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В статията съм споменал многократно термина "Илюминати". В последната редакция от мен съм заменил този термин с по-правилния, а именно "Черни Илюминати".


Гледайте разтърсващия научно-популярен филм "Младата възраст на Земята" (1996) с участието на д-р Робърт Джентри – блестящ учен, направил удивителни научни открития, потвърждаващи библейския доклад за Сътворението и младата възраст на Земята! Неговите открития, публикувани в най-престижните научни списания и журнали, не са оборени и до ден-днешен от никой защитник на еволюционната измама! 

Торент-линк в Замунда:
http://zamunda.net/details.php?id=262476&rated=1

Торент-линк в Арена:
http://arenabg.com/details.php?id=1d5d57ce420dcf3f0b927beac02542013e5d5540

Изход 20:8 Помни съботния ден, за да го освещаваш!
Изход 20:9 Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела,
Изход 20:10 а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти!
Изход 20:11 Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

Скъпи приятели, този завладяващ научно-популярен филм разкрива цялата истина за еволюцията. Истината, че еволюционната теория е една страшна измама! Лъжа и измама, която бе целенасочено наложена в научните дисциплини и мирогледа на човешкото общество. 

Само малцина хора знаят, че трудовете на Чарлз Дарвин бяха поръчани и спонсорирани от една малка тайна група, чиято цел бе и продължава да бъде постигане на световно господство и контрол. Тази тайна група финансира пътешествията на Чарлз Дарвин и му осигури един добър стандарт на живот във време, когато беднотията и мизерията бе съсипала живота на хиляди обикновени англичани. Тази елитна група облагодетелстваше „великия естествоизпитател“ до края на живота му, но за сметка на това той трябваше да изпълнява волята и заповедите на своите благодетели. А тяхната воля бе да скрият истината и да вкарат света в най-голямата лъжа и измама на всички времена – измамата, че няма Бог и че вселената и животът на нашата планета са се зародили от нищото, благодарение на сляпата случайност.  

Историята продължава и днес да свидетелства за трагичните и страшни последици от наложения преди близо 150 г. нов постулат „няма Бог“. Защото най-големите масови зверства и жестокости бяха извършени именно във времето на новата „светлина“ и „просвета“. И защото, когато няма Бог, няма пред кого да се носи отговорност, изчезва съзнанието за грях и вина, злото и доброто се размиват в личните представи на всеки човек, смъртта престава да бъде нещо лошо, защото човеците са малко повече от еволюирали животни. А смъртта на едно животно не е от голямо значение. Смъртта е естественият завършек на един еволюционен цикъл, който поставя началото на нов, и така до безкрайност, докато дойде времето всичко да се самоунищожи и изчезне. За съжаление, тази чудовищна измама продължава и днес да се преподава в началните и средни училища, в престижни колежи и университети, и то от авторитетни научни работници и професори. 

Но коя бе онази мощна тайна група, която финансира Чарлз Дарвин и неговата „изследователска“ дейност в продължение на много години и която бе решила да преобърне реда на планетата, съществувал векове наред? Безспорно, това бе онази тайна група, чието мото и до днес е ORDO AB CHAO или „Ред, извлечен от хаоса“. Да, еволюционната теория въплъти в себе си, както никоя друга теория преди, този древен постулат за „Ред, извлечен от хаоса“, претендирайки, че представя пред света истината за произхода на живота и вселената. Идеята, че съвършеният ред във вселената и съвършеният живот на нашата планета са резултат от хаоса или случайното стечение на обстоятелствата, бе идея, която имаше за цел да скрие истината за Твореца и Сътворението, и деликатно да наложи вярата, че по пътя на еволюцията самият човек ще стане най-накрая творец и бог. Но това бе древната окултна идея, че човекът е бог, представена чрез един нов „научен“ подход. И не е трудно да открием в историята корените на тази древна окултна вяра, знаейки, че всички древни идолопоклоннически народи са приемали и вярвали, че след смъртта на човека, той продължава да съществува в една по-издигната духовна форма, преминавайки към по-висше еволюционно (духовно) стъпало на развитие. И виждаме, че още от зората на човечеството обожествяването на хора след тяхната смърт и провъзгласяването им за божества, е било практика сред редица древни народи. Малко по-късно се стигна до обожествяването на живи хора, особено по времето на Римската империя, когато бе наложен култът към императора, който еволюира в култа към папата, новия Римски понтифекс, провъзгласил се за Наместник на Бога на земята. За Папството или Римската църква, тази грандиозна религиозно-политическа система на отстъпление и богохулство, библейските пророчества заявяват:

2Сол. 2:1 А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя,
2Сол. 2:2 да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа.
2Сол. 2:3 Никой да не ви измами по никой начин! Защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,
2Сол. 2:4 който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог!

Всъщност, новата религия, наречена „еволюция“, примири в себе си всички древни идолопоклоннически религии, чиито богове бяха толкова различни, колкото и самите народи и техните нрави и обичаи бяха различни. Златната нишка, която свързваше фалшивите религиозни системи на древните народи, бе именно вярата в задгробния живот или живота в отвъдното, според която всички хора, добри и зли, преминават (еволюират) в по-висша духовна форма на развитие. Това бе идеята, че в крайна сметка смъртта не е краят, а началото на един нов етап на развитие и реализация на духовните и умствени сили на човека. Идеята, че след смъртта си, когато човекът се освободи от земното си тяло, отива към намиране на своята божествена същност. 

Колкото и парадоксално да звучи, еволюционната теория отговаря перфектно на тази древна окултна измама. За да бъдат приети нейните постулати и твърдения, които далеч не са основани на твърдо установени научни факти, е необходима много повече вяра спрямо която и да било друга религия. Ето защо, можем с пълно право да твърдим, че еволюционната теория е всъщност еволюционна религия, за която е необходимо толкова вяра, колкото изисква, например, твърдението на древните индуси, че Земята се носи от една гигантска костенурка... И моля, запомнете! Двата стълба на еволюционната религия са „няма Бог“ и „човекът е бог“! По пътя на еволюционното развитие човекът става и ще стане бог. Еволюцията е заложила в човека всичко необходимо, за да се самоусъвършенства той, да се издигне, да се облагороди, да се развият всички негови умствени и духовни сили, и накрая, човекът да стане бог и творец. И моля, обърнете внимание по какъв път се стига до това предположение!...

Защото еволюцията учи, че видовете животни, съответно човекът, са достигнали до ден-днешен посредством т.нар. селективен отбор, което ще рече, че в течение на милионите години еволюция или развитие, природата е съдействала за оцеляването на по-приспособените и по-бързо адаптиращите се видове за сметка на по-слабо приспособените. Съответно, по-силните видове са изяждали по-слабите, което естествено довело до оцеляването на едните и изчезването на вторите. А сега, внимавайте! Тази безскрупулна измама, наложена от еволюционната религия в научните дисциплини, е получила чудесно приложение сред обществото на хората, в което по-слабите са законово (по законите на еволюцията, т.е. „естественото“ човешко развитие) експлоатирани и убивани от по-силните, за да могат по-силните да оцеляват и да се развиват. Тези последните днес наричат себе си „богове“, а всички останали по-слабо облагодетелствани от „природата“ (обстоятелствата или условията на живота) наричат „добитък“. Първата група, която поръча и финансира еволюционната теория и я разви и наложи в обществото като еволюционна религия, чието главно мото е ORDO AB CHAO или Ред, извлечен от хаоса, нарича себе си „Илюминати“ (бел. - в превод означава „Просветени“, но в статията става въпрос за т. нар. Черни Илюминати). А втората група, тази на експлоатираните, манипулираните, лъганите, мамените, убиваните, е наричана „добитък“, най-общо казано „народ“, или според окултната терминология на Черните Илюминати, това са „всички останали“ (окултният знак и символ е EE – Everyone Else, а окултното число на символа е 55; по тази тема гледайте предикативния холивудски филм „Пророчеството“).

Разбирате ли сега защо еволюционата теория и религия бе толкова необходима на този малък таен елит? Тя ги оправдава в техните собствени очи, оправдава техния геноцид, който провеждат векове наред над народните маси навсякъде по света, оправдава техните чудовищни злодеяния, жестокости и убийства, оправдава смъртта. И в същото време им осигурява път за постигане световно господство и контрол, защото „добитъкът“ лесно се управлява, когато се храни с еволюционната измама. Накарайте „добитъка“ да вярва, че „няма Бог“, внушете му принципа „да ядем и пием и се веселим, защото утре ще умрем“, дайте му алкохол, цигари, опиати и наркотици, телевизионни зрелища и забавления, дайте му музика, филми и порнография, накарайте го да нарушава принципите на Божия закон (Декалога), да счита, че не е отговорен пред никого, освен пред себе си, накарайте го да вярва, че смъртта е ново стъпало на развитие и отвежда в задгробния живот, и „добитъкът“ ще стане толкова лесно управляем, колкото са овцете в едно стадо.

Е, трябва да признаем, че еволюционната религия на Черните Илюминати си е свършила чудесно работата. Милиони хора от стадото са били отровени с тази жестока измама, милиони хора са живели и продължават да живеят с атеистичното миросъзнание, оформено от постулатите на еволюцията. Милиони хора по света са живели и живеят без истинския Бог и Творец, вярвайки в наложените днес от Черните Илюминати безброй окултни и луцифериански учения. И всичко това чудесно съдейства за техните планове за Нов световен ред или Ред, извлечен от хаоса. Планове, за които Божието Слово заявява, че никога няма да се изпълнят! Защото същият Бог, Когото Черните Илюминати отхвърлят и презират, ще се намеси лично и кардинално в човешката история, за да сложи край веднъж завинаги, на техните чудовищни престъпления и злодеяния. С красив образен език Божието Слово описва краят на вековната борба между силите на доброто и злото:

Отк. 11:15 И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос и Той ще царува до вечни векове!
Отк. 11:16 И двадесетте и четири старци, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха Богу, казвайки:
Отк. 11:17 Благодарим Ти, Господи Всемогъщи, Който си, и Който си бил, загдето си взел голямата Си сила и царуваш!
Отк. 11:18 Народите се разгневиха! Но дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите, и да дадеш наградата на слугите Си пророците и на светиите и на ония, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята!
Отк. 11:19 И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет; и настанаха светкавици и гласове, гръмове и трус и силен град.
  
Но, има и още един важен момент, който трябва да се изтъкне. Еволюционната теория (религия) бе специално разработена, за да унищожи вярата в библейската религия и Бога на Библията. Моля, обърнете внимание на този факт! Еволюцията нямаше за цел да обори вярването в хилядите древни езически божества, за които всички знаеха, че са били продукт на невежеството и порока на древните идолопоклоннически народи, но нейната върховна цел бе да разруши доверието на хората към библейската истина и нейния Автор. Ето защо, трябва да имаме предвид, че оборването на еволюционната измама изтъква преди всичко истинността на Божието Слово и неговата вечна валидност, която сам Божият Син потвърди:

Мт. 24:35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

За да провеждат успешно своите планове, Черните Илюминати имаха нужда да съборят вярата на хората в библейския доклад за Сътворението и по този начин да ги отдалечат от великите истини на грехопадението, появата на злото и смъртта на нашата планета, истината за спасителния план във въплъщаването на Божия Син и Неговата заместническа жертва на Голготския кръст. Защото, отнемайки истината за Сътворението, Черните Илюминати отнеха от народа и истината за грехопадението и нуждата на всеки човек от божествен Спасител. Но не само това! Разрушавайки вярата на мнозина в Бога на Библията, Черните Илюминати накараха милиони хора на земята да нарушават божествения и вечен закон на любовта, изразен в десетте Божии заповеди, дадени на човечеството чрез Мойсей, лично от Бога. Така, още повече отдалечиха хората от техния Творец и Изкупител, карайки ги да живеят по начин омразен на Бога и насаждайки в тях омраза и съпротива към божествената истина. В особена степен омразата на Черните Илюминати към божествените предписания на Декалога намери израз в борбата им спрямо 4-та заповед за освещаването на седмия ден – Съботата!

Тук не можем да подминем истината, че Библията е единствената книга, която разобличава Черните Илюминати и в пророчески план разкрива борбата им срещу Бога и Божия народ, както и края на тази вековна борба. Времето не ни позволява тук да се впускаме в подробности относно термина „Илюминати“, затова се налага да преминем веднага към неговото дешифриране и значение във времето, в което живеем. Но горчивата и шокираща за мнозина истина е, че Черните Илюминати представляват най-елитният религиозен и военен орден, управляващ Римската църква (Ватикана) – Орденът на йезуитите или черните исусовци. На този могъщ орден са подвластни днес следващите три ордена в йерархията на Черните Илюминати (Ватикана) – Орденът на малтийските рицари (Суверенен военен орден на Малта), Орденът на тамплиерите (Орденът на рицарите-пазители на Храма) и Върховният съвет на масоните от 33 степен. За мнозина римо-католици и православни, тази истина е шокираща, защото не се вписва в техните представи за християнската църква и нейната мисия. Но, това е истината. Черните Илюминати са чудесно маскирани под мантията на световното християнство и това е тяхното най-добро прикритие, което им осигурява на практика голямо предимство и свобода на действие.

Ето защо, борбата на Черните Илюминати срещу Библията е била особено жестока и непримирима в течение на цялата човешка история! Още от момента на своя възход, Римската църква започна да крие от народа и да забранява Божието Слово, а всички, които не се съобразяваха с нейните заповеди и нареждания, бяха гонени, преследвани, жестоко мъчени и убивани. Когато през 1798 г. силата на Папството бе сломена, тогава настъпи време на световно просвещение и разпространение на Божието Слово. И понеже Римската църква не можеше да забранява и да крие повече Библията, измисли нов пъклен план. Нейните елитни генерали-кардинали от Ордена на йезуитите (Инквизицията), който до този момент бе наложил контрол върху световното образователно дело, решиха да продължат борбата срещу Библията и нейните истини по един нов начин. Не чрез забрана и преследване, а чрез налагане на една нова религия в света, те решиха да накарат множествата да изоставят божествените учения на Божието Слово. Тази религия бе новата теория (вяра), наречена „еволюция“ или „атеизъм“. 

За налагането на това ново вероучение, генералите на Инквизията не щадяха никакви финансови и други средства и пожънаха „добра“ жетва. Впоследствие, учените-йезуити развиха на базата на дарвинизма т. нар. „социален дарвинизъм“, който постави основите на „евгениката“ - една безбожна наука за расовото превъзходство на определена група хора (разбирайте Черните Илюминати). А тази нова наука постави началото на период от нечувани масови човешки експерименти и жестокости в един „просветен“ от еволюцията век. Не трябва да пропускаме и важния факт, че комунизмът и фашизмът бяха също измислени и развити от учените-йезуити и наложени през един дълъг период от човешката история като световен модел на управление, основан върху противоборството на две враждуващи сили. Тези, които са били учени да вярват, че фашизмът загина със смъртта на Хитлер и падането на Третия райх, ще трябва тепърва да научат, че САЩ наследи фашизма от нацистка Германия и продължи да го развива като антагонистична сила по време на студената война. Времето тук не ни позволява да се впускаме в подробности по този въпрос, но истината е, че днес САЩ приличат на нацистка Германия много повече от който и да било период след края на 2-та Световна война. Дори лагерите „ФЕМА“ или концлагерите на Новия световен ред, които днес са повече от 800 на територията на САЩ, са напълно изградени по нацистките стандарти от времето на Холокоста. 

В продължение на близо век и половина, атеизмът бе господстващата религия в света. Планът на Черните Илюминати да унищожи библейските учения почти успя, но в края на времето настъпи обрат. Развитието на знанието и технологиите даде възможност на стотици учени да надникнат в тайните на микро- и макрокосмоса, да разгадаят дори тайните на човешките гени или Светая-Светих на човешкото естество. И това, което учените видяха, бе съвсем различно от измислените твърдения и постулати на еволюцията и атеизма. Хиляди и хиляди доказателства се натрупваха в продължение на няколко десетилетия, че еволюцията е невъзможен процес и че зад прекрасното творение, наречено Земя, стои един Свръхинтелект. Нещо повече, всички тези доказателства бяха в невероятна хармония с библейските истини за Сътворението, историята и развитието на живота на планетата. Така, новите научни открития разрушиха еволюционната измама и отново насочиха погледа на хората към техния Творец и Спасител. Мнозина се обърнаха отново към Бога и намериха смисъла на своя живот. Мнозина разбраха, че без Бога техният живот е празна суета, чийто край е мрак и безнадеждност. Но истината е, че Черните Илюминати се бяха подготвили за този момент на просвещение и когато той дойде пуснаха в ход още страшни лъжи, измами и фалшиви учения.

Сега, Черните Илюминати решиха да примирят еволюцията и библейското откровение като развиха новата теория, че Бог е творил чрез еволюция. Според някои съвременни емблематични изявления на Римската църква, еволюцията не противоречи на библейската доктрина и дори е в хармония с нея. Но това ново твърдение на Ватикана бе поредното ужасно богохулство срещу Създателя и Спасителя Христос, целящо да обърка за пореден път умовете на хората. Но, къде е коренът на тази ожесточена съпротива срещу Божията творческа седмица? Срещу ясното и недвусмислено изявление, че Бог е сътворил небето и земята за шест буквални 24-часови дни? Да, върховната истина е, че борбата на Черните Илюминати е срещу Бога и срещу Неговия закон, основата на божественото управление във вселената. И защото четвъртата заповед ясно и категорично заявява:

Из. 20:8 Помни съботния ден, за да го освещаваш!
Из. 20:9 Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела,
Из. 20:10 а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти!
Из. 20:11 Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

Сега разбирате ли, че ако Бог е творил чрез еволюция, четвъртата заповед се обезсмисля?! Разбирате ли защо е тази омраза и съпротива на Черните Илюминати спрямо Божия закон и специално спрямо 4-та заповед? Защото тази заповед единствено от всички заповеди посочва кой е Авторът на Закона (Бог), какво е Неговото име и характер (Творец, Родител) и коя е сферата на Неговата дейност (небето и земята, вселената). Това е единствената заповед, която показва върху чий авторитет е даден и основан Законът, на който всички сътворени разумни същества дължат послушание и покорство. Това е заповедта от Декалога, вечния и непроменим стандарт за праведност пред Бога, която идентифицира и посочва истинския Бог. Премахнете тази заповед и всеки един „бог“ може да претендира, че е дал останалите 9 заповеди. Дори самият Луцифер, бога на Черните Илюминати, може да претендира за това! Ето защо, съботната заповед в Дакалога е наречена в Библията „Божия печат“, защото тя слага вечна валидност и задължителност върху Божия закон така, както един печат удостоверява истинността и прави валиден даден правен документ. Тя съдържа всички атрибути на Законодателя, сиреч Автора на Закона, чрез който всяко човешко същество, живяло някога на планетата, ще бъде съдено. 

Ис. 33:22 Защото Господ е наш Съдия, Господ е наш Законодател, Господ е наш Цар, Той ще ни спаси!

Сега вече можем да разберем защо Римската църква (под контрола на Черните Илюминати) желае толкова силно да анулира съботната заповед и да я скрие от погледа на хората. Всъщност, пророчеството заявява, че Римската църква, представена в Библията чрез символа на един „звяр“, чието число е 666 (=Vicarius Filii Dei, Наместник на Божия син), ще успее да промени съботната заповед и така ще се опита да осуети спасението на много вярващи християни, които спазвайки променената заповед, ще мислят, че се покланят на Бога, докато всъщност отдават поклонение на силата, променила вечния закон на Всевишния. Поставяйки на мястото на Съботата – седмия ден от седмицата, неделята – първия ден от седмицата, под претекст на празнуване Христовото възкресение, Римската църква се възвиши над Бога и издигна своя авторитет по-високо от авторитета на Твореца и Спасителя Христос, претендирайки в същото време, че действа като Негов наместник. Но ето как библейското пророчество картинно описва преди много векове дързостта и извършеното от Римската църква богохулство:

Дан. 7:23 Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства, и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши.
Дан. 7:24 А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство; и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе.
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.
Дан. 7:26 Но когато Съдилището ще заседава, ще му отнемат владичеството, за да го изтребят и погубят до край!
Дан. 7:27 А царството и владичеството, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на людете, които са светиите на Всевишния, Чието царство е вечно царство и на Когото всичките владичества ще служат и ще се покоряват.

Очевидно „времената и законите“, споменати в пророчеството на книгата Даниил, са Божиите времена и закони, тъй като човешките закони са временни и при смяната на всяко едно управление подлежат на ревизия и промяна. Но нека видим сега как Римската църква е променила закона на Всемогъщия. Защото малцина хора знаят, че Папата премахна втората заповед от Декалога, забраняваща поклонението пред идоли и кумири, за да може да въведе в християнското богослужение почитането на икони и образи, с твърдението, че се отдава поклонение не на самите икони, а на обекта, който представляват. Чрез тази измамна софистика Римската-Православна църква и до ден-днешен мами своите последователи, които се кланят на иконите, както древните езичници се кланяха на своите идоли. Но не само това, още в 4-то столетие бяха направени първите опити да се замести празнуването и освещаването на седмия ден – Съботата, според 4-та Божия заповед, с освещаването на езическия ден на слънцето – неделята. Не много време след това, чрез фалшиви свидетелства за чудеса и знамения, бе потвърдена „божествеността“ на неделята и бяха издадени първите репресивни укази срещу пазещите съботата християни. Мнозина от тях загубиха впоследствие живота си, отстоявайки твърдо вечната Божия заповед.

Днес, фалшивите религиозни учители на Римската-Православна църква и отстъпилите от истината протестантски и евангелски общества учат, че съботната заповед е била дадена само на евреите и че не е валидна за християните. Тази върховна измама е отровила умовете на мнозина вярващи християни, които без да познават детайлно библейските пророчества и църковната история, както и ученията на Божието Слово, празнуват и освещават първия ден от седмицата – неделята, постановена чрез авторитета на Римската църква, вместо седмия ден – Съботата, която е Божият печат и Паметник във времето, на великото дело на Сътворението и на Изкуплението. Истината е, че съботната заповед не е била дадена първо на Синайската планина, а още в Едемската градина, според както докладва библейската история:

Бит. 2:1 Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство.
Бит. 2:2 И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал.
Бит. 2:3 И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
Бит. 2:4 Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе.

Истината е, че съботната заповед бе дадена в Едем, когато още нямаше грях и зло и когато евреи дори не съществуваха. Това доказва, че съботната заповед е част от вечния и непроменим закон на любовта, който по-късно бе даден на човечеството в десет кратки и ясни предписания (заповеди). Доказва, че Съботата бе дадена като благословение на цялото човечество, а не специално на еврейската нация. Фактът, че Бог „благослови и освети седмия ден“, когато на земята имаше само Човек, е мощно свидетелство в полза на истината!

Съботната заповед бе предназначена да напомня на човека за великото дело на Сътворението и да го държи близо до своя Създател. И тъй като Бог предузна, че човекът щеше да съгреши, да се отдели от Него, а впоследствие да Го забрави, именно затова му даде Съботата – за да му напомня винаги за Себе Си. И ако хората бяха винаги спазвали 4-та Божия заповед да освещават седмия ден, то на земята никога нямаше да се появи мерзкото идолопоклонство, което доведе човечеството до най-ниската точка на падение, по-долу дори от безсловесните и неразумни животни и птици. Хората никога нямаше да обожествяват и почитат природата вместо Бога на природата. А като забравиха Бога и Неговия ден на поклонение, земните жители започнаха да нарушават и останалите Божии заповеди, което изпълни земята с жестокости и насилие, според както докладва и Божието Слово:

Бит. 6:5 И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло,
Бит. 6:6 разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си.
Бит. 6:7 И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, - понеже се разкаях, че ги създадох...
Бит. 6:11 И земята се разврати пред Бога, земята се изпълни с насилие!
Бит. 6:12 И Бог видя земята; и, ето, тя бе развратена защото всяка твар се обхождаше развратно на земята.
Бит. 6:13 И рече Бог на Ноя: Краят на всяка твар се предвижда от Мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях; затова, ето, ще ги изтребя заедно със земята.
Бит. 6:14 Направи си ковчег от гоферово дърво; стаи да направиш в ковчега; и да го измажеш отвътре и отвън със смола.

За съжаление, състоянието на съвременния свят е дори по-лошо от предпотопния, който Бог унищожи чрез всемирен потоп. През последните няколко дсетилетия бяха направени удивителни открития, който потвърдиха достоверността на библейския доклад за Потопа (1656 пр. Х). Черните Илюминати положиха свръхусилия да възпрепятстват разпространението на информацията за тези удивителни факти и открития, както и истината, че части от Ноевия ковчег бяха открити върху планината Арарат от различни научни експедиции. Понастоящем има обаче десетки научни филми, които доказват библейската истина за Потопа и разкриват много от намерените доказателства и артефакти. Но Христос с тъга предупреди, че състоянието на света преди Неговото Второ идване в сила и слава, като Цар на Царете и Господ на господарите, ще бъде същото като преди Потопа, дори още по-лошо, имайки предвид бляскавата светлина, огряла човечеството чрез свидетелствата на историята и делото на Евангелието:

Мт. 24:29 А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.
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.
Мт. 24:32 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото.
Мт. 24:33 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.
Мт. 24:34 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.
Мт. 24:35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
Мт. 24:36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.
Мт. 24:37 И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син!
Мт. 24:38 Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега,
Мт. 24:39 и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син!
Мт. 24:40 Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя.
Мт. 24:41 Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя.
Мт. 24:42 Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.
Мт. 24:43 Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата.
Мт. 24:44 Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.

Запомнете !!! Както нарушаването на съботната заповед, така и освещаването на променената съботна заповед, повеляваща да се пази неделята – първия ден от седмицата, е еднакво потъпкване на Божията заповед и погазване на закона, защото „който съгреши в едно, бива виновен във всичко“ (Яков 2:10)!

Як. 2:8 Обаче, ако изпълнявате царския закон, според писанието: "Да обичаш ближния си като себе си", добре правите.
Як. 2:9 Но ако гледате на лице, грях правите, и от закона се осъждате като престъпници.
Як. 2:10 Защото, който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко!
Як. 2:11 Понеже Оня, Който е рекъл "Не прелюбодействувай", рекъл е и "Не убивай", тъй че, ако не прелюбодействуваш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона.
Як. 2:12 Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата.
Як. 2:13 Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда.

Божието Слово предупреждава, че в края на времето, малко преди Второто пришествие на Божия Син и свършека на света (т.нар. Апокалипсис), Звярът в лицето на Римската църква ще наложи всемирен закон за освещаване на неделята, която е белег на властта и авторитета на Римската църква над Божия авторитет. Срещу приемането на този белег или съблюдаването на неделята, Бог е изрекъл най-тържественото предупреждение, отправено някога до смъртните хора. Записано е в книгата Откровение 14' 9:

Отк. 14:9 И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,
Отк. 14:10 той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето!
Отк. 14:11 И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му.
Отк. 14:12 Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса!

Ясно става от контекста на пророческото слово, че в края на времето ще има две групи хора – едната се покланя на Звяра и неговия образ и приема неговия белег, а другата пази Божиите заповеди. „Виното на Божия гняв“ са седемте последни язви, описани в Откровение 16 гл., които ще опустошат цялата земя преди завръщането на Спасителя в сила и голяма слава за изкуплението на Божиите деца, т.е. това са всички, „които пазят Божиите заповеди“. Оттук следва да заключим, че белегът на Звяра е свързан с нарушаване на Божиите заповеди и по-специално на онази заповед, върху която се основава Божият закон и авторитет – съботната заповед! За всички обаче, които пазят свято тази заповед в края на времето, е казано, че имат Божия печат на челата си (Откровение 7:2-3). Те няма да бъдат повредени от предстоящите опустошителни язви, за да могат Божиите деца да преминат невредими през времето на скръбта и да посрещнат своя славен Бог и Спасител Христос.

Запомнете !!! Белегът на Звяра е освещаването и пазенето на неделята – първия ден от седмицата! Който празнува неделята като ден Господен вместо определения от Бога ден за освещение, отдава почест и поклонение на силата, извършила промяната на вечния и свят Божий закон! Той приема белега на Звяра и ще получи Божието осъждение и наказание!

Божието Слово предупреждава, че скоро ще настъпи кулминацията на борбата на силите на злото срещу Твореца и Неговия закон. Съюзените сили на злото ще се опитат да наложат всемирен неделен закон, чието нарушение от страна на пазителите на Божия закон, ще бъде съпроводено с крути мерки на репресия и наказания. Сега това изглежда невъзможно да се случи, но именно за тази цел Черните Илюминати ще предизвикат съвсем скоро ХАОС по цялата земя, за да установят единно световно управление и контрол и за да наложат поклонението на Звяра, сиреч Римската църква, която е описаната в Библията „майка на блудниците и гнусотиите на земята“, пияна „с кръвта на Исусовите мъченици“ (Откровение 17:5-6). С образен символичен език е предадено това от последния пророк на апостолската църква, любимия ученик на Господа, Йоан:

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!
Отк. 13:9 Ако има човек ухо нека слуша!...
Отк. 13:16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им,
Отк. 13:17 за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.
Отк. 13:18 Тук е нужно мъдрост! Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е шестстотин шестдесет и шест!

От горното боговдъхновено пророчество разбираме, че белегът на Звяра е името на Звяра, и че числото на неговото име е 666. След като вече знаем, че Звярът е Римската църква, избила през времето на нейното 1260-годишно световно господство (538 – 1798), над 100 милиона верни на истината християни, по изключително жесток и садистичен начин, не е трудно да се досетим, че човекът, чието число е 666, е „човекът на греха“ или „синът на погибелта“, чийто възход апостол Павел пророкува и охарактеризира с времето на отстъплението. Това е същият този човек, който представя себе си за Бог и който претендира, че е Наместник на Бога на земята.

2Сол. 2:3 Никой да не ви измами по никой начин! Защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,
2Сол. 2:4 който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог!

“ИМЕТО МУ”

“... не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или Числото на неговото име”. Откр. 13:17

“Този общоприет метод на четене е познат като гематриЯта на равините, която определя обикновеното цифрово значение на всяка буква от едно име и дава общата сума от числата като еквивалент на името”. “Изследвания върху думите в Новия завет” - Мартин Д. Винсент, д-р по богословие

“Папата притежава такова голямо достойнство и е толкова възвишен, че не е само човек, но е и като Бог и е заместник на Бога”.

“Папата притежава такова възвишено и върховно достойнство, че правилно казано, той не е бил въведен в какъвто и да било ранг на авторитет, но по-скоро е бил поставен на самия връх на всички рангове на достойнства...”.

“Той е също като Божествен монарх и върховен император, и цар на царе”.

“Следователно папата е коронован с трикратна корона като цар на небето, на земЯта и на по-нисшите области”. 
Ферари, Духовен речник (католически), ст. “Папата”

“Кои са буквите, които се предполага, че се намират на папската корона и какво означават те, ако изобщо означават нещо?”.

“Буквите, написани на папската митра, са следните: vicarius filii dei, което на латински означава “заместник на БожиЯ Син”. Католиците твърдят, че църквата, която е видимо общество, трябва да има видима глава. Христос, преди възнесението си на небето, помаза Св.Петър да действа като Негов представител... Следователно на епископа на Рим като глава на църквата му бе дадена титлата “Заместник на Христос”. Нашият неделен посетител (Католик Уйкли), Хънтингтън, 18 април 1915 г.


“Претенциите му”

“Разумът и чувството изискват приемането на една от следните две алтернативи: или протестантство и свято пазене на съботата, или католицизъм и свято пазене на неделята. Компромисът е невъзможен”. “Католическо огледало”, 23 декември 1893 г.


“Числото му”

“Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне Числото на звяра, защото е Число на Човек; а Числото му е шестотин шестдесет и шест.” Откровение 13:18


латински

v………  5    f ………  0   	d …..  500
I ………  1   	I ….……  1    e ………  0
c …..  100   l …..…  50    I ….…… 1
a …..…  0    I ….……  1
r …..…  0   	I ….……  1
i ….…… 1
u …..…  5
s ……… 0
         112  +            53 	+         501      = 666

Гръцки - Латейнос 	Еврейски - Ромилит
(на гръцки Латейнос означава 	(на еврейски Ромилит означава 
латински човек или църква)                    “Римско царство” )

“Сега ние отправяме предизвикателство към света - да намери друго име на тези три езика: гръцки, еврейски и латински (виж Йоан 19:20), което да означава същото число”. 

Джоузеф Ф. Берг,  “Голямото отстъпление"


Три ангела от небето
отправят тържествено предупреждение към всички народи

“И видях друг ангел, челетеше посред небето, който имаше ВЕЧНОТО БЛАГОВЕСТИЕ, за да прогласява по земята и НА ВСЕКИ НАРОД и ПЛЕМЕ, ЕЗИК и ЛЮДЕ.

И каза със силен глас: Бойте се от Бога и въздайте НЕМУ слава, защото НАСТАНА часът, когато Той ще съди; И ПОКЛОНЕТЕ СЕ НА ТОЗИ, КОЙТО Е НАПРАВИЛ НЕБЕТО И ЗЕМЯТА, МОРЕТО и водните извори.

И един друг ангел, втори, следваше изподире и казваше: Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване.

И друг, трети ангел вървеше подир ТЯХ и казваше със силен глас: АКО НЯКОЙ СЕ ПОКЛОНИ на звяра и на неговия образ и приеме БЕЛЕГ на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чистов чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето.

И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се ПОКЛАНЯТ на ЗВЯРА и ОБРАЗА МУ, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, нито кой да е, който приема БЕЛЕГА НА ИМЕТО МУ”. Откр. 14:6-11


“НЕГОВИЯТ БЕЛЕГ”

“СЪБЛЮДАВАНЕТО НА НЕДЕЛЯТА от протестантите е една ПОЧЕСТ, КОЯТО ТЕ ОТДАВАТ на АВТОРИТЕТА НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА въп-реки веруюто си”. (Монсеньор Луи Сегюр. Откровен разговор върху протестантизма днес, стр. 213)

“ВЪПРОС: Как ще докажеш, че църквата има власт да заповядва установяването на празници и святи дни?
ОТГОВОР: Чрез промяната на съботата в неделя, приемана от протестантите. С този факт те си противоречат напълно, като пазят стриктно неделята, а нарушават заповяданите от същата църква други празници.
ВЪПРОС: Как ще докажеш това?
ОТГОВОР: Понеже чрез пазенето на НЕДЕЛЯТА те ПРИЗНАВАТ ВЛАСТТА НА ЦЪРКВАТА да учредява празници и да заповядва пазенето им под заплахата, че се извършва грях, в случай на нарушение”. 
Дуей катехизис, стр. 59

“Ако Библията е единственият водач за християнина, тогава адвентистът от седмия ден е ПРАВ като спазва съботата заедно с евреите... Не е ли СТРАННО, че онези, които правят Библията свой ЕДИНСТВЕН УЧИТЕЛ, са толкова непоследователни, като по този въпрос следват ТРАДИЦИЯТА на католическата църква?”. “Кутия за въпроси”, изд. 915 г., стр. 179

“Католическата църква преди повече от 1000 години, преди да съществува какъвто и да било протестант промени деня от събота в неделя по силата на своята Божествена мисия”.  	“Католическо огледало”, септември 1893 г.

“Разбира се, католическата църква претендира, че промяната е нейно дело... И този акт е един БЕЛЕГ на нейния небесен авторитет в религиозните неща”. Х.Ф.Томас, канцлер на кардинал Гибонс


“НЕГОВИЯТ ОБРАЗ”

“Решиха, че съботата (неделята) е знак между Бога и човека и нейното почтително съблюдаване е един БЕЛЕГ на народа, чийто Бог е Йехова”. Национална реформаторска конвенция, септември 1887 г.

“ЧРЕЗ ТОВА НИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАМЕ..., че на такова съблюдаване на съботата (неделята) на областта Колумбия МОЖЕ ДА СЕ ГЛЕДА не само като на ОБРАЗЕЦ ЗА СЪБОТНО СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ НА ЦЯЛА АМЕРИКА, но и като на образец за съботно съблюдаване на законите за ОСТАНАЛИЯ СВЯТ.” Кристиън стейтсмън, септември 1927 г.

Ние настояваме за предизвикателството: “Всички трябва да почиват, за да могат всички да почиват.” Ние поддържаме бойния вик: “НИКАКВИ СПЕЦИАЛНИ ПРИВИЛЕГИИ И НИКАКВА СУБСИДИЯ НА СЕДМИЯ ДЕН”. Ако съботните (неделни) закони се нуждаят от поправка за “необходимите дела” на ХХ век, НИЕ ЩЕ ГИ ПРОМЕНИМ И ПРИСПОСОБИМ”. Кристиън стейтсмън, март 1927 г.

И така,  след всичко казано дотук, става ясно, че истината за Сътворението, която излиза на преден план след разобличаването на еволюционната измама, е неразривно свързана с доклада в Божието Слово за творческата седмица и Божия вечен и непроменим морален закон. Става ясно, че съботната заповед е Божият печат, който дава валидност на Божия закон за всички хора и всички времена. Разбрахме, че борбата на силите на злото, започнала още в Едем срещу Божия закон и човека, е довела до промяна на Закона на Всемогъщия Творец и Спасител Христос, за да бъдат накарани хората да съблюдават един променен закон и да загубят в крайна сметка спасението и вечния живот, издействани чрез изкупителната заместническа смърт на Божия Син на кръста. Разбрахме, че всеки, който пази променената от Римската църква заповед за деня на освещение, се покланя не на Създателя и Неговия Син, а на бога на Рим и Черните Илюминати, който е Луцифер, наречен още в Словото „Дявол“ и „Сатана“! След като знаете всичко това, трябва да направите вашия избор. Дали да се поклоните на Звяра и да приемете неговия белег в предстоящите събития или да пазите Божиите заповеди, защитавайки истината с цената на вашия живот. Изборът е ваш.

Важни линкове за ученията на Римската църква (под контрола на Черните Илюминати), наречена в Словото „звяр“ и „майка на блудниците и гнусотиите на земята“, че еволюцията не противоречи на библейските учения. Обърнете внимание, че именно учените-йезуити стоят зад промотирането на еволюционната измама и новата модерна измама, че Бог е творил чрез еволюция.

Папата: Бог стои зад Големия взрив, Вселената не е инцидент! 
http://kurier.bg/nauka/14191.html

„Галилео бе реабилитиран и в момента църквата дори приема еволюцията като научна теория с аргумента, че Бог е можел да използва естествения еволюционен процес при създаването на човека.

Католическата църква вече е изоставила вярването, че Господ е създал света в 6 дни, както е описано в Библията и твърди, че това е алегория.

Но тя се противопоставя на използването на еволюцията в подкрепа на атеистичната философия, отричаща съществуването на Бог или някаква божествена роля в сътворението, както и на използването на библейския текст за научни цели“.

Папа Бенедикт Шестнайсети призова днес за разрешаване на всички конфликти и кризисни ситуации по света, предадоха световните агенции: 
http://akcenti.actualno.com/news_343879.html

Животът не би имал никакъв смисъл, ако човечеството е само един от случайните етапи в еволюцията, посочи в своето великденско послание папа Бенедикт ХVІ, предаде Би Би Си.

Според понтифика би било неправилно да се смята, че човешкият род, който е способен да разсъждава рационално, се е появил във Вселената по случайно стечение на обстоятелствата. Главният смисъл в зараждането на живота според Бенедикт ХVІ е бил изначално „съзидателен и божествен”. Римокатолическата църква не отрича концепцията за еволюцията, но подчертава библейския характер на сътворението на света, отбеляза още той.

Римският папа обясни възкресението с езика на еволюцията: 
http://www.dveri.bg/content/view/2069/74/

„След това даде благословията си, която според католическата вяра опрощава греховете. Бенедикт ХVI поздрави с "Христос воскресе" още по време на великденската литургия в базиликата "Св. Петър" в събота през нощта. В нея той обори схващането, че празнуването на Великден е маловажно за съвременните хора. 

"В термините на еволюционната теория това събитие може да се опише като най-значимата "мутация". Става дума за "скок в ново измерение", от който се променя както всеки индивид, така и цялата история. Това е трансформацията към нов живот", обобщи папата“.

Evolutionary Biology at Regis, a Jesuit Catholic School: 
http://academic.regis.edu/mghedott/evolut.htm

Pope sacks astronomer over evolution debate: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-401950/Pope-sacks-astronomer-evolution-debate.html

Pierre Teilhard de Chardin:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin

Conference on Evolution in Rome:
http://jescience.paignion.info/?p=90

Bible, Evolution Are Perfectly Compatible, Says Jesuit Magazine:
http://www.companysj.com/sjusa/05-12-09.htm

Properly understood, the Bible and evolutionary science are perfectly compatible, and to use religious arguments against evolution shows ignorance of the nature of the Bible, said the Jesuit magazine La Civilta Cattolica in its November 19 issue.

In response to its own question—Is there really an opposition between the widely accepted theory of evolution and the account of creation in Scripture?—the magazine said: "The answer is no. And the reason is that the Bible is a book that does not try to give a scientific teaching, but a religious teaching.

"In other words, it doesn't try to teach 'how' man appeared historically," it said. Instead, the Bible teaches who man is in relation to God and the world, what is man's spiritual condition, and what is man's destiny, it said.

The article said that when it comes to creation, scientists and believers should be careful not to invade each other's fields of competence. When evolution is presented correctly, however, there is no contradiction with Scripture, it said.

"These are two visions of the origin of man that not only do not contradict each other but complete each other, on the condition that the scientist does not try to exclude any intervention of God in the formation of man and the believer does not try to find in science a confirmation of the biblical account," it said. [Source: CNS. Do not repost electronically]

It's a Jungle Over Therе - Pope John Paul II approves the theory of EVILution!! 
http://www.reformation.org/creation.html

Can God and Evolution Co-exist? Reflections of a Jesuit Scientist, George Coyne SJ: 
http://www.thinkingfaith.org/articles/20081007_1.htm
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