малта" са вторият по значимост орден в йерархичната структура на Черните Илюминати, директно подчинен на Папата и преди всичко на Черния папа - Върховния генерал на йезуитите. Нека само да припомня, че този могъщ католически Орден е всъщност самостоятелна държава, която поддържа свои дипломатически мисии по целия свят, включително и в България. Българинът Симеон Сакскобургготски, макар и православен християнин, е също член на "Рицарите на Малта". За неговото приемане е било направено специално изключение. Сигурно има защо.

30.01.2013/ Хроника от събитията по света:
http://bnt.bg/bg/news/view/93920/hronika_ot_sybitijata_po_sveta

"80 ГОДИНИ СЛЕД ИДВАНЕТО НА ХИТЛЕР НА ВЛАСТ

Идването на Хитлер на власт на днешния ден преди точно 80 години, е постоянно предупреждение за германците - свободата и демокрацията не се налагат сами. Това предупреди канцлерът Меркел по повод събитията от 30-ти януари 1933, когато Адолф Хитлер става райхканцлер. Меркел не подмина и отговорността на тогавашния германски елит. На специална сесия днес Бундестагът почете паметта на милионите жертви на национал-социализма.

ДЖОН КЕРИ ПОЕМА АМЕРИКАНСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ

Американският Сенат одобри номинацията на Джон Кери за държавен секретар след единодушна подкрепа и в комисията по външни работи. 69-годишният сенатор от Масачузец ще поеме поста от Хилъри Клинтън, която се оттегля след четири години начело на американската дипломация. Джон Кери е ветеран от Виетнам и дългогодишен сенатор, през 2004-та той бе кандидат-президент на Демократическата партия."

Обърнете внимание, че по едно странно съвпадение двете важни новини за 80-годишнината от идването на Хитлер на власт през 1933 г. и избирането на Джон Кери през 2013 г. са една до друга в бюлетина на Българската национална телевизия! Все пак е добре да разберем колко много тези две събития са свързани помежду си от окултна гледна точка. Защото е важно да се знае, че тайното сатанинско общество "Череп и кости", основано през далечната 1832 г. от Уилям Хънтингтън Ръсел и Алфонсо Тафт (1810 - 1891), е пряко замесено във финансиране режима на Хитлер. Вече не е тайна, че дядото на бившия президент Буш-младши, Прескот Буш (1895 - 1972), който също е бил член на "Череп и кости", е финансирал Хитлер чрез банка UBC (Union Banking Corporation), в която е заемал поста директор. Филмът "Илюминати" (2005) допълнително разкрива наред с много други подробности, че в главната квартира на тайното общество, наречена "Гробницата" (The Tomb), се съхраняват реликви на самия Хитлер, както и негов бюст. Повече информация ще получите от следните линкове:

The Illuminati - All Conspiracy No Theory (1) - бг суб:
http://www.youtube.com/watch?v=0go5QLyXVJw

The Illuminati - All Conspiracy No Theory (2) - бг суб:
http://www.youtube.com/watch?v=DbHFBQr6cNk

Ясно е тогава, че политиката, прокарвана от Хитлер под контрола на Черните Илюминати преди 80 години, ще бъде същата, каквато ще бъде прокарвана и от неговия наследник, агента на йезуитите Джон Кери. Както Хитлер пусна в действие концлагерите и изби милиони хора в изпълнение програмата за депопулация на Черните Илюминати, така и Джон Кери ще положи всички възможни усилия за окончателното налагане на Новия световен ред и погубването на хиляди хора. Доказателството е пред нашите очи. Окултният монумент на Джорджия, издигнат от "Череп и кости", повелява на земята да останат само 500 милиона души от днешните близо 7 милиарда. В момента в САЩ са построени стотици концлагери, маскирани като лагери за бежанци по време на природни и други бедствия, които очакват своите "гости". Необходимо е само да бъдат предизвикани тези бедствия, за което време, разбира се, Черните Илюминати разполагат с готовия вече план. Техните суперсъвременни високотехнологични оръжия от няколко десетилетия сеят смърт по лицето на земята, предизвиквайки изкуствени природни бедствия и катаклизми - земетресения, наводнения, цунамита, урагани, торнада, суша, екстремни горещини и студове, и т.н. Специалните военни лаборатории на Черните Илюминати са пълни с най-смъртоносните вируси и бактерии, в очакване да бъдат пуснати и да предизвикат масови епидемии и смърт. Разбира се, за "богоизбраните" има предвидливо разработени антидоти, които да им позволят да останат незасегнати от иначе смъртоносните вируси. И както дяволското изчадие на "Череп и кости", Джордж Буш-старши, обяви официално Новия световен ред на 11.09.1990, и както дяволското изчадие на "Череп и кости", Джордж Буш-младши, стартира 3-та световна война на 11.09.2001, която война отне до момента стотици хиляди човешки животи и продължава и до ден-днешен с конфликта в Сирия, така и черният илюминат, възпитаник и агент на йезуитите - Джон Кери от "Череп и кости", ще извърши своя дял в очертаващите се вече последни събития на човешката история. Остава с интерес да следим техния развой в Средния Изток (дълго подготвяната война с Иран) и особено за набиращото все по-голяма сила Неделно движение в САЩ и Европа. При всички положения обаче нищо добро не очаква човечеството. Блажени са, които изучават божествените пророчества и истини на Библията, за да се подготвят за грандиозния финал! Последната битка между силите на Доброто и силите на Злото!

Отк. 1:1 Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан,
Отк. 1:2 който възвести Божието слово и Свидетелството Исус Христово - и всичко що е видял.
Отк. 1:3 Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.

Лк. 21:25 И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.
Лк. 21:26 Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят.
Лк. 21:27 И тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава.
Лк. 21:28 А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.

Отк. 15:2 И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили Звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи.
Отк. 15:3 И пееха песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете.
Отк. 15:4 Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свет; понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби.


Важни линкове за "Череп и кости":


Американски медии и телевизии осветлиха членството на Джон Кери и Джордж Буш-младши в "Череп и кости". Дано и българските телевизии да го направят.

New CNN Skull And Bones Piece:
http://www.youtube.com/watch?v=M2HFw9l1WeY

Skull and Bones K.O.'d:
http://www.youtube.com/watch?v=cW9RtfIiMog&feature=related

skull bones bush secrets:
http://www.youtube.com/watch?v=J1voGyccmaA


Следните видеоклипове показват как водещият на NBC, Тим Русерт, "настъпва" Джордж Буш и Джон Кери по "болното място". На въпроса какво трябва да ни говори неговото членство в тайната организация "Череп и кости",  Джон Кери лаконично отговаря:

"Не много неща, защото тя е тайна...".

Джордж Буш-младши:

"Тя е толкова тайна, че нищо не мога да кажа за нея...".

Bush in Skull and Bones:
http://www.youtube.com/watch?v=nY-0OMAqNqI

John Kerry Admits Skull and Bones Membership:
http://www.youtube.com/watch?v=0yOF713wOD4&feature=related


ВАЖНО !!!

Студент от университета във Флорида (University of Florida) задава директен въпрос на Джон Кери дали членува в тайното общество "Череп и кости", след което е насила изведен от залата, закопчан с белезници и малтретиран от охраняващите полицаи! Всичко това - само заради един въпрос!

Student Tasered for Skull & bones Question to Kerry!
http://www.youtube.com/watch?v=vt_Kx9vThvQ

Student Tasered At Kerry Speech: Longer Version
http://www.youtube.com/watch?v=sE76LQwT6qA




