СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ЕДИН ИЛЮМИНАТ
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web: www.illuminati-bg.bg

Забележка:

Под термина "Илюминати" читателят следва да разбира "Черните Илюминати". Те считат себе си за божествено "Просветени" (което е значението на термина), но тъй като черпят своето просвещение от тъмната сила на Сатана, правилно е да бъдат наричани черни илюминати.


Свидетелството на един илюминат - Марк Клеминсън:
http://www.youtube.com/watch?v=djLzDauaylY&feature=relmfu

В това уникално свидетелство (започва от 30:00 мин.) бившият илюминат Марк Клеминсън разкрива как йезуитите и масоните работят заедно за налагането окултните учения на движението Нова Епоха. В края на своето свидетелство Марк разкрива подробности за божественото си избавление от невидимите сили на злото, командващи Илюминати. Неговата история доказва, че никога не е късно за един масон или илюминат да се покае и да потърси силата на Всемогъщия Бог и Творец, Исус Христос, стига да не е извършил непростимия грях, хулата срещу Святия Дух (Марко 3:28-29).

Исус (Йешуа) на еврейски означава "Йехова е спасение". Всъщност, Исус е самият Йехова! Той е Божието Откровение, Божието Слово за човешкия род, въплътеният Йехова. В спора си с невярващите юдеи относно Своя произход, Исус ясно заявяви, че Той е "Аз Съм" (Йоан 8:58), използвайки същия израз, с който Бог разкри Своето Име на Мойсей (Изход 3:13-14).

ВАЖНО!

Масонската лъжехристиянска църква "Свидетели на Йехова" отрича, че Исус е Бог и Творец, твърдейки, че Той е творение на Бога. Евреите, масоните, мормоните и всички окултни общества също поддържат тази лъжа и измама на Луцифер, сиреч Сатана. Движението "Нова Епоха" (Епохата на Водолея), което има за цел да обедини всички религии във фалшиво поклонение на Бога, е основано върху този крайъгълен камък - отричането, че Христос е единственият истински Бог и Творец! От друга страна, Римската-Православна църква, командвана от йезуитите, е заместила Христос с едно друго божество - "възнесената" Мария. Не случайно патронът на Ордена на йезуитите е Дева Мария или Черната Дева, чийто празник се празнува всяка година от православни и католици на 15 август. Множеството икони на Мария и младенеца, с които изобилват римските-православни храмове и пред които невежите маси се кланят и палят свещи, са ужасно богохулство, предизвиквало неведнъж Божия гняв и наказания. А т. нар. чудотворни икони на Девата, които ронят кървави сълзи, светят, изцеляват или вършат знамения и чудеса, са нищо друго освен фина заблуда и измама на Луцифер и неговите паднали ангели! Точно такива фалшиви чудеса подготвят пътя всички земни жители да се поклонят на Сатана, според както е писано:

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. 13:13 И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците.
Отк. 13:14 И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.

Левитацията, например, практикувана от тибетските "просветени" учители и ученици, за която разказва бившият илюминат Марк Клеминсън и която самият той е владеел в изключителна степен, е само едно от многото чудеса и знамения на Луцифер в последното време. Самият Марк признава, че по времето, когато е практикувал тази свръхестествена дарба, не е осъзнавал кой е нейният истински източник. 

Но кой е Марк Клеминсън? По неговите собствени думи той е потомък на Уилям и Катрийн Буут - фамилия, замесена в убийството на американския президент Ейбрахам Линкълн. Бидейки масон от 33 степен, Уилям Буут основава през 1912 г. религиозната организация "Армия на спасението" (The Salvation Army) благодарение на щедрото финансиране на банкера-йезуит Натаниел Ротшилд. Емблемата на "Армията на спасението" представлява червен щит - от името Ротшилд. Дядото на Марк, Уилям Буут, още като дете бил отведен в Индия, а оттам в Тибет, където бил обучен от йезуитите в техните мистични школи. По това време фамилията Ротшилд развивала огромен бизнес с опиум и наркотици чрез своята базирана в Индия "Източноиндийска търговска компания", която се нуждаела от прикритие за своя мръсен бизнес.

Марк споделя, че неговият баща и чичо били родени в Индия и обучени в мистичните училища на йезуитите на границата с Тибет в Даржийлинг (Darjeeling, Goethals - което означава "Царица на хълмовете"). Самият той още от малък бил предопределен да продължи фамилната мисия. Дядото на Марк, Уилям Буут, работел за "Източноиндийската търговска компания" на Ротшилд и станал лидер на бяла ложа от свободното зидарство (31-32 степен). Когато умрял, завещал своята масонска престилка на сина си - бащата на Марк, който от своя страна я предал на него. 

Член на фамилията Буут бил и наемният убиец на Ейбрахам Линкълн, Джон Уилкс Буут. Същият застрелва американския президент на 14 април 1865 г. по време на театрално представление. Самият Джон Буут бил масон и изпълнявал поръчки на йезуитите, които използвали т. нар. Орден на рицарите от златния кръг (Knights of the Golden Circle), основан през 1854 г. от Джордж Бикли (George W. L. Bickley), за да провокират напрежение и размирици на расова основа между белите и черните и да предизвикат отделянето на Юга от Американските щати. Членове на този орден били Джеферсън Дейвис (Jefferson Davis), Джон Уилкс Буут (John Wilkes Booth) и Джеси Джеймз (Jesse James) - и тримата масони. По-късно, през 1867 г. бил основан и Ку-Клукс-Клан като ударно звено на Рицарите от златния кръг. Негов лидер станал Албърт Пайк, чийто кости днес се съхраняват в храма-майка на масоните от 33 степен във Вашингтон.

Марк разкрива също как кланът Ротшилд финансирал и двете страни в Гражданската война между Севера и Юга. Този е кланът, който днес управлява и лондонското Сити (The City of London, Square Mile). Но не само това. 52 % от дяловете на Федералния резерв, централната банка на САЩ, са собственост на същия клан, контролиран от йезуитите. 

Изключително важно обяснение дава Марк Клеминсън за един от най-значимите масонски атрибути - престилката. Обръщайки вниманието на зрителя към текста от Битие 3:6-7, Марк прави аналогия между смокиневите препаски, които си съшиха Адам и Ева, когато съгрешиха, и масонските престилки на мъдростта, направени от агнешка кожа. Тук връзката с кожените дрехи от първото заклано и пожертвано агне, с които Бог облече съгрешилата двойка, е явна. Важно е да разберем, че при масоните тези престилки са израз на богохулство и отхвърляне на Христовата (Божията) правда, от една страна, и стремеж да се достигне до истината и правдата със собствени усилия, от друга страна. Освен това, масонската престилка, върху която са изобразени символите на Луцифер, покрива най-святото място на човешкия храм - гениталиите, откъдето произлиза животът (оплождането, сексът). Тук е важно да се отбележи, че в окултните учения сексуалният акт (мистерия) е израз на божествена себереализация и път към извисяване и божественост.

Най-интересната част в разказа на Марк (от 1:08:25) пресъздава сюблимния момент в неговия живот - свръхестествения сблъсък със силите на тъмнината и неговото божествено избавление. В този паметен ден, запечатал се завинаги в съзнанието на Марк, той се намира в своето имение в горен Ню Йорк. По това време прави опити да приключи кариерата си в световноизвестната компания IBM, където изкарва хиляди долари на година, преминавайки през напрегната вътрешна борба. Марк е в задната част на къщата, пред която има езеро, а отсреща на имението се намира офис на разузнаването на Щатската полиция, както и отдел на Службата по опазване на околната среда. Времето е около полунощ, когато Марк долавя някаква голяма активност отвъд езерото. Грабва бинокъла и вижда цяла армия от покрити с бели качулки мъже, носещи масонски престилки, да се насочват към неговото имение. В същото време, отмествайки малко бинокъла, вижда как един снайперист се е прицелил точно в челото му, където е попаднал и лазерът на мерника. Марк и снайперистът се поздравили един друг, гледайки през своите бинокли, след което Марк паднал на колене на верандата и призовал името на Всемогъщия Бог и Спасител Исус Христос.

Тогава чул един тих Глас, Който му прошепнал:

"Марк, свали си обувките и чорапите, излез и им кажи, че принадлежиш на Мен".

Марк послушал Божия глас, свалил си обувките и чорапите, прескочил парапета на верандата и се запътил да посрещне тълпата. И тогава... се изправил пред същество, високо 6 метра, с вида на древноегипетския бог на мъртвите, Анубис. До него започнали да се подреждат неговите служители, целите треперещи, с качулки на главите, в които имало изрязани дупки за очите. В следващия момент ужасното същество проговорило с думите:

"Аз вече притежавам душата ти, Марк".

На тази претенция Марк просто отвърнал:

"Можеш да имаш тялото ми, но не можеш да притежаваш душата ми. Дал съм я на Господа".

Съвсем неочаквано, след тези думи ужасният образ се разтворил във въздуха и изчезнал, а неговите служители започнали да отстъпват назад. Отново се чул тихият Глас, Който казал:

"Марк, прибери се. Това не е твоята битка".

Всичко останало е история за слава на Господа Исуса Христа.

Важно е също разкритието, което прави Марк Клеминсън, за олтара на Хермес, намиращ се в специалната зала за медитация в сградата на ООН. Хермес бил далечен потомък на Хам (в духовно отношение), който подиграл баща си Ной и бил проклет от него. Хам родил Хус, а Хус родил царя на Вавел, Нимрод, който съгласно масонските писания бил първият майстор-масон.

Понастоящем Марк Клеминсън е член на Църквата на Адвентистите от Седмия Ден, Божията църква на последното време, и работи усърдно за проповядването на Тройната ангелска вест от Откровение 14:6-12, сиреч последната Божия вест към погиващия свят.


Коментар на Христо Цанков:

Във връзка с опитността на Марк Клеминсън, когато се изправя лице в лице с демона Анубис и неговите служители, трябва да направя следното уточнение. Както разкрива Библията и Роджър Морно, авторът на книгата "Пътешествие в свръхестественото", демоните са красиви и сияйни същества като ангелите, но могат да приемат всякакъв вид и образ - от най-красив до най-ужасен и отблъскващ. Техен специалитет е, например, да се появяват в образа на умрели хора и извънземни. Могат да се появят също в образа на вампири, върколаци или различни видове животни, за да измамят хората и да ги накарат да вярват, че наистина съществуват вампири и върколаци или че душите на умрелите продължават да живеят в отвъдното.

В случая с Марк Клеминсън, демонът е приел образа на древното египетско божество на мъртвите Анубис, с когото явно е било свързано поклонението на тайното сатанинско общество, вероятно става въпрос за Ку-Клукс-Клан. Както вече подчертах, в зависимост от случая и медиумите, с които работят, демоните или се показват в своя истински красив ангелски образ или приемат отвратителен и страшен вид. Явлението НЛО е също един от любимите трикове на демоните, с които успешно мамят милиони хора по земята. Главната им цел е да ги доведат до неверие в Свещените Писания, отхвърляне на истинския Бог, Творец и Спасител Исус Христос, и неосъзнато общение с духове-демони.

Ето още един ярък пример, когато демон се показва в ужасяващ вид на своя служител:

Аз бях екстрасенс:
http://www.youtube.com/watch?v=GJrJBYPLAPk

Драматичният разказ на една бивша екстрасенска, която ужасена от срещата си със Сатана, се отрича от заниманията си с окултизма и намира Бога и "спасение" в Православната църква... Дали обаче е намерила истинския Бог и истинската Църква след като православната религия изобилства от идолопоклонство и окултизъм?!

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Малко хора си дават сметка колко лукав и хитър е Злият! Той често прилага следната перфектно действаща тактика: Когато един окултист разбере истината за духовете-демони и че неговата дарба и енергия се придава от тях, тогава започва да търси избавление. Но тъй като окултистите слабо познават Божието Слово и библейските учения (в повечето случаи изобщо не ги познават), обичайно попадат в новия капан на Луцифер - приемането на някоя от стотиците християнски погрешни доктрини, като например, доктрината на Римската или Православната църква или пък тази на Петдесятната евангелска църква. Причината, поради която множество окултисти се озовават след своето "избавление" в една от тези три църкви, е, че в тях има чудесно замаскирани окултни учения и практики на общение с духовете. Сатана е доволен, че от една измама е вкарал жертвата си в друга, още по-опасна измама. А новообърнатият окултист става чудесен инструмент за вкарването на други души в лъжехристиянските учения на популярните църкви.


The First Family of Satanism 1:
http://www.youtube.com/watch?v=qLRIbEQaTvc

Следното видео представя интервю с млада и красива жена. Нейният вид е ангелски и твърде привлекателен. В същото време тази млада жена е жрица на Сатана в неговата църква! Както Мадона, Лейди Гага и още много други красиви жени, които са жрици на Сатана! Не случайно Божието Слово заявява:

2Кор. 11:14 И не е чудно; защото сам Сатана се преправя на светъл ангел;
2Кор. 11:15 тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.

Ето тук трябва да се проумее една върховна истина. Съгласно описанието на Библията за Сатана, той е едно изключително красиво и блестящо същество. Средновековната римо-католическа представа за Луцифер и демоните като полуживотински-получовешки грозни и отвратителни същества, мъчещи грешниците след тяхната смърт в чистилището и ада, не само че не е достоверна, но и е накарала мнозина хора да отхвърлят Библията и Христос. Макар че в Средновековието хората не са притежавали Библията, днес тя е разпространена в целия свят и всеки може да се просвети относно изгледа на Сатана и демоните. На всички изследователи, жадуващи да узнаят истината, препоръчвам да прочетат главата "Светилище за поклонение на боговете" от книгата на Роджър Морно "Пътешествие в свръхестественото". 

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



