Ι Σ Τ Ο Ρ ΙK Ε Σ Σ Υ Μ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ :
Όταν δολοφονήθηκε ο πρόεδρος Κέννεντυ, κάποιοι έγραψαν για αντιστοιχίες χτυπητές με τον Λίνκολν...
Και σήμερα ακόμα αυτές απασχολούν πολλούς.

Οι πρόεδροι Λίνκολν αριστερά και
Κέννεντυ δεξιά.

Τα επώνυμα και των δύο προέδρων αποτελούνται από επτά γράμματα.
Ο Abraham Lincoln εκλέχθηκε στο Κογκρέσο το 1846.
Ο John F. Kennedy εκλέχθηκε στο Κογκρέσο το 1946.
Ο Abraham Lincoln εκλέχθηκε Πρόεδρος το 1860.
Ο John F. Kennedy εκλέχθηκε Πρόεδρος το 1960.
Και οι δύο ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τα δικαιώματα του πολίτη.
Και των δύο οι γυναίκες έχασαν παιδιά κατά τη διάρκεια που ζούσαν στον Λευκό Οίκο.
Και οι δύο Πρόεδροι πυροβολήθηκαν ημέρα Παρασκευή.
Και οι δύο πυροβολήθηκαν στο κεφάλι.
Η γραμματέας του Kennedy ονομαζόταν Lincoln, αλλά δεν γνωρίζουμε για γραμματέα
του Lincoln που μερικοί λένε (αυθαίρετα) ότι ονομαζόταν Kennedy.
Και οι δύο πρόεδροι δολοφονήθηκαν από Νοτίους.
Και τους δύο διαδέχθηκαν Νότιοι που ονομάζονταν Johnson.

Ο Andrew Johnson αριστερά και
Ο Lyndon Johnson δεξιά

Ο Andrew Johnson, που διαδέχθηκε τον Lincoln, γεννήθηκε το 1808.
Ο Lyndon Johnson, που διαδέχθηκε τον Kennedy, γεννήθηκε το 1908.
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Ο John Wilkes Booth, που δολοφόνησε τον Lincoln, γεννήθηκε το 1839, (ή το 1838).
Ο Lee Harvey Oswald, που δολοφόνησε τον Kennedy, γεννήθηκε το1939.
Και οι δύο δολοφόνοι των προέδρων έμειναν γνωστοί με τα τρία ονόματά τους.
Και τα δύο ονόματα αποτελούνται από 15 γράμματα.
Ο Lincoln πυροβολήθηκε σε ένα θέατρο που ονομαζόταν «Ford».
Ο Kennedy πυροβολήθηκε σ' ένα αμάξι που ονομαζόταν «Lincoln» της «Ford».
Και οι δύο, Βooth και ο Oswald φονεύθηκαν πριν από τη δίκη τους.
Και οι δύο πρόεδροι Lincoln και Kennedy θεωρείται ότι έπεσαν θύματα ευρύτερης
συνωμοσίας.
Και οι δύο πρόεδροι είχαν κόψει χρήματα παρακάμπτοντας τους (ιδιώτες) τραπεζίτες
της Federal Reserve. Δείτε: http://www.imdleo.gr/diaf/2009/10/ LINCOLN_KENNEDY_OBAMA.pdf
Τα παραπάνω προέρχονται από τα: http://www.schoolforchampions.com/history/lincolnjfk.htm
http://www.orwelltoday.com/jfkcoincidences.shtml (που γράφουν περισσότερες συμπτώσεις), και άλλα sites.
Μερικές σκέψεις πάνω στις συμπτώσεις αυτές:
Γνωρίζουμε από τη διδασκαλία της Εκκλησίας ότι ο Θεός αν και αφήνει ελεύθερο το
αυτεξούσιο του ανθρώπου για να αποφασίζει υπεύθυνα στα θέματα αρετής ή κακίας, εντούτοις
έχει την πρόνοια, το σχέδιό Του, για τη σωτηρία των ανθρώπων, των μεμονωμένων ατόμων
αλλά και των κοινωνιών. Γι αυτό γράψαμε1 ότι η Ιστορία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της
βούλησης των ανθρώπων αλλά και του Θεού.
Τι μας υποδεικνύει όμως μια σειρά συμπτώσεων όπως η παραπάνω; Ότι υπάρχει η
επέμβαση του Θεού στην Ιστορία; Ίσως κάτι πολύ ειδικώτερο, ότι εκατό χρόνια μετά την
δολοφονία του προέδρου Λίνκολν, η Αμερική σαν σύνολο, πνευματικά δεν προόδευσε
καθόλου. Έμεινε στα παλιά επίπεδα της κακίας, που κατευθύνουν οργανωμένα συμφέροντα.
Για το που βαδίζει τώρα, μάλλον δεν χρειάζεται να το μάθουμε από άλλα τέτοια σημάδια
περίεργων συμπτώσεων…
Λεόντιος Μοναχός
www.imdleo.gr
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Δείτε γι’ αυτό στο: http://www.imdleo.gr/diaf/2009/10/Bible-angels-aliens.pdf
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