УНИКАЛНИТЕ ПРОРОЧЕСТВА
НА ОТКРОВЕНИЕТО

Януари 2011

web: www.illuminati-bg.bg


Отиде си старата 2010 г., която остана в историята като година на рекордите по отношение броя, мащаба и силата на природни бедствия и катаклизми. Но началото на 2011 г. не даде основания за по-добри надежди, въпреки обичайните пожелания да бъде успешна и щастлива. Серия от силни трусове разтърсиха редица части на планетата, а Австралия потъна в „библейски“ потоп. Последните новини за ужасното бедствие там са наистина ужасяващи:

Библейски потоп в Австралия!
http://news.ibox.bg/news/id_460406668

Австралия потъва!
http://news.ibox.bg/news/id_940006199

Изключително важно е да се отбележи обаче, че всички катастрофални събития, които наблюдаваме днес, са предсказани в Библията. Нещо повече, Библията или Божието Слово ясно заявява, че тези събития са белег на последните времена и настъпващия край на човешката история. Спасителят ясно ни предупреждава за идващите ужасни бедствия и призовава всички хора към покаяние и изоставяне на лошите пътища и помисли. Наред с това имаме и предупреждението, че големият враг на Бога и човека – Луцифер, на когото се покланя световният елит, ще върши големи знамения и чудеса с цел да мами хората и да ги отклонява от истината за Бога и спасителния план. НЛО, откровения от извънземни и духове на починали, както и редица други мистериозни и свръхестествени прояви, ще се ширят навред по света и ще вършат своето измамно дело. В същото време масовите медии ще заливат хората с увеселителни и забавни програми, музика и филми, за да бъде държано вниманието далеч от ставащите кардинални събития.

Всичко това се случва пред нашия поглед. А най-лошото тепърва предстои! Жалко е, че много хора се лутат в мрака на мистицизма и окултизма, който със своите многобройни прояви и учения завладява умовете на множествата. Други търсят просветление в източните езически религии, а поклонниците на Луцифер в лицето на тайните общества като масоните и други организации, постоянно се увеличават. В това опасно време, когато според Библията ще духа всеки вятър на учение, Божият Син и Спасител Христос призовава всеки човек да погледне към чудесните пророчества на Божието Слово, издържали проверката и изпитанието на стотици години. Те не само показват бъдещето, не само разкриват предстоящите събития, но и дават надеждата за спасение и вечен живот в един свят, свободен от грях, зло и смърт.

Ето защо, скъпи приятели, като посланик на Бога и смирен Христов ученик, Ви призовавам да започнете да изучавате една от най-великите пророчески книги на Библията – Откровението или Апокалипсиса, където е разкрита историята на човечеството „по главната магистрала“ за последните 2000 години, нейния край и новото начало в пресътворената земя. Предлагам на Вашето внимание незабравимите проповеди на покойния вече пастор Емил Димитров от Църквата на Адвентистите от Седмия Ден, които безспорно ще Ви пленят с красноречието на езика, силата на словото, дълбочината на мисълта, разумността на изнесените доводи и основания, точността на историческата фактология и най-вече прекрасната надежда за едно по-добро бъдеще отвъд предстоящото унищожение. Проследявайки цялата поредица от 80 теми, които разглеждат книгата Откровение от самото начало до самия край, несъмнено ще откриете едно ново измерение във Вашия живот и ще познаете вашия любящ небесен Баща, Такъв Какъвто е разкрит в цялото Свещено Писание - „Пътят, Истината и Животът“ (Йоан 14' 6).


С почитание: Христо Цанков


80-те проповеди на п-р Емил Димитров върху „Откровението“ в YouTube:


1. Откровението:
http://www.youtube.com/watch?v=Qo2G8Ko1MPI

2. Централната тема на Откровението: 
http://www.youtube.com/watch?v=xZEEAEOkDrY

3. Господният ден:
http://www.youtube.com/watch?v=I-KkitGFCMU

4. Паднах пред нозете Му: 
http://www.youtube.com/watch?v=W-HtA6Vwc8k

5. Посланието до Ефес: 
http://www.youtube.com/watch?v=OV_zXhtdtas

6. Откровението до Смирнa: 
http://www.youtube.com/watch?v=sUZcARU-X8o

7. Откровението до Пергам: 
http://www.youtube.com/watch?v=7zJLwP62SwQ

8. Откровението до Тиатир: 
http://www.youtube.com/watch?v=MlWSu7A7RqI

9. Oткровението до Сардис 1: 
http://www.youtube.com/watch?v=TUmXqyAl-xU

10. Откровението до Сардис 2: 
http://www.youtube.com/watch?v=RVIpNb1B45I

11. Откровението до Филаделфия: 
http://www.youtube.com/watch?v=mBBZ_mtoaFU

12. Откровението до Лаодикия: 
http://www.youtube.com/watch?v=P-em-mjYDF0

13. Тронната зала на Вселената: 
http://www.youtube.com/watch?v=eLVuy9-Zf2E

14. Една тревога в небето: 
http://www.youtube.com/watch?v=7oqgCwSKLeM

15. Победният ход на Евангелието:
http://www.youtube.com/watch?v=q0OVc0rXbx8

16. Червеният кон: 
http://www.youtube.com/watch?v=36jNNRSTN7s

17. Черният кон: 
http://www.youtube.com/watch?v=D_PU91OaLV4

18. Бледият кон:
http://www.youtube.com/watch?v=iUq4V5-S0uw

19. Душите под олтаря: 
http://www.youtube.com/watch?v=M9NiJJBXccU

20. Знамения за края: 
http://www.youtube.com/watch?v=JwrZScFSTxY

21. Кой може да устои: 
http://www.youtube.com/watch?v=PTtsvsWvZF8

22. Запечатването:
http://www.youtube.com/watch?v=2HzQn8lXp38

23. Неизброимо множество: 
http://www.youtube.com/watch?v=2Ho3MLUWRpY

24. Тишина в небето: 
http://www.youtube.com/watch?v=IkNFzW9k6Ek

25. Христос - нашият Ходатай: 
http://www.youtube.com/watch?v=XDth4XrisBA

26. Първата тръба: 
http://www.youtube.com/watch?v=fJS5CcZpq-A

27. Втората тръба:
http://www.youtube.com/watch?v=_MfUbPyWwf0

28. Третата и четвъртата тръба: 
http://www.youtube.com/watch?v=Gtx5lfuNXIs

29. Петата тръба: 
http://www.youtube.com/watch?v=TxMTyNmVA1o

30. Шестата тръба:
http://www.youtube.com/watch?v=BkLvPvJStPY

31. Разпечатаната книга: 
http://www.youtube.com/watch?v=S-LlPuffp5Q

32. Голямото разочарование: 
http://www.youtube.com/watch?v=N8UJntXMbck

33. Пред Божествения съд: 
http://www.youtube.com/watch?v=FDZoMqsCRWo

34. Двамата свидетели: 
http://www.youtube.com/watch?v=P4dukLV0Ksg

35. Библията и Френската революция: 
http://www.youtube.com/watch?v=wSrJjoqxwuU

36. Френската революция и Библията: 
http://www.youtube.com/watch?v=vfOOPOSqMJM

37. Седмият ангел затръби: 
http://www.youtube.com/watch?v=WHUWl55ibp4

38. Жена облечена със слънцето: 
http://www.youtube.com/watch?v=CEGjIannAz0

39. Червеният змей: 
http://www.youtube.com/watch?v=h8pVvmnq2K8

40. Битка в Небето: 
http://www.youtube.com/watch?v=J2jpVQWRVX8

41. Църквата в пустинята: 
http://www.youtube.com/watch?v=h7ABP_tq_2E

42. Наследникът на Цезарите: 
http://www.youtube.com/watch?v=mFze3VRl7nE

43. Всесветска власт: 
http://www.youtube.com/watch?v=TBniOXhwLco

44. Трънливият път на христянството: 
http://www.youtube.com/watch?v=sRA51LY6lAs

45. Очуди се цялата земя: 
http://www.youtube.com/watch?v=Bv9LX3HdRcU

46. САЩ в пророчествата: 
http://www.youtube.com/watch?v=sncytvCUU9g

47. Едно опасно сътрудничество: 
http://www.youtube.com/watch?v=LEQ5hElXkvQ

48. Обединяващият фактор: 
http://www.youtube.com/watch?v=TEbGbsntIuc

49. Образаът на Звяра: 
http://www.youtube.com/watch?v=EpL4G6ueGGE

50. Числото 666 и белегът на Звяра: 
http://www.youtube.com/watch?v=ewtgr9_wEkI

51. Кои и какви са 144 000?
http://www.youtube.com/watch?v=v8hjhrRa6ls&feature=related

52. Първата ангелска вест: 
http://www.youtube.com/watch?v=jxV7tDEMepI&feature=related

53. Втората ангелска вест: 
http://www.youtube.com/watch?v=weWO5YOGfTI&feature=related

54. Третата ангелска вест:
http://www.youtube.com/watch?v=5cn2pWClu2U&feature=related

55. Носителите на Тройната ангелска вест:
http://www.youtube.com/watch?v=ldgwaQD5bek&feature=related

56. Великата жетва и ужасния гроздобер:
http://www.youtube.com/watch?v=mc-Zvvqfc_o&feature=related

57. На стъкленото море:
http://www.youtube.com/watch?v=WLkNMX87tDM&feature=related

58. Първите три язви:
http://www.youtube.com/watch?v=AYngtkRtXZE&feature=related

59. Божията благост и Божията строгост:
http://www.youtube.com/watch?v=51846M1GgU8&feature=related

60. Шестата и седмата язви:
http://www.youtube.com/watch?v=meyj_WJGwQ4&feature=related

61. Съдбата на голямата Блудница:
http://www.youtube.com/watch?v=HUked7_zhes&feature=related

62. Религия, която упоява народите:
http://www.youtube.com/watch?v=4Y_gCm_sq0k&feature=related

63. Човекът, който ще управлява света:
http://www.youtube.com/watch?v=6YsfMITBiR8&feature=related

64. Триумфалният завършек на спасителния план:
http://www.youtube.com/watch?v=XvIYmcq0X_Q&feature=related

65. Въздайте й двойно:
http://www.youtube.com/watch?v=F5vMT-ZEXrE&feature=related

66. Алилуя!
http://www.youtube.com/watch?v=m5steX5Q5J0&feature=related

67. Свадбената вечеря на Агнето:
http://www.youtube.com/watch?v=hm_1TX0284E&feature=related

68. Забранено поклонение:
http://www.youtube.com/watch?v=zaOvepDXkSU&feature=related

69. Царят иде!
http://www.youtube.com/watch?v=gqEPINmcEh4&feature=related

70. Царуваха с Христа 1000 години:
http://www.youtube.com/watch?v=hZbgHEzB8As&feature=related

71. Eдин грандиозен Съд:
http://www.youtube.com/watch?v=EoHUI-VTAn4&feature=related

72. Падна огън от небето:
http://www.youtube.com/watch?v=Oqhjoux2ohY&feature=related

73. Бъдещето на нашата планета: 
http://www.youtube.com/watch?v=ND4TlHi0GHw&feature=related

74. А вън ще останат:
http://www.youtube.com/watch?v=Q2Ej_c099Zo&list=UU-4bW_49fqoS2GNbZlT19Iw&index=9&feature=plcp

75. Градът на бъдещето:
http://www.youtube.com/watch?v=Q4NaOysaW2w&list=UU-4bW_49fqoS2GNbZlT19Iw&index=8&feature=plcp

76. Те ще гледат лицето Му:
http://www.youtube.com/watch?v=JBs26Rm2AMU&list=UU-4bW_49fqoS2GNbZlT19Iw&index=7&feature=plcp

77. Тези думи са верни и истини:
http://www.youtube.com/watch?v=4j8qFdouZjA&feature=related

78. Блажени, които пазят Заповедите!
http://www.youtube.com/watch?v=eKK-N8Ku200&feature=related

79. Последното предупреждение:
http://www.youtube.com/watch?v=9nA76L2TRUk&feature=related

80. Общ поглед върху Откровението:
http://www.youtube.com/watch?v=PB3x7Tsh3XM&feature=related



80-те проповеди на п-р Емил Димитров върху „Откровението“ може да слушате и он-лайн в интернет-портала „Вибокс“:

1. Откровението на Йоана: http://www.vbox7.com/play:a4df26c8

2. Централната тема на откровението: http://www.vbox7.com/play:e1c46f3c

3. Господният ден: http://www.vbox7.com/play:20fcd6f3

4. Паднах пред нозете Му: http://www.vbox7.com/play:df674a91

5. Откровението до Ефес: http://www.vbox7.com/play:206ccf9b

6. Откровението до Смирнa: http://www.vbox7.com/play:268bcd43

7. Откровението до Пергам: http://www.vbox7.com/play:5beef7eb

8. Откровението до Тиатир: http://www.vbox7.com/play:21f75ee8

9. Oткровението до Сардис 1: http://www.vbox7.com/play:05872838

10. Откровението до Сардис 2: http://www.vbox7.com/play:192f9cfb

11. Откровението до Филаделфия: http://www.vbox7.com/play:fba4f35f

12. Откровението до Лаодикия: http://www.vbox7.com/play:74cdb224

13. Тронната зала на Вселената: http://www.vbox7.com/play:6fbc2287

14. Една тревога в небето: http://www.vbox7.com/play:76ed7614

15. Победният ход на Евангелието: http://www.vbox7.com/play:3c6e91a1

16. Червеният кон: http://www.vbox7.com/play:f9ef55c8

17. Черният кон: http://www.vbox7.com/play:9025fd6e

18. Бледият кон: http://www.vbox7.com/play:94ce2774

19. Душите под олтаря: http://www.vbox7.com/play:f6655dac

20. Знамения за края:  (липсва)

21. Кой може да устои: http://www.vbox7.com/play:1d5d7ea8

22. Запечатването: http://www.vbox7.com/play:492da03b

23. Неизброимо множество: http://www.vbox7.com/play:75bbdeab

24. Тишина в небето: http://www.vbox7.com/play:4145a0fd

25. Христос - нашият Ходатай: http://www.vbox7.com/play:373bab47

26. Първа тръба: http://www.vbox7.com/play:600cb191

27. Втора тръба: http://www.vbox7.com/play:8661e8e8

28. Третата и Четвъртата тръба: http://www.vbox7.com/play:f4bbf5fb

29. Петата тръба: http://www.vbox7.com/play:8663de7d

30. Шеста тръба: http://www.vbox7.com/play:9d2082a6

31. Разпечатаната книга: http://www.vbox7.com/play:ff76d6ec

32. Голямото разочарование: http://www.vbox7.com/play:d04420d0

33. Пред Божественият съд: http://www.vbox7.com/play:043252c0

34. Двамата свидетели: http://www.vbox7.com/play:3225926b

35. Библията и Френската революция: http://www.vbox7.com/play:c646bb03

36. Френската революция и Библията: http://www.vbox7.com/play:cbdfec9e

37. Седмият ангел затръби: http://www.vbox7.com/play:90b68a61

38. Жена облечена със слънцето: http://www.vbox7.com/play:ba79c42e

39. Червеният змей: http://www.vbox7.com/play:ff236308

40. Битка в Небето: http://www.vbox7.com/play:7f621993

41. Църквата в пустинята: http://www.vbox7.com/play:c3d4228d

42. Наследникът на Цезарите: http://www.vbox7.com/play:9ab63fe5

43. Всесветска власт: http://www.vbox7.com/play:b1de7eff

44. Транливият път на христянството: http://www.vbox7.com/play:0f761530

45. Очуди се цялата земя: http://www.vbox7.com/play:383e70de

46. САЩ в пророчествата: http://www.vbox7.com/play:1c6b07d8

47. Едно опасно сътрудничество: http://www.vbox7.com/play:044555e4

48. Обединяващият фактор: http://www.vbox7.com/play:6e55866c

49. Образаът на Звяра: http://www.vbox7.com/play:b0922598

50. Числото 666 и белегът на Звяра: http://www.vbox7.com/play:17377e26

51. Кои и какви са 144 000? http://www.vbox7.com/play:cf94050e

52. Първата ангелска вест: http://www.vbox7.com/play:bd17b1ad

53. Втората ангелска вест: http://www.vbox7.com/play:368821b8

54. Третата ангелска вест: http://www.vbox7.com/play:3579471d

55. Носителите на Тройната ангелска вест:
http://www.vbox7.com/play:8eef6f3b

56. Великата жетва и ужасния гроздобер: http://www.vbox7.com/play:dc4246b6

57. На стъкленото море: http://www.vbox7.com/play:c83551f1

58. Първите три язви: http://www.vbox7.com/play:c6e28e8e

59. Божията благост и Божията строгост: http://www.vbox7.com/play:3eba5e12

60. Шестата и седмата язви: http://www.vbox7.com/play:2daec7e9

61. Съдбата на голямата Блудница: http://www.vbox7.com/play:8d22ebe7

62. Религия, която упоява народите: http://www.vbox7.com/play:e0a6a83b

63. Човекът, който ще управлява света: http://www.vbox7.com/play:662267fe

64. Триумфалният завършек на спасителния план:
http://www.vbox7.com/play:0bec9c8b

65. Въздайте й двойно: http://www.vbox7.com/play:1f299b3e

66. Алилуя! http://www.vbox7.com/play:098d08a1

67. Свадбената вечеря на Агнето: http://www.vbox7.com/play:b2edbc4f

68. Забранено поклонение: http://www.vbox7.com/play:e1051e3d

69. Царят иде! http://www.vbox7.com/play:dd879e4c

70. Царуваха с Христа 1000 години: http://www.vbox7.com/play:cb164c46

71. Eдин грандиозен Съд: http://www.vbox7.com/play:4d762d81

72. Падна огън от небето: http://www.vbox7.com/play:9c3ee9a6

73. Бъдещето на нашата планета: http://www.vbox7.com/play:35a42c2c

74. А вън ще останат: http://www.vbox7.com/play:33a36e31

75. Градът на бъдещето: http://www.vbox7.com/play:fdabf047

76. Те ще гледат лицето Му: http://www.vbox7.com/play:5b0cb546

77. Тези думи са верни и истини: http://www.vbox7.com/play:bee98017

78. Блажени, които пазят Заповедите! http://www.vbox7.com/play:f80e34df

79. Последното предупреждение: http://www.vbox7.com/play:c4d274f1

80. Общ поглед върху Откровението: http://www.vbox7.com/play:9570f99a







