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ВОВЕД 

 
 
Иако во оваа книга ќе се проучува за различни големи 

доктрини (како Божество, крштевање во вода, итн) кои се наоѓаат 
во Откровението, од првата до третата глава, нејзината главна тема 
на преставување e детална студија за седумте црковни времиња. 
Од суштинско значење е да се учат и да се разберат како и 
остатокот од Откровението поради тоа што од тие времиња ќе 
доааѓат печати, од печати ќе доаѓаат труби, од труби ќе доаѓаат 
чаши. Како и во првото испукувње на огнометот, Црквата на 
времињата излезе со цврсто почетно просветлување, без кое не 
може да има понатамошна светлина. Но еднаш на Божественото 
откровение на денот блеснаа седум црковни времиња, светлина од 
светлината, а пред збунетоста на нас беше широко отворено 
додека не го видовме Откровението, како целина, и ние преку Него 
го изградивме и консолидиравме нашиот дух, подготвени за 
Неговото славно појавување на нашиот Господ и Спасител, 
единствениот вистински Бог, Исус Христос. 

Ова дело е изложено во прво лице, бидејќи тоа е пораката од 
моето срце до срцата на луѓето. 

Ќе вложам извонреден напор за да се добиат сите имиња и 
наслови, именки и заменки, итн кои се однесуваат на Бог, како што 
учи Библијата и зборовите во Писмото, и напишете го зборот со 
голема буква, затоа што верувам дека тоа е правилно, кога 
зборуваме за Божјата големина, Неговата Личност и Неговото 
свето Слово. 

Јас се молам за Божји благослов за секој читател, и дека 
секој ќе има посебен дел во ова просветлување со Духот Божји. 

 
Виллиам Маррион Бранхам 
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1. ПОГЛАВИЕ 

ОТКРОВЕНИЕТО НА ИСУС ХРИСТОС 

 
 

1.
 Откровение на Исуса Христа, кое Му го даде Бог, за да го 

покаже на слугите Свои она, што треба да стане скоро. И Он го 
јави тоа на слугата Свој Јована, преку Својот ангел, 
2.
 кој што го посведочи словото Божјо и сведоштвото на 

Исуса Христа, и сѐ што виде. 
3.
 Блажен е оној, кој чита, и оние, што ги слушаат зборовите 

на пророштвото и пазат на напишаното во него; зашто времето 
е блиску. 
4.
 Јован – до седумте цркви, што се во Азија: благодат вам и 

мир од Оној, Кој е, и Кој бил, и Кој иде, и од седумте духови, кои 
се пред Неговиот престол,  
5.
 и од Исуса Христа, Кој е верен сведок, Првороден од 

мртвите и Господар на земните цареви. Нему, Кој нѐ возљуби и 
изми од нашите гревови преку Својата крв  
6.
 и Кој нѐ направи пред Бог а и Својот Отец цареви и 

свештеници, слава и држава во веки веков. Амин! 
7.
 Ете, иде со облаците, и ќе Го види секое око, и оние, што Го 

прободоа; и ќе се расплачат пред Него сите земни племиња. Да. 
Амин! 
8.
 Јас сум Алфа и Омега, почеток и крај – вели Господ, Кој е, 

Кој бил, и Кој иде, Седржителот. 
9.
 Јас, Јован, кој што сум и брат ваш и соучесник во скрбта и 

во царството и во трпението на Исуса Христа, бев на островот, 
наречен Патмос, заради словот Божјо и заради сведоштвото за 
Исуса Христа. 
10.
 Еден неделен ден бев обземен од дух и зад себе чув силен глас 

како од труба, кој велеше: "Јас сум Алфа и Омега, првиот и 
последниот;  
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11.
 и тоа, што ќе го видиш, напиши го во книгат и испрати го 

седумте цркви, што се во Азија: во Ефес и во Смирна, во Пергам и 
во Тиатир, во Сард, во Филаделфија и во Лаодикија!" 
12.
 И се обѕрнав за да го видам гласот, што зборуваше со мене; 

и, откако се обѕрнав, видов седум златни светилници, 
13.
 а сред седумте светилници еден, сличен на Синот Човечки, 

облечен во долга облека до нозете и по градите препашан со 
златен појас; 
14.
 главата и косата Му беа бели како бела волна, како снег, а 

очите Негови – како огнен пламен; 15. нозете Негови – слични на 
светол бакар, како во печка вжарени, а гласот Негов – како шум 
од многу води. 
15.
 Во Својата десна рака Он држеше седум ѕвезди, а од 

Неговата уста излегуваше меч со две острици; лицето Негово 
светеше како што сонцето сјае во својата сила. 
16.
 Штом Го видов, паднав пред нозете Негови како мртов. Он 

ја сложи Својата десна рака врз мене и ми рече: "Не бој се! Јас 
сум Првиот и Последниот 
17.
 и Живиот, Бев мртвов, и ете, жив сум за сите векови. 

Амин! И ги имам клучевите од адот и смртта. 
18.
 И така напиши, што виде, што е и што има да стане по 

тоа. 
19.
 Ова е тајната на седумте ѕвезди, што ги виде во Мојата 

десница, и на седумте златни светилници: седумте ѕвезди се 
ангелите на седумте цркви – а седумте светилници, што ги виде, 
се седумте цркви." (Откровение 1, 1 - 20) 

 
 

ВОВЕД ВО ПРВО ПОГЛАВИЕ 
 
ОТКРОВЕНИЕ 1, 1 – 3: "Откровение на Исуса Христа, кое 

Му го даде Бог, за да го покаже на слугите Свои она, што треба да 
стане скоро. И Он го јави тоа на слугата Свој Јована, преку Својот 
ангел, кој што го посведочи словото Божјо и сведоштвото на Исуса 
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Христа, и сѐ што виде. Блажен е оној, кој чита, и оние, што ги 
слушаат зборовите на пророштвото и пазат на напишаното во него; 
зашто времето е блиску." 

Писарот (не е автор), на оваа книга туку Свети Јован 
побожниот. Историчарите се согласуваат дека на крајот на 
неговиот живот, тој живеел во Ефес, инаку во времето на 
пишување на оваа книга беше на островот Патмос. Ова не е 
животна приказна на Јован, но е откровението на Исус Христос за 
иднината и за црковни времиња. Во третиот стих се нарекува 
пророштво и ова е всушност она што е. 

Оваа книга обично се нарекува Откровение на Светиот 
Јован, но тоа не е точно. Тоа е откровението на Исус Христос на 
Јован за христијаните на сите времиња. 

Тоа е единствената книга во целата Библија што е напишана 
од самиот Исус преку лична објава до писарот, Тоа е последната 
книга од Библијата, но сепак зборува за почетокот и за крајот на 
евангелскиот период. 

Оттука, грчкиот збор за откритие е "Апокалипса", што значи 
"откритие". Оваа детекција е совршено опишана во Пример на 
скулптор кој открива скулптури и неговата работа е да ја изложи 
на гледачите Што е откривање, откривање на она што претходно 
беше скриено. Така, на откривањето не е само откривање на 
личноста Христова, но тоа е ОТКРОВЕНИЕ НА НЕГОВАТА 
ИДНИНА И РАБОТИ ВО ТЕКОТ НА СЛЕДНИТЕ СЕДУМ 
ЦРКОВНИ ВРЕМИЊА. 

Важноста на откровение на Духот никогаш не може да се 
нагласи премногу кон вистинскиот верник. Откровениета се 
поважни отколку би можеле да ги разберете. Сепак, јас не 
зборувам за ова Книгата на откровението и вас. Зборувам за 
вкупното откровение. Тоа е исклучително важно за црквата. Дали 
се сеќавате на 16-то поглавје од Матеј, каде што Исус ги прашува 
своите ученици со ова прашање: И кога дојде Исус во земјата на 
Ќесарија Филипова, ги праша учениците Свои и рече: "За кого Ме 
мислат луѓето – Мене, Синот Човечки?" Тие одговорија: "Едни за 
Јована Крстител, други за Илија, а некои за Јеремија или за еден од 
пророците." А Он им рече: "А вие, за кого Ме мислите?" Симон 
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Петар одговори и рече: "Ти си Христос, Синот на живиот Бог." 
Тогаш Исус му одговори и рече: "Блажен си ти, Симоне, сине 
Јонин, оти тело и крв не ти го открија тоа, а Мојот Отец, Кој е на 
небесата. А Јас тебе ти велам: ти си Петар и на тој камен ќе ја 
изградам црквата Своја, и вратите на пеколот нема да ја 
надвладеат. Римокатолици велат дека црквата е изградена врз 
Петар Сепак, тоа е навистина телесно. Како Бог може да изгради 
црква на нестабилен човек, кој се откажа од Господа Исуса и гo 
проколнуваше Него. Бог не може да ја изгради својата црква на 
човек роден во грев. И тоа не беше ниту една стена што лежеше 
таму и дека Бог ја освети и ова место. Тоа не е како што и 
протестантите велат дека црквата е изградена на Исус Тоа беше 
откровение Прочитајте го како што е напишано: "Месо и крв не го 
откриваат Бог, а на оваа карпа (Откровение) Јас ќе ја Изградам 
црквата." Црквата била изградена на Откровение, "Вака вели 
Господ." 

Како Авел знаеше што да направи за да понуди соодветна 
жртва на Бога? Со вера тој доби откровение за крвта. Каин не 
добил такво откровение (иако имаше наредба), така што тој не 
можеше да жртвува соодветна жртва. Разликата беше во 
откровението на Бога, а Авел доби вечен живот. Значи, може да се 
земе она што свештеник вели или она што се учи на семинари, па 
дури и покрај тоа што можеби учат елоквентно, додека Бог не 
открие дека Исус е Христос, и дека крвта те прави чист и дека 
Господ е твој Спасител вие никогаш нема да имате вечен живот. А 
тоа го прави духовно откровение. 

Значи, јас, реков дека оваа книга Откровение е откровението 
на Исус и она што Тој го прави во црквите за тие седум времиња. 
Тоа е откровение бидејќи самите ученици не знаеја за овие 
вистини. Таа им кажува дека не е откриена. Се сеќаваш ли дека тие 
дојдоа кај Исус во книгата на Дела и го праша: "Дали може во овој 
момент да се врати царството на Израел", Тој рече: "не е ваше да 
ги знаете времињата или моментот." Сепак, тој мораше да изгради 
духовно царство. Дури и тој не можеше да им каже за нивната 
позиција во него, бидејќи тоа е на Таткото и се'уште не е откриено. 
Но сега по неговата смрт и воскресение, во овој одреден период на 
време Неговото посредување И служба, тој можеше се да објави на 
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Јован, овде во ова откровение за Самиот Себе, што и како 
Неговата слава и присуство во Црквата ќе значи. 

Во ова откровение Тој ни кажува каков е крајот на сатаната. 
Кажува како ќе делува со сатаната и дека ќе го фрли во огненото 
езеро. И ги открива оние кои го следат сатаната. И сатаната тоа го 
мрази. Дали некогаш сте забележале како Сатаната мрази две 
книги од Библијата повеќе од сите други? Тој секогаш напаѓа од 
страна на либералните теолози и научници, книгите Битие и 
книгата Откровение. Во двете од овие книги ќе го најдеме потекло 
на сатаната, неговите страшни патишта, и неговото уништување. 
Тоа е причината зошто тој напаѓа. Тој ги мрази да бидат изложени, 
и во овие книги се открива токму начинот на кој Исус зборува за 
сатаната: "Тој нема интерес за мене и јас немам интерес за тоа." 
Тие би сакале да се докаже поинаку, но тоа не може, затоа прави се 
што може да ја уништи довербата во Словото. Но, кога црквата не 
верува во сатаната и верува во откровение на Словото на Духот, 
вратите на пеколот нема да ја надвладеат. 

Дозволете ми да кажам нешто тука, во мојата канцеларија, 
ако не ви пречи. Сите знаете дека овој подарок во мојот живот е 
чудесен. Тоа е дар на Светиот Дух може да навлезат болести и 
мисли на човечките срца и други скриени нешта кои само Бог 
може да ги знае, а потоа ние да ги откриеме. Јас би сакал да се 
застане со мене и да се види на лицата на луѓето кога сатаната знае 
дека ќе бидат изложени. Се разбира, јас не зборувам за луѓето. Но 
сатаната ги зграпчи нивните животи преку гревот, рамнодушност, 
и болестите. Но ќе треба да ги видам лицата. сатаната знае дека ќе 
бидат изложени и да излезе со најчудните промени во изразите на 
лицето на луѓето. Стравови на сатаната. Тој знае дека Божјиот Дух 
е откриен за луѓе од неговите дела. Тоа е зошто тој толку ги мрази 
овие состаноци. сатаната мрази кога ги повикувате имињата и да 
се открие болеста. Значи, што е тоа? Тоа не е читање на мислите, 
телепатија не е, ниту е вештерство. Тоа е откровение на Светиот 
Дух. Тоа е единствениот начин на кој можам јас да знам. Се 
разбира, не од телесен ум, но од Светиот Дух. 

Дозволете ми да ви покажам уште една причина зошто 
сатаната ја мрази оваа книга Откровение за црквата. Тој знае дека 
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Исус Христос е ист вчера, и денес и засекогаш, и дека тој не се 
менува. Тој знае многу подобро од деведесет проценти од теолози. 
Тој знае дека Бог е непроменлив во неговата природа, дека тој е 
непроменлив во Неговите патишта. Затоа, сатаната знае со 
сигурност дека првобитната црква на Педесетница со Божјата сила 
(Марко Глава 16 е во акција) вистинската црква на која Исус тврди 
дека е неговата. Сè друго е лажно. Мора така да биде. 

Значи, Христова вистинската Црква е продолжение на 
книгата Дела. Но, книгата на Откровението покажува дека духот 
на антихристот дојде во црква и ја осквернавија, со што е млака, 
формална и немоќна. Го изложува на сатаната, откривајќи ги 
неговите дела (обид за уништување на Божјиот народ и да се фрли 
сомнеж на Словото Божјо) до времето кога тој ќе биде фрлен во 
огненото езеро. Тој е во борбата против неа. Тој не може да се 
справи со неа. Тој знае дека ако луѓето добиваат вистинско 
откровение на вистинската црква и она што е, оние што го 
застапуваат и дека тоа може да прават поголеми дела, тоа ќе биде 
непобедлива војска. Ако добиете вистинско откритие на двата 
духови Во христијанската црква и Духот Божји да навлезе и да се 
спротивстави на духот на антихристот, сатаната ќе биде 
беспомошен пред неа. Тој ќе се спречи без сомнение, и денес како 
кога Христос му ги издржа сите искушенија за да го победи во 
пустината. Да, сатаната го мрази откровение. Но, ние тоа го 
сакаме. Со вистинско откритие во нашите животи вратите на 
пеколот нема да надвладеат со нас, но ние ќе ги надвладееме.  

Се сеќавам дека на почетокот на овој пост спомнав дека во 
оваа книга ќе се изучува вистинско откровение на Исус во црквата 
и Неговото делување во идните времиња. Тогаш јас спомнав дека 
ни е потребен Светиот Дух за да ни даде откровение или ние нема 
да успее да го добиеме. Со поврзување на овие две работи, ќе 
видите дека тоа не е доволно само да се заеднички проучува и 
размислува дека оваа книга станува реална. Тоа трае дејството на 
Светиот Дух. Тоа значи дека оваа книга не може да биде откриена 
на друг начин, освен посебно одабрани луѓе. со пророчка дарба. 
Неопходно е да се биде во можност да се слушне Бог. Што е 
потребно за натприродна настава, а не само еден Учител кој се 
споредува стих до стих, и покрај тоа што е добро. Но тајната бара 
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настава на Духот или никогаш не станува јасно. Како што треба 
само да се слушне од Бог и да се отвори и да се предададеме на 
Духот за да се слушне и да се знае. 

Како што реков, оваа книга (Откровение) е завршување на 
Светото писмо. Дури и се наоѓа на вистинското место во канонот 
на Светото Писмо - на крајот. Сега ви е јасно зошто се вели дека 
секој ќе биде благословен кој чита и слуша. Тоа ќе биде 
откровение на Бога со дадена власт над сатаната. Јас можам да 
разберам зошто оние кои ќе додадат или одземат од тоа ќе бидат 
проколнати. Тоа мора да биде така, бидејќи секој може да додаде 
или одземе совршено откровение на Бога и да го порази 
непријателот? Тоа е толку едноставно. Ништо нема таква 
победничка сила во откровение како Словото. Гледаш, во третиот 
стих е изречен благослов за оние кои ќе обрнат посебно внимание 
на оваа книга. Мислам дека тоа укажува на Стариот Завет обичај 
во кој на свештениците во утринските часови читањето на зборот 
во заедница. Гледаш, многу луѓе не може да го прочитат, па и тие 
треба да го прочитаат на свештениците. Колку што беше Словото, 
беше присутен благослов. Не е важно дали таа беше читана или се 
слушаше. 

"(Сигурно) време е на дофат на раката." Зошто времето е 
блиску. Во мудроста и планот на Бог и оваа моќно откровение 
(иако е целосно на Бог) не можеше да излезе до тогаш. На ова 
веднаш го научив - откровение на Бога за сите времиња може да 
дојде само во тоа време и на определено време. Ако се погледне во 
историјата на Израел. Божјото откровение на Мојсеј имаше само 
во одредени периоди во историјата, односно, попрецизно, имаше 
кога народот извика кон Бога. Самиот Исус дојде во полнотата на 
времето, Оној што беше целосно Откровение на божеството. И во 
оваа време (Лаодикиското) откровението на Бога дојде во свое 
време. Тоа нема да се двоуми, ниту да преуранува. Размислувајте 
за тоа и обрнете поголемо внимание, бидејќи денес сме на крајот 
на времето. 
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ПОЗДРАВИ 
 
ОТКРОВЕНИЕ 1, 4 – 6: "Јован – до седумте цркви, што се во 

Азија: благодат вам и мир од Оној, Кој е, и Кој бил, и Кој иде, и од 
седумте духови, кои се пред Неговиот престол, и од Исуса Христа, 
Кој е верен сведок, Првороден од мртвите и Господар на земните 
цареви. Нему, Кој нѐ возљуби и изми од нашите гревови преку 
Својата крв и Кој нѐ направи пред Бога и Својот Отец цареви и 
свештеници, слава и држава во веки веков. Амин!" 

Зборот Азија е, всушност, Мала Азија. Тоа е една мала 
област на земјата, речиси со големина на Индиана. Седум од 
локалните цркви се посебно избран Имеѓу сите други цркви, 
бидејќи поради своите карактеристики, и исто како и 
карактеристиките кои се наоѓаат во времињата подоцна. 

Седум духови пред престолот е Дух, кој беше во секој од 
седумте гласници, давајќи им нивни служби за времето во кое 
секој живееле. 

Значи, сите овие термини: "Оној кој е", "кој е", "кој треба да 
дојде", "верен сведок", "првороден од мртвите", "Владетел на 
земните цареви", "Алфа и Омега" и "Семоќниот "наслови и описи 
на истото лице, што е Господ Исус Христос, Кој не изми од 
нашите гревови преку Својата крв. 

Духот Божји во Јован изрази волја дека ќе се изложуваат на 
врховно божество на Исус Христос и го открив божество како 
Еден Бог. Денес постои една голема грешка дека постојат три Бога, 
наместо еден. Ова откровение, што Исус го даде на Јован ја 
корегира оваа грешка. Не дека постојат три Бога, туку еден Бог, со 
три служби. Има само еден Бог со три наслови: Отецот, Синот и 
Светиот Дух. Ова е моќно откровение што го имаше раната црква, 
и тоа мора да биде обновено пред последниот ден со правилно 
крштевањето со вода. 

Меѓутоа, современите теолози не се согласуваат со мене, 
бидејќи тоа е она што го напишале во големите христијански 
списи: "Оваа доктрина (Троица) не е во срцето и јадрото на 
Стариот Завет не и најмалку срцето и јадро и на Новиот Завет, 
како и во Стариот завет, се противи на помислата дека има повеќе 
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од еден Бог. Сепак, Новиот Завет со еднакви бистрина учи дека 
Таткото е Бог, дека Синот Божји и дека Светиот Дух е Бог, и дека 
овие три не се три аспекти на исто лице, но три лица што се во 
реалниот личен однос кон едни со други. Тука имаме големото 
учење за три лица, а еден Бог." 

Тие исто така велат: "Бог во Библијата, не е само една 
личност, но тој е три лица во еден Бог Тоа е големата мистерија на 
Троица." 

Да, во право. Како може да биде три лица во еден Бог? Не 
само што ова не е во Библијата, но тоа покажува недостаток на 
интелигентно расудување. Три различни лица, иако идентична 
супстанција, направија три богови или јазикот целосно ја загуби 
својата смисла. 

Само да ги слушаат зборовите повторно: "Јас сум Алфа и 
Омега, почетокот и крајот", вели Господ, "кој е и кој беше и Кој 
иде, Седржителот." Тоа е небото! Тој не е само за пророк, човек. 
Ова е Бог! И тоа не е откровение на три Бога, но откровениетоето 
на еден Бог, Семоќниот.  

Во почетокот, црквата не веруваше во три Бога. Вие не може 
да најдете начин на верување меѓу апостолите. Само по ерата на 
апостолите дојде до оваа теорија, и навистина да стане предмет на 
дебата и основно учење на Советот на Никеја. Доктрината за 
Тројството предизвика поделба во две насоки на Никеја. И од тој 
раскол дојдоа околу две крајности. Некои од нив, всушност, 
отидоа во многубоштвото, верувајќи во три Бога, а другите отиде 
во Унитаризам. Се разбира, тоа требаше малку време за да се 
случи, но тоа се случи и го имаме денес. Но Откровение на 
црквите преку Јована преку Духот е: "Јас сум Господ Исус 
Христос. Не постои друг Бог." И тој го стави својот печат на на 
оваа Откровение. 

Прашуваат: кој е Таткото на Исус? Матеј 1,18 кажува : “Се 
најде трудна по Светиот Дух."Исус тврдеше дека е Бог Отецот. Бог 
Отецот и Бог Светиот Дух, колку често ги искажа овие термини, 
направиja Отецот и Духот се Едно. Навистина, и тоа е, или во 
спротивно Исус ќе имал двајца татковци. Но забележете дека Исус 
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и рече дека тој и неговиот татко беа едно - не двајца. Тоа го прави 
еден Бог. 

Бидејќи ова е историска и библиска вистина, луѓето се 
прашуваат од каде дошле тројството. Тоа стана основна доктрина 
на Советот на Никеја во 325 п.н.е. Ова тројство (апсолутно 
небиблиски збор) е врз основа на Римскиот политеизам. Римјаните 
имале многу богови на кои се молеа. Тие, исто така, се молеа и на 
предците како посредници. Тоа беше само еден чекор кон давање 
на нови имиња на старите богови, па да добиеме светиите да 
звучат повеќе библиски. Така, наместо на Јупитер, Венера, Марс, 
итн, Ние имаме Павле, Петар, Фатима, Кристофер итн. Тие не 
можеа да направат своја паганската религија ако завршува со само 
еден Бог, и таа беше поделена на три, и светителите ги направија 
посредници како што се нивните предци посредници. 

Бидејќи тогаш луѓето не успеа да сфатат дека постои само 
еден Бог, со три служби или објави. Тие знаат во Писмото има 
само еден Бог, но тие се обидуваат да направаат фантастична 
теорија дека Бог е како еден куп на грозје: три личности со исто 
Божество дека сите го делиме подеднакво. Но, тука во 
Откровението на Исус јасно вели: "Оној кој е", "Оној што беше", и 
"Кој треба да дојде". "Тој е Алфа и Омега", што значи дека Тој е 
"А до Ш" или сето тоа. Тој е сè - Семоќниот. Тој е светла ѕвезда 
Деница, праведен, Отец, и Светиот Дух. Тој е Бог, Семоќниот Бог. 
Еден Бог. 

1 Тим. 3, 16, вели: "И не постои сомнеж голема е тајна на 
побожноста: Бог се јави во тело, оправдан во Духот, виден од 
ангелите проповедан меѓу народите, поверуван во светот, до во 
слава." Значи, што вели Библијата. Таа вели дека ништо тука нема 
прво, второ или трето лице. Таа вели дека Бог се манифестирала во 
тело. Еден Бог. Ова е еден Бог, се манифестира во тело. што треба 
да се спознае на времето. Бог дојде во човечко тело. Дека тоа не 
направи било кој друг Бог. Тој беше Бог, истиот Бог. Тоа беше 
откровение тогаш, а тоа е откровение сега. Еден е Бог. 

Да се вратиме на Библијата и да видиме што тој беше во 
почетокот на откровение што ни го дал за Себе. Голем Јехова се 
јави на Израел во столб од оган. Како ангелот на заветот, што 
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живееше во тој столб од оган и го водеше Израел секојдневно. Во 
храмот Тој го најави неговото доаѓање со голем облак. Потоа еден 
ден се јави во тело на девицата што беше подготвен за него. Бог, 
Кој престојуваше во шаторите на Израел сега го зема шаторот од 
тело и престојуваше како човек меѓу луѓето. Но, тој беше истиот 
Бог. 

Библијата учи дека Бог беше во Христа. Телото е Христос. 
Во Него се насели целата полнота на Божеството, телесно. Ништо 
не би можело да биде појасно од тоа. Тајна, тоа е. Но вистинска 
вистина - не може да биде појасна. Значи, ако тој не беше три 
лица, не може сега да се три. Еден Бог: И истиот Бог стана тело. 

Исус рече: "Јас дојдов од Бог и одам (назад) кон Бога." Јован 
16, 27 - 28. Ова е токму она што се случи. Тој исчезна од земјата од 
страна на Неговата смрт, погребение воскресение и вознесение. 
Тогаш Павле се запознал со него на патот за Дамаск и Тој 
разговараше со Павле и рече: "Савле, Савле, зошто Ме 
прогонуваш?" Павле рекол: "Кој си ти, Господи?" Тој рече: "Јас 
Сум Исус." Тој е огнен столб, заслепувачка светлина. Тој се врати 
токму онака како што тој го рече. Назад во ист облик во кој бил 
пред тоа беше ставен врз телото шатор. Токму Јован, го видел тоа 
да се случи. Јован 1, 18: "Никој никогаш не Го видел; 
Единородниот Син, Кој е во прегратката на Таткото, Тој Го 
објави." Како што вели Јован, каде е Исус. Тој е во прегратката на 
својот Отец. 

Лука 2, 11, вели: "Зашто ви се роди во градот Давидов 
Спасител, кој е Христос Господ." Тој е роден како Христос, а осум 
дена подоцна, кога тој бил обрежан, му беше дадено името Исус, 
како што беше рекол ангелот. Роден сум Бранхам. Кога сум роден 
ми дадоа име Вилијам. Тој е Христос, но тука меѓу луѓето на со 
оглед на неговото име. На отворен шатор каде што луѓето можеа 
да видат беше наречен Исус. Тој е Господ на славата, Семоќниот 
објавен во телото. Тој е Бог, Таткото, Синот и Светиот Дух. Тој е 
сето тоа.  

Отецот, Синот и Светиот Дух, се само наслови. Ова не се 
имиња. Тоа е причината зошто ние крштеваме во името на нашиот 
Господ Исус Христос, затоа што тоа е име, а не титулата. Тоа е 
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името на титулата, исто како да ве однесеме на новороденче кое е 
син и име. Тоа е најмалиот син е титула, а потоа му го даде името 
на Џон Хенри Браун. Не само што тие беа крстени во "името на 
Исус". Постојат илјадници Исус во светот и има дури и пред Исус, 
нашиот Спасител. Но само еднаш од нив се родил како Христос, 
"Господ Исус Христос". 

Луѓето велат дека Исус е вечен Син Божји. Сепак, не е тоа 
контрадикција? Кои некогаш сте слушнале дека "Синот" е вечен? 
Синови имаат почетоци, но она што е вечно никогаш немало 
почеток. Тој е вечен Бог (Јахве) кој беше објавен во телото. 

Светото Евангелие по Јован вели: "Во почетокот беше 
Словото, и Словото беше во Бога - и Словото беше Бога и Словото 
стана тело и се настани меѓу нас." Тој е верен и вистинит Сведок 
на вечниот Збор на Отецот. Тој беше пророк, и тој би можел да 
каже дека од татко му беше наредено да се каже. Но тој рече: 
"Мојот Отец е во мене." Тоа, рече Исус,во шаторот, "Татко ми е во 
мене."  

Бог има многу титули: "Нашата правда", "нашиот мир", 
"насекаде" и "Татко" и "Син" и "Светиот Дух", но тој има само 
едно човечко име и тоа име е Исус. 

Не збунувајте се со фактот дека тој има три служби, која има 
три откровенија. На земјата, Тој беше пророк, на небото тој е 
свештеник и по повраток на Земјата Он е Цар над царевите. "Оној 
што беше" - тоа е Исус, пророкот. "Оној кој е" - дека Тој е 
Првосвештеник, кои се зазема, Тој кој може да сочувствува со 
нашите слабости. "Оној што доаѓа" - тоа е кралот кој доаѓа. На 
земјата, Тој беше Словото - пророкот. Мојсеј, за него рече: 
"Господ, твојот Бог ќе ви издигне Пророк како мене, и ако не ги 
слушаат зборовите на пророкот, ќе исчезнат од земјата." 

Имајте ги на ум овие факти за Исус. На земјата, Тој беше 
пророк, Јагнето и Синот. Дека тоа не го направи три. Овие беа 
ништо друго освен објави и службите на една личност, Исус. 

Сега, постои омилено Писмо за тоа тројство мислат дека ја 
докажува нивната точка на повеќе од една вистинска личност во 
Бог. Тоа е Откровение. 5, 6 - 8: "И видов, и ете, во средината на 
престолот и четирите живи суштества, и меѓу старешините, 
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стоеше Јагнето убиено, имаше седум рогови и седум очи, кои се 
седумте Божји Духови испратен надвор во земјата Се приближува 
и го зеде книгата надвор. десницата на Оној Кој седеше на 
престолот. И кога го зеде книгата, четирите живи суштества и 
четири дваесет и старешини паднаа пред Јагнето, секој од нив 
имаше харфа и златни чаши полни со темјан, кои се молитвите на 
светиите." Навистина, ако овие стихови биле разделени се чини 
дека тоа ќе ја докаже својата поента. Имајте на ум, јас реков 
ТЕМА се овие стихови. Сепак, прочитајте Откровение. 4, 2 - 3, 
која 9 - 11: "Тогаш паднав во занес и таму, на небото, видов 
престол и Некој што седи на престолот. Ликот на Тој што седеше 
на престолот Му блескаше како скапоцените камења јаспис и 
карнеол. Околу престолот имаше круг од божилак, со боја на 
смарагд. 9Секојпат кога четирите суштества Му оддаваа слава, 
чест и благодарност на Оној што седеше на престолот - на Вечно 
Живиот - во истиот миг дваесет и четирите старешини паѓаа 
ничкум и Му се поклонуваа на Вечно Живиот, положувајќи ги 
своите венци пред престолот и говорејќи: 'Достоен Си, Господе и 
Боже наш, да примиш слава, чест и власт, зашто Ти си Творецот на 
се, и се што постои, Тебе Ти го должи своето постоење и 
создавање!'" А кога животните Му воздаваа слава, чест и 
благодарност на Седнатиот на престолот, на Живиот во веки 
веков, дваесет и четирите Старци паѓаа пред Седнатиот на 
престолот, Му се поклонуваа на Живиот во сите векови и ги 
полагаа своите венци пред престолот, велејќи: 'Достоен си, 
Господи, да ја примиш славата, честа и силата, зашто Ти си создал 
сѐ, и според Твојата волја постои сѐ и е создадено!'" Исто така, во 
единаесеттиот стих вели овој еден е на престолот "Создател", а тоа 
е Исус (Јован 1, 3), кој е Јахве Господ-Дух-Бог на Стариот Завет 
(Битие 1, 1). 

Но ајде да не завршиме тука. Дозволете ни да се прочита 
сега во Откровението. 3, 21: "На оној што победува ќе му дадам да 
седне со Мене на Мојот престол, како што јас јас победив и седнав 
со Мојот Татко на Неговиот престол." Исто така, да се прочита 
Евреите. 12, 2: "имајќи Го пред очи Началникот и Завршителот на 
верата – Исуса, Кој, поради Неговата идна радост претрпе крст, 
откако го презре срамот, и седна од десната страна на престолот 
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Божји." Имајте на ум дека, според самиот Исус, кој го напиша 
Откровение, Тој разговараше со неговиот татко. Духот во Павле (и 
тоа е духот на Христос - духот на пророштвото кој од доаѓа 
зборот), вели дека тој седна од десната страна на Бога. Но, кога 
Јован погледна, виде само "ЕДЕН" на престолот. Само во 
Откровението 5, 6 - 8 (Тогаш свештеникот следува 4, 2 - 3), види 
"Агнец" ја зема книгата од "Оној", кој седи на престолот прикажан 
во Откровението 4, 2 – 3 и 9 - 10. Што е тоа? Тоа е тајна, "на еден 
Бог". (Исус) дојде од Бога, стана објавен во телото, умре и 
воскресна и се врати во "прегратката на Таткото". Како Јован рече: 
"Единороден Син Кој е во прегратката на Таткото, Тој го објави." 
Јован 1, 18. Тогаш е време за Бог (Месијата) се враќа го 
повикуваат неговото право на својата НЕВЕСТА, а потоа и себе си 
се претставува (најавен) за Израел. Значи, повторно гледаме дека 
Бог воспоставува физичко поврзување на луѓе како "Синот на 
Давид, Царот над царевите и Господар над господарите и 
младоженецот на паганска Невеста". Овие не се "два" Бога, туку 
само еден Бог кој ги манифестира Своите моќни служби и титули. 

Луѓето знаеле дека тој е пророк. Тие го знаеја знакот на 
Месијата што може да дојде само преку пророкот. Јован 1, 44 - 51: 
"И Филип беше од Витсаида, од градот на Андреј и Петар Филип 
наоѓа Натанаила и му рече: 'Ние откривме за кого напиша Мојсеј 
во Законот и пророците, Исус, синот на Јосиф, од Назарет.' 
Натанаил му рече: 'Од Назарет, може да биде нешто добро?' Филип 
му рече: 'Дојди и види.' Исус го виде Натанаел како доаѓа кон него 
и за него рече: 'Еве Израилец во кого нема лукавство!' Натанаил му 
рече: 'Од каде знаеш?' Исус му одговори и рече: 'Те видов пред да 
те повика Филип, кога беше под смоквата.' рече Натанаил: 'Раби, 
Ти си Синот Божји; Си Царот на Израел.' Исус им одговори и рече: 
'Затоа што ти рече: 'Јас те видов под смоквата', ти веруваш? Ќе 
видите повеќе од неа.' А тој рече: 'Вистина, вистина, ви велам, 
отсега ќе го видите небото се отвори и ангелите Божји како се 
искачуваат и слегуваат над Синот Човечки.'" Способноста на 
остроумните мисли на срцата на луѓето покажале дека Бог одбрал 
да сфатат дека ова е Месијата, Помазаникот Зборот. Бог Евр 4, 12: 
"Зашто, словото Божјо е живо и дејствува и е поостро од секаков 
меч со две острици; и навлегува до разделување на душата и 
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духот, до зглобовите и мозокот, и ги проценува мислите и 
намерите на срцето. И нема создание сокриено за Него, туку сè е 
голо и откриено за очите на Оној, пред Кого ние ќе одговараме." 

Кога жената на бунарот ја слушнав и мислите на нејзиното 
срце, ентузијастички го прогласилa за пророк, во која се наведува 
дека Месијата ќе биде познат за оваа несекојдневна можност. 
Јован 4, 7 - 26: "Дојде една жена од Самарија, за да полни вода. 
Исус ѝ рече: 'Дај Ми да пијам!' А учениците Негови беа отишле во 
градот да купат храна. Жената Самарјанка Му рече: 'Како Ти, 
бидејќи Јудеец, бараш од мене, жена Самарјанка, да пиеш?' – Оти 
Јудејците со Самарјаните не се мешаат. Исус ѝ одговори и рече: 
'Кога би го знаела дарот Божји и Кој е Оној што ти вели: 'Дај Ми 
да пијам' – ти самата би побарала од Него и Он би ти дал вода 
жива.' Жената Му рече: 'Господи, Ти нема со што да нацрпиш, а 
кладенецот е длабок; од каде, пак, имаш вода жива? Зар си Ти 
поголем од нашиот татко Јакова, кој ни го даде овој кладенец! И 
сам тој пиеше од него, и синовите негови, и добитокот негов!' 
Исус ѝ одговори и рече: 'Секој што пие од оваа вода, пак ќе 
ожедни; а кој пие од водата, што ќе му ја дадам Јас, нема никогаш 
да ожедни; таа во него ќе стане извор на вода, што ќе тече во 
живот вечен.' Жената Му рече: 'Господи, дај ми таква вода за да не 
ожеднувам, ниту да идам овде за полнење!' Исус ѝ рече: 'Оди, 
повикај го мажа си и дојди ту ка!' Жената одговори и Му рече: 
'Немам маж.' Исус ѝ рече: 'Право кажа дека немаш маж; зашто 
петмина мажи си имала и овој, што го имаш сега, не ти е маж; 
право рече.' Жената Му одговори: 'Господи, гледам дека си Ти 
пророк. Нашите татковци се клањаа во оваа планина, а вие велите 
дека во Ерусалим е местото каде што треба да се клањаме.' Исус ѝ 
рече: 'Жено, верувај Ми дека иде часот, кога ни во оваа планина, 
ниту во Ерусалим ќе се поклонувате на Отецот. Вие му се клањате 
на она, што не го знаете; а ние се клањаме на она што го знаеме; 
+зашто спасението е од Јудејците. Но иде време и дошло веќе, кога 
вистинските поклоници ќе Му се поклонуваат на Отецот со дух и 
вистина, зашто Отецот сака такви да бидат оние, кои Му се 
клањаат. Бог е Дух и оние, што Му се клањаат, треба да се 
поклонуваат со дух и со вистина.' Жената Му рече: 'Знам оти ќе 
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дојде Месија, наречен Христос; кога ќе дојде Он, сè ќе ни каже.' А 
Исус ѝ рече: 'Јас сум, Кој зборувам со тебе.'" 

Во Откровение 15, 3 вели: "Тие ја пееја песната на Мојсеј, 
Божјиот слуга, и песната на Јагнето, велејќи: "Големи се и 
прекрасни Твоите дела, Семоќен Господи! Само се вистинити 
Твоите патишта, Цару на светлоста!" Гледаш ли дека? Јагне, е 
првосвештеникот, кој ги пази својата крв како искупување за 
милост за нашите гревови е Господ Бог Семоќниот. Ова е неговата 
сегашна работа. Тоа е она што тој го прави, сопствената крв ја 
заложи за нашите гревови. Но, еден ден тој ќе стане Јагнето, лав од 
племето Јудино. Тој ќе биде во сила и слава и ќе го користи својот 
авторитет за да владее како цар. Тоа е доаѓањето на кралот на оваа 
земја. Се разбира, тоа не значи дека тој не е кралот. Зашто Тој е 
нашиот крал, крал на светците. Токму сега тоа е духовно царство. 
Тоа не е систем од овој свет, дури и како што не се од овој свет. 
Ова е причината зошто ние се однесуваме поинаку од светот. 
Нашето живеалиште е на небесата. ние сме одраз на духот на 
нашето повторно раѓање на светот каде што Исус е цар. Тоа е 
зошто нашите жени не носат машка облека, ниту кратка коса или 
употребуваат сите оние козметики, ниту другото дека светот сака 
толку многу. Тоа е зошто нашите луѓе не пијат, не пушат или да 
останат во грев. нашето правило е правилото над гревот, и работи 
преку моќта, која е во духот на Христос, Кој живее во нас. Секое 
царство на Земјата ќе бидат уништено, но нашето ќе остане. 

Значи, ние разговаравме за служби и откровенија и еден 
вистински Бог и Неговата слава се забележани со проучување на 
Писмо. Сепак, ова не е интелектуално знаење. Тој е познат по 
Духот - откровение на Духот. Истиот, од страна на телото, познат 
како Исус се врати во столб од оган. Но, тој вети дека ќе дојде и да 
живее меѓу Својот народ, преку Духот. И на денот на 
Педесетницата, кога столб од оган слезе и се подели во јазичиња 
пламен на секоја од нив. Што прави Бог? Самиот поделен во црква 
дава на сите оние мажи и жени дел од Себе. Тој самиот се подели 
на Неговата црква како што тој го рече. Јован 14, 16 - 23: "Јас ќе Го 
помолам Отецот, и Он ќе ви даде друг Утешител, за да биде со вас 
довека, Духот на вистината, Кого светот не може да Го прими, оти 
не Го виде, ниту Го познава; а вие Го познавате, зашто во вас е и 
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во вас ќе биде. Нема да ве оставам сираци; ќе дојдам при вас. Уште 
малку и светот веќе нема да Ме гледа; а вие ќе Ме гледате, зашто 
Јас живеам и вие ќе живеете. Во оној ден вие ќе разберете, дека Јас 
сум во Мојот Отец и вие сте во Мене, и Јас сум во вас. Кој ги има 
заповедите Мои и ги пази, тој е оној што Ме љуби; а кој Ме љуби 
Мене, возљубен ќе биде од Мојот Отец; и Јас ќе го возљубам, и ќе 
му се јавам Сам." Му рече Јуда, не Искариот: "Господи, што е тоа 
дека сакаш нам да ни се јавиш, а не на светот?" Исус одговори и 
му рече: "Ако некој Ме љуби, ќе го пази словото Мое; и Мојот 
Отец ќе го возљуби, и ќе дојдеме при него и живеалиште во него 
ќе направиме." Он рече дека ќе го замоли Таткото кој ќе прати 
друг Утешител кој веќе беше со нив (учениците), но не беше во 
нив.Тоа беше Христос. А потоа во 23 стих говорејќи за Себеси и 
Таткото кажува: "Ние ќе дојдеме." Тука е тоа. "Доаѓа Духот, 
истиот Дух Божји кој се објави како Таткото, и како Синот, и уште 
ќе се објавува во мноштво", ЕДЕН ГОСПОД кој е Дух.  

Затоа, никој не може да дојде и да каже дека папата е свет 
човек, или дека супервизорот светиот човек или свештеник. А 
светиот маж е Христос, Светиот Дух во нас. Како во хиерархијата 
се осмелуваат да претендираат да нема ништо друго да се каже? 
Секој има нешто да каже. Секој има работа, секој има служба. 
Светиот Дух слезе на Педесетницата, и поделен Самиот на секој да 
се исполни во она што Христос рече: "Во тој ден ќе знаете дека Јас 
сум во Мојот Отец, а вие во Мене, и Јас во вас." Јован 14, 20. 

Големиот, Семоќниот Бог, дојде како што Духот ја исполни 
вистинска црква. Тој има право да оди каде и да сака и на кого тие 
сакаат. Ние меѓу нас не правиме никого "светец", но целиот свет 
кој е во вистинската заедница на Господ, поради присуството на 
Светиот Дух. Светиот Дух е тој кој е свет, а не самата заедница. 

Значи, се открива дека Исус Христос е Бог. Јахве на 
Стариот Завет е Исус од Новиот. Без разлика колку е тешко да се 
обиде, не може да се докаже дека постојат три Бога. Но, исто така, 
тоа е откровение на Светиот Дух да ве натера да ја сфатите 
вистината дека Тој е еден. Тој го зема откровението да се разбере 
дека Господ е Исус на Стариот Завет и на Новиот. Сатаната се 
сопна во црква и ги заслепува луѓето во однос на вистината. И кога 
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тие бидат ослепени на оваа точка, веднаш по римската црква 
запрени во крштавањето во името на Господ Исус Христос. 
Признавам дека потребно е откровение од Светиот Дух за да ја 
видите вистината за Бог овие денови кога се наоѓаме во средината 
на толку многу нарушувања на Светото Писмо. Но чувствувате, 
победувајќи црквата е подигната за откровение, и можеме да 
очекуваме Бога да и ја открие Својата вистина. Сепак,за 
крштевањето со вода треба откровение. Дали тоа ќе биде можно, и 
за момент, дека апостолите се свртеa од директна наредба на 
Господа да се крсти во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, и 
така се случи да биде во намерна непослушност? Тие знаеја името, 
и не постои само едно место во Светото Писмо дека ќе се крсти 
ниту еден друг начин освен во името на нашиот Господ Исус 
Христос. Здрав разум ќе ти кажам дека книгата на Дела црква во 
акција, и ако тие се крстиja на тој начин, тогаш тоа е крштевањето. 
Затоа, ако мислите дека ова е грубо, како што мислите за ова? 
Секој кој не е крстен во името на Господа Исуса, мора повторно да 
се крштева. 

Дела 19, 1 - 6: "Во она време, додека Аполос беше во 
Коринт, Павле минуваше низ горните земји, па дојде во Ефес и, 
откако таму најде некои ученици, им рече: 'Кога поверувавте, 
примивте ли Дух Свети?' А тие му одговорија: 'Ние не сме ни чуле 
дека има Дух Свети.' Тој им рече: 'А во што се крстивте?' Тие 
одговорија: 'Во Јовановото крштавање.' Павле рече: 'Јован 
крштаваше со покајно крштавање, велејќи му на народот да верува 
во Оној, Кој иде по него, односно во Исуса Христа.' А кога го чуја 
тоа, тие се крстија во името на Господа Исуса. И кога Павле ги 
положи рацете над нив, слезе Духот Свети на нив, и тие почнаа да 
зборуваат на разни јазици и да пророкуваат." Овие се добри луѓе 
во Ефес кои слушнале за доаѓањето на Месијата. Јован 
проповедал. Тие беа крстени за покајание на гревовите, очекувајќи 
да веруваат во Исус. Но, сега е време да се погледне назад на Исус 
и се крстија, за проштавање на гревовите. Тоа е време да го примат 
Светиот Дух. А кога се крстија во името на Господ Исус Христос, 
Павле ги положи рацете и Светиот Дух слезе врз нив. 

О, вие драги луѓе од Ефес беа прекрасни луѓе и ако некој 
има право да се чувствуваат безбедно, колку беа. Забележите 
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колку тие се дојдени. Тие се дојдени по целиот пат до 
прифаќањето на идниот Месија. Тие се подготвени за него. Но, 
може да се види дека тие сепак успеа да дојдат? Тие требаше да се 
крстат во името на Господ Исус Хр истос. Тие требаше да бидат 
исполнети со Светиот Дух. 

Ако се крстите во името на Господ Исус Христос, Бог ќе ве 
исполни со Светиот Дух. Тоа е зборот. Дела 19, 6, читаме, а 
остварување е во Дела 2, 38: "Покајте се и секој од вас да се крсти 
во името на Исуса Христа за простување на гревовите, и ќе го 
примите дар од Светиот Дух." Гледаш, Павле, од Светиот Дух, 
рече токму она што Петар го рече преку Светиот Дух. И она што е 
кажано не може да се промени. Ова мора да биде истo од 
Педесетница додека не се крсти и последен кој е повикан. "Но ако 
и ние, или ангел од небото, ви проповеда друго евангелие, 
различно од она што го проповедам за вас, нека биде проклет!" 
(Галатите 1, 8) 

Значи, некои од вас Единци мислат дека ако крстите тогаш 
се е во ред. Вие крштевате за обнова кога ќе се нурнете во вода. 
Обновување не доаѓа со вода, тоа е дело на Светиот Дух. Човекот 
по кој Светиот Дух ја дал наредбата: "Покајте се и секој нека се 
крсти во името на Господ Исус, тој не кажа дека водата обновува. 
Тој рече дека таа е само показател на "добра совест пред Бог." Тоа 
е тоа. 1. Петрова 3, 21: "Образот на таа вода – крштавањето, но не 
отстранувањето на телесната нечистотија, туку ветувањето на Бога 
– добра совест – нè спасува сега и нас преку воскресението на 
Исуса Христа." Јас верувам во тоа. 

Ако некој има некои погрешни идеи дека историјата може да 
докаже дека крштевањето со вода во било на друг начин, освен во 
името на нашиот Господ Исус Христос, јас би ве советувал да ја 
прочитате историјата и да дознаете за себе. Следново е вистински 
забележано на крштавањето што се одржа во Рим Годината 100 
н.е. е објавена во "Време списание" 5 декември 1955 година: 
"Ѓакон крена раката и Публиј Декиј зачекори кон вратата на 
крстилницата на базенот и беше половината длабоко во вода, 
Маркус Васка, трговец со дрва. Тој се смееше кога влезе во базен 
Публиј беше покрај него. 'Кредис?' Праша тој. 'Кредо', му 
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одговорив Публиј. 'Верувам дека моето спасение доаѓа од Исус 
Христос, Кој беше распнат во времето на Понтиј Пилат. Со него 
починав и со него можам да имам вечен живот.' Тогаш 
почувствува силни раце како ме придржуваат, додека тој со грб 
паѓаше во базен, и слушнав глас на уво: 'Јас те крштевам во името 
на Господ Исус,' Маркус. Додека над него се затвораше студената 
вода." 

Се додека вистината не се губи (и не се врати до овој 
последен пат, и ова е од Никеја до крајот на векот) беа крстени во 
името на Господ Исус Христос. Но, таа не се врати. сатаната не 
може да го задржи.кога има откровение на Духот. 

Да, ако имало три богови, тие би можеле да бидат крстени во 
Отецот, и Синот, и Светиот Дух. Но беше дадено Откровението на 
Јован е дека има само еден Бог, и Неговото име е Господ Исус 
Христос и се крсти во еден Бог и само еден. Тоа е причината зошто 
Петар крсти онака како на Педесетница. Тој мораше да биде верен 
на откровение, а тоа е: "И така, насигурно нека знае сиот Израилев 
дом, дека Оној Исус, Кого вие Го распнавте, Бог Го направи 
Господ и Христос." Тое е Он "ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС." 

Ако Исус е во "ДВАЈЦАТА" "и" Господ и Христос, тогаш 
Тој (Исус), и не може да биде ништо друго освен "Отецот, Синот и 
Светиот Дух" Тоа е личност објавена во едно тело. Тоа не е "Бог во 
три лица, Пресвета Троица", само еден Бог, едно лице со три 
големи титули, три служби, кои ги рефлектираат овие наслови. 
Слушнете го оваа повторно. Овој Исус е "и" Господ и Христос. 
Господ (таткото) и Христос (Светиот Дух) е Исус, зашто Тој 
(Исус) е "и" (Господ и Христос). 

Ако не ни се покаже вистинско откровение на Божеството, 
ништо нема. Господ не е друго, Христос не е друго. Господ е Исус 
Христос - еден Бог. 

Филип, еден ден ќе му рече на Исус: "'Господи, покажи ни 
Го Отецот и ќе биде доволно.' Исус рече: 'Јас сум толку долго 
време со вас и уште не ме знаеш? Тој, Кој Ме видел Мене, Го 
видел Отецот, па зошто кажуваш, 'Покажи ни Го Отецот?' Јас и 
татко ми сме едно.'" Јас еднаш ја цитирав и една жена рече: "Само 
една минута, г-дин Бранхам, ти и твојата сопруга сте едно." 
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Јас реков: "Не на тој начин." 
Таа рече: "Што сакаш да кажеш?" 
Па јас и 'реков: "Дали ме гледаш?"  
Таа рече: "Да." 
Реков: "Ја гледаш ли жена ми?" 
Таа рече: "Не."  
Јас реков: "Затоа, единство, е друг вид, затоа што Тој рече: 

"Кога ќе ме видите, ќе го видите Отецот." 
Пророкот вели дека во времето на вечерта ќе се запали 

светлина. Во песната пишува:  
"Тоа ќе биде светлината во вечерните часови, 
Патот до славата сигурно ќе го најдете, 
патот низ водата е светлина и денес, 
Закопани во скапоценото име на Исуса. 
Млади и стари да се каеме за сите наши гревови, 
и Светиот Дух, сигурно ќе дојде,  
Светлината вечер дојде – 
Факт е дека Бог и Христос се едно." 
Не многу одамна зборував еврејски рабин. Тој ми рече: "Вие 

не може да го делите Бог во три дела. Ние знаеме подобро од тоа." 
Му реков: "Така е, Раби! Ние не го делиме Бог во три дела. 

Веруваш ли ти во пророците?" 
Тој рече: "Па, се разбира." 
"Дали верувате Исаија 9,6?" 
"Да." 
"За кого пророкот зборува?" 
"за Месија." 
Јас реков: "Каков однос ќе биде Месија и Бог?" 
Тој рече: "Тој ќе биде Бог." 
Јас реков: "Тоа е точно." Амин.  
Вие не може да го ставите Бог во три лица или три дела. Вие 

не може да кажете дека постои: Отецот, Синот и Светиот Дух. - ќе 
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ви кажам право,од каде таа доаѓа таа идеја. Евреите не знаат дека 
ова верување во црква е основано во Никеја. Не е чудо што тие не 
презираат како незнабожците. 

Зборуваме за Бога, кој не се менува. Тоа, исто така, верува 
дека и Евреите. Но и Црквата ја смени непроменливоста на Бога од 
еден во три. Но светлината се враќа во времето на вечерните 
часови. Како импресивен е дека оваа вистина дојде во време кога 
Евреите се вратија во Палестина. Бог и Христос се едно. Овој 
Исус е Господ и Христос. 

Јован имаше откровение, а Исус бил Откровението. И тој се 
претстави токму овде во Светото Писмо: "Јас сум тој што беше, 
Кој е и Кој иде, Седржителот, Амин." 

Ако откровението е на вашиот дофат, барајте нагоре по него 
од Бога. Ова е единствениот начин да се добие било кога. 
Откровениата треба да доаѓаат од Бога. Тие никогаш не излегуваат 
од човечки природни таленти,тоа е дарот на Светиот Дух. Можете 
дури и да научите и да го запаметите Писмо, и иако тоа е убаво, 
тоа нема да биде така. Тоа мора да биде откровение од Бога. 
Словото вели дека никој не може да каже дека Исус е Христос, 
освен преку Светиот Дух. Мора да го прими Светиот Дух, и тогаш, 
и само тогаш, може да ви даде Духот откровение дека Исус е 
Христос - Бог, Помазаник. 

Никој не знае на работите на Бога, освен Божјиот Дух и она 
што Духот го открива. Ние треба да се повикаме на Бога за 
откровение повеќе од било што во светот. Ја прифативме 
Библијата, ги прифативме нејзините големи вистини, но тоа се 
уште не е вистински за повеќето луѓе, бидејќи не постои 
откровение од Духот. Зборот не беше оживеан. Библијата вели во 
2 Коринтјаните 5, 21, тогаш сме на праведноста Божја на нашата 
заедница со Христа Исуса. Дали можеме да согледаме дека? Тој 
вели дека сме сами ПРАВДА самиот Бог со тоа што се во Христос. 
Тој вели дека Тој (Исус) стана грев за нас. Тоа не значи дека тој 
стана грешен, но стана грев заради нас, со Него можеме да станеме 
Божја праведност. Ако го прифатиме фактот (а ние мора) дека Тој 
буквално стана грев заради нас, заменувајќи нас, тогаш ние исто 
така мора да го прифатиме фактот дека ние имаме единство со 



ОТКРОВЕНИЕТО НА ИСУС ХРИСТОС 23 

 

Него тоа станува Божјата праведност. Откажете едно е да се одбие 
со друго. Прифати едно е да се прифати и друго. Па, ние знаеме 
што Библијата вели. Тоа не може да се негира. Но недостасува ова 
откровение. Ова не е навистина повеќето од Божјите деца. Тоа е 
само добар стих во Библијата. Но, ние треба да го направиме тоа за 
нас да живее. Дека ќе го превземеме со откровение. 

Дозволете ми да вметнете нешто што и двајцата ќе не 
воодушеви и да ви помогне. Тешко има научник што не верува 
дека Новиот Завет првично беше на грчкиот јазик. Сите наши 
големи Библијски Учители кажуваат дека Бог му дал на светот три 
големи земји со три големи јазици за придонес на Евангелието. Тој 
го даде на Грците кои ни го дадоа универзалниот јазик. Тој ни ги 
даде Евреите, кои ни дадоа вистинската религија и вистинското 
познание на Бога преку Спасителот. Тој ни ги даде Римјаните, кој 
ни го дадоа уникатно царството на законот систем на патишта. Па 
ние имаме вистинската религија, на јазикот на кој ја изразуваме во 
многу народи. Историски гледано ова се чини дека e целосно 
точнo. И денес нашите научници велат дека грчкиот јазик е јазикот 
на Библијата, и денес е толку совршен и точно дека ако научник на 
грчкиот јазик би поставил прецизен граматичар, тој навистина 
може да знае точно што Новиот Завет учи во Словото. Но не е тоа 
само теорија? Е тоа точно? Не е точно дека секој е почитуван 
интелектуалец на грчкиот јазик од еден поим дискутира со други 
научник на други религии? Не е точно дека нивните аргументи се 
базираат на истиот грчки зборови и идентични правилата на 
граматиката? Секако, тоа е така. Дури и со раната возраст на 
Пергамон, непосредно пред Никеја во 325 година, двајца големии 
Учители, Ариј и Атанасиј, кој се заглавени во доктрината и спор 
во врска со еден грчки збор. Дебатата стана толку жестока и така 
се прошири низ целиот свет некои историчари велат дека светот е 
поделен поради (две самогласки изговори во еден слог). Значи, ако 
грчки е толку совршен и определен од Бог, тогаш зошто има толку 
многу дебата? Сигурно Бог не сакаше сите да знаете Грчки? до 
денес имаме расправии околу грчкиот јазик. Да ја земеме за 
пример книгата "Христова парализирана црква од под рендген". 
Од МкКросан. На него претставува бројни цитати на познати 
грчки граматичар и да го докаже своето задоволство, дека 
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непроменлива правилата на грчката граматика докажа убедливо 
дека Библијата учи дека човекот се крсти со Светиот Дух по 
повторното раѓање. Тој, исто така, категорично тврди дека една 
жена може да биде на проповедалната, бидејќи зборот пророкува 
значи да го проповеда. Но, тој ги убеди другите ученици на 
грчкиот јазик, кои се подеднакво способни како него? Никогаш. Се 
што треба да направите е да слушнете и научници кои имаат 
спротивно мислење и ги слушаат нивните цитати. 

Значи, не само што е она што го рековте дека е точно, но 
ајде да одиме еден чекор понатаму. Денес постојат некои 
научници кои велат дека оригиналните ракописи биле напишани 
на арамејски, кој е јазикот на Исус и на луѓе на неговото време. 
Тие тврдат дека луѓето не зборувале и пишувале на грчки како што 
тоа обично се претпоставува. И факт е дека нашите историчари се 
поделени околу тоа. На пример, д-р Шонфиле, еден од 
најбрилијантните Научници, истражувања се покажаа, на мое 
задоволство, дека Новиот Завет е напишан на народен јазик од 
луѓето кои зборувале грчки во тоа време. Тој поставил добри 
аргументи за нивните верувања врз основа на разни документи на 
располагање. Но, од друга страна, имаме уште еднен добро познат 
научник д-р Ламсаи, кој е убеден дека Новиот Завет е напишан на 
арамејски, брилијантен историчар, Тојнби поддржува неговото 
тврдење дека Арамејски, а не грчки јазик, е јазикот на народот, па 
се чини можно дека Новиот Завет е прво напишани на арамејски. 
Сепак, пред да се оди премногу длабоко во ова, треба да се 
прочита превод на Кралот Џејмс и превод на другите. Ламсаи. На 
наше задоволство, во двата превода наоѓаме неверојатно исти 
зборови, така што не постои разлика во содржината или доктрина. 
Дури може да се заклучи дека Бог дозволил овие новооткриени 
ракописи и последните изданија на познати дела да доаѓаат пред 
нас за да ја докаже автентичноста на она што веќе го имаме. 
Сметам дека, иако преведувачи можат да се борат едни против 
други, ова не е случај со списите. 

Сега може да се види дека не може да биде врз основа на 
толкувањето и длабоко познавање на јазикот на кој е напишана 
Библијата. Ако се уште не може да го видат, бидејќи умот е 
покриен со традиција, еве уште една неодамнешна илустрација. 
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Никој не се сомнева дека на книжниците и фарисеите, и големи 
научници од 33 години по Христа точно ги знаат правилата на 
граматиката и точното значење на зборовите кои беа напишани на 
Стариот Завет, но и покрај нивното извонредно знаење, тие 
пропуштени откровениа на Бог, Словото ги откри во Синот. Тоа 
било од Битие до Малахија, со сите поглавја посветени на Него и 
Неговата служба, сепак, со исклучок на неколку кои се просветија 
со Духот, тие во целост го пропуштија. 

Сега доаѓаме до заклучок, заклучок како што веќе се наоѓаат 
во Словото. Колку што ние веруваме дека тоа треба да се обиде да 
се најдат во најстарите ракописи да го добиете најдоброто можно 
толкување на Словото, ние никогаш нема да ја најдеме нејзината 
вистинска смисла преку проучување и споредување на Светото 
писмо, Колку и да сме искрени. Тоа ќе потрае откровение од Бога 
да го спознаат. Ова е токму она што вели Павле: "ТОА И 
ЗБОРУВАМЕ; НО НЕ СО ЗБОРОВИТЕ НАУЧЕНИ СО 
ЧОВЕЧКАТА МУДРОСТ, ТУКУ НАУЧЕНИ ОД СВЕТИОТ 
ДУХ." 1 Кор. 2, 15 вистинско откритие е Бог толкување на 
сопствениот збор признавање на она што беше ветено. 

Не дозволувајте некој погрешно да го протолкува тоа што 
реков и да мислите дека јас верувам во валидноста на овие зборови 
е она што го имаме сега. Верувам дека Библијата е точна. Исус 
целосно гарантира за автентичноста на Стариот завет, кога тој 
беше тука на земјата, и тој се прави исто како и нашиот Новиот 
Завет. Без сомнение, ние денес имаме непогрешлив зборот на Бога 
и никој не се осмелил да ја одземе или да се додаде. Но, имаме ист 
Дух, дека тој ни дава.поуки  

Ох, колку ние треба откровение од Духот. Нам не ни треба 
нова Библија, што не ни треба нов превод, иако некои се многу 
добро, и јас не сум против нив, но ние требаме откровение од 
Духот. И благодарам на Бога имаме она што треба, затоа што Бог 
сака да се открие Неговото Слово од Светиот Дух.  

Нека нашиот Бог започне со својот Дух да ни дава 
непрекинато Откровение које дава Живот и Победа. Ох, ако 
црквата може да добие само свежо откровение, и таа стане објава 
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на живиот збор, ние би направиле поголеми дела во слава на Бога, 
нашиот небесен Татко. 

 
 

РАЗРЕШЕН ОД ГРЕВОТ 
 
Откровение 1, 5: "Оној, Кој нè засака нас и преку Својата крв 

не изми од нашите гревови." Зборот "измие" е, всушност, "реши". 
"Во сопствената крв не ослободи од нашите гревови." Зарем не е 
тоа прекрасно? Но мислиш духовно? Дали можеме да согледаме 
дека? Тоа беше неговата крв што бевме целосно ослободени од 
нашите гревови. Тоа не е човечка крв. Тоа е крвта на Бога. Петар 
го нарече крвта Христова. Павле го нарекува крвта на Господ и 
крвта на Исус. Три лица, но само едно лице. Овде повторно ова 
откровение, еден Бог. Семоќниот Бог Јехова се спушти и се всели 
во тело и со девственото раѓање се насели во тоа да се направи со 
крвта на Бог може да биде оној кој нè ослободува (целосно не 
разрешува) од нашите гревови и не претставува беспрекорни пред 
Него со голема радост. 

Дали ви се допаѓа некој Старо Заветен тип? Ајде Назад во 
рајската градина. Кога дојде прва веста дека неговиот син, Адам, е 
изгубен,и Бог не испратил ангел? Не го испраќа својот син? не 
испрател некој сличен на нас? Не, тој самиот дојде да го откупи на 
изгубениот син. Алелуја! Бог не го споделил неговиот план за 
спасение на друг. Тој верува во себе. Бог стана тело и се настани 
меѓу нас и да нè иску пи кај Себе. Ние сме спасени преку "крвта на 
Бога." Вечниот Бог живееше во смртно тело, за да се отстрани 
гревот. Тој стана Јагне со цел да ја пролеа својата крв и со неа 
отиде зад завесата.  

Сметаат дека ова. Бидејќи тоа е крвта на Бог, тоа е совршен 
крв. Па, иако ние не сме совршени крв ослободува од власта и 
ропство и нечистотијата на гревот, тогаш решението е совршено и 
целосно. Сега, значи, нема осудување. "Кој ќе ги обвини Божјите 
избраници? Оправдува Бог (не прогласува праведни). Кој ќе не 
осуди? Христос умре..." Рим. 8, 33 - 34. Неговата смрт ни даде крв. 
Крвта нас не разреши. Сега нема осудување. Како тоа би можело 
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да биде? Не постои ништо за да бидете осудени, затоа што крвта 
не разреши од гревот. Ние сме слободни, без вина. Не слушајте 
еден човек, се слуша Словото. Затоа, не се врзувајте на традиции и 
верувања на Црквата и организации. Не залажувајте се со слушање 
на оние кои го негираат моќта на зборот и да негираат дека Исус 
ги спасува, лекува, се исполнува со Светиот Дух и енергија. Божји 
слободни луѓе, се ослободени од Негова сопствената крв. 

Ако се уште се потпираат на својата вера во црква 
убедувања и вероисповед, секакотоа е доказ дека сте ја изгубиле 
верата во Словото. 

 
 

ЦАРЕВИ И СВЕШТЕНИЦИ 
 
Откровение 1, 6: "И Кој нѐ направи пред Бога и Својот Отец 

цар еви и свештеници, слава и власт во веки веков. Амин!" 
"Тој не создал!" Ох, има некои вистини што ни е потребно да 

се нагласaт. Ова е еднаод нив! Тоа ни е изречено! Спасението е 
негово дело. Спасението е од Господа. милост. Тој нè искупи со 
цел. Не спремил за таа цел. Ние сме кралеви, духовни кралеви. Ах, 
ќе бидеме кралеви на земјата со него кога тој седна на престолот. 
Но сега сме духовни кралеви и владееме над духовното царство. 
Во Римјаните 5, 17, вели: "Бидејќи, ако со престапувањето на еден 
смрта царува преку едниот, тоа многу повеќеоние, што ја примија 
благодатта и дарот изобилно, ќе царуваат во животот преку 
Единиот Исус Христос." Во Колошаните 1, 13: "Нè избави од 
власта на темнината и нè доведе во царството на Својот возљубен 
Син." Заправо ние сега владееме со Христос имајќи власт врз 
гревот, светот, телото и ѓаволот, приказувајќи ја Неговата 
благодарност и слава, приказувајќи го Него, бидејќи тоа е Христос 
во нас, кој сака и делува по своето Доброчинство. Да, навистина, 
ние дури сега сме поседени на небесата во Христа Исуса.  

"И свештеници не направи." Да, на свештеници, нудејќи 
духовни пофалби посветени на усни, на нивниот живот како 
слатка жртва кон Него. Него го слават во дух и вистина. 
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Посредувајќи и барајќи. Свештеници и кралеви на нашиот Бог. Не 
е чудо што светот не е привлечен, и ние сме посебен народ, 
ревносен на добри дела. Ние повторно бевме создадени во Него за 
да бидеме деца налик на нашиот Отец. 

 
 

БОГ КОЈ ДОАЃА 
 
Откровение 1, 7: "Еве, доаѓа со облаците и ќе Го види секое 

око, и оние кои Го прободоа, и ќе тагуваат заради Него сите земни 
племиња. Да! Амин!" 

Тој доаѓа. Исус доаѓа. Божјиот збор. Пророкот доаѓа. 
Свештеник и цар доаѓаат. Сите во сее. Да, Господ Исус, доаѓа 
брзо. Амин. 

Тој доаѓа. Тој доаѓа на облаци, облаци на слава како кога тој 
беше на видување на планината на Преображението, а неговата 
облека блескаше како што го завитка силата Божја, ќе го види 
секое око. Ова значи дека тоа не е занесот. Ова е кога ќе дојде и го 
заземе своето заслужено место Владетел на целиот свет. Ова е кога 
оние кои Го прободоа неговата црква, верувања и религиозни 
доктрини ќе жалат, и сите луѓе ќе жалат поради страв од Оној Кој 
е Речта. 

Ова е приказна за откровение Захарија 12, 9 - 14, Захарија 
прорече за ова пред две и пол илјади години. И тоа е само она што 
ќе се случи. Слушнете: "Во оној ден ќе ги истребам сите народи, 
што го напаѓаат Ерусалим. А врз домот Давидов и врз жителите 
ерусалимски ќе излијам дух на благодат и милост, и тие ќе 
погледаат на Него, Кого тие го прободоа…" Значи, кога 
Евангелието се враќа кај Евреите? Еднаш на ден на народите. 
Евангелието е подготвено да се врати на Евреите. Ох, би сакал вие 
да може само да кажете нешто што ќе се случи наскоро, токму во 
нашиот ден. Но големо нешто што ќе се случи наскоро ќе 
продолжи и во Откровение 11 и да се соберат оние двајца сведоци, 
тие два пророка, Мојсеј и Илија, со Евангелието назад кон 
Евреите. Ние сме подготвени за тоа. Се е на место. Како што 
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Евреите ја донесоа пораката на народите, како што ќе се вратиме 
на Евреите и незнабожците ќе дојдат за Воскресението. 

Значи, се сеќавате она што го прочитав во Откровението и 
Захарија. Тие двајца доаѓаат веднаш по страдањето. Црква на 
Првородениот не поминува низ проблеми. Ние знаеме дека 
Библијата исто така учи. 

Во тоа време, се вели дека Бог ќе излее од својот Дух врз 
домот на Израел. Тоа е исто Дух, кој се излеа на народите во свое 
време. "И тие ќе погледнат на мене, кого прободоа, ќе плачат за 
него како што се жали за неговиот единствен син, горко ќе плачат 
за него како некој да оплакува горчливо првороденец. Во оној ден 
ќе има плач во Ерусалим, како плач во Адад-Римон во долината на 
Мегидо и земјата ќе жали, секое семејство, семејството на Давид, и 
нивните сопруги, семејството на Натан, и нивните жени..." и во 
секој дом, особено кога ќе дојде во облаци на славата на Неговото 
второ доаѓање. Евреите кои го прободоа Него ќе го видат како што 
е наведено во вториот цитат од Светото Писмо: "Каде ги доби овие 
рани?" И Тој ќе каже: "Во куќата на моите пријатели." Не само 
што ќе биде време на жалост за Евреите кои го отфрлиле како 
Месија, од овој де. но тоа ќе биде време на жалост за оние кои беа 
изоставени од народите кои го отфрлиле како спасител на Светот.  

Таму ќе биде плач и тага. Успиени Девици ќе плачат. Тие ја 
претставуваат црквата, која одби да земе масло (симбол на 
Светиот Дух) во нивните ламби (симбол на власт или резервоар за 
масло), додека тоа не биде премногу доцна. Не дека тие не се 
добри луѓе. Тие биле "Девици", што укажува на висок морален 
режим. Но, тие немале масло во своите светилки, па биле 
исфрлени каде бил плачот и крцкање со забите. 

Сето ова пишува во Битие, поглавје 45, каде што Јосиф ги 
исполнува своите браќа во Египет и ги открива. Битие 45, 1- 7: 
"Јосиф им се открива на своите браќа и бара таткото негов да дојде 
во Египет. Тогаш Јосиф, не можејќи повеќе да се воздржи пред 
оние кои стоеја околу него, извика: 'Одстранете ги сите од мене.' И 
така никој не остана при Јосифа кога им се откри на браќата свои. 
Па заплака силно, така што чуја Египтјаните, а се чу и во домот на 
Фараонот. И им рече Јосиф на браќата свои: 'Јас сум Јосиф! Дали е 
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уште жив татко ми?' Но браќата не можеа да му одговорат, бидејќи 
се смутија пред него. Но Јосиф им рече на браќата свои: 'Дојдете 
поблизу до мене!' И тие пристапија; а тој им рече: 'Јас сум Јосиф, 
братот ваш, кого го продадовте во Египет. А сега, пак, не 
жалостете се ниту да жалите што ме продадовте ваму, оти Бог ме 
прати мене пред вас, за да го запази животот ваш. Оти има веќе 
две години, откако настапи глад на земјата, а уште пет години 
остануваат, во кои ќе нема ни орање, ниту жетва. Затоа Бог ме 
прати пред вас, за да ве зачува на земјата, а и да ви го запази 
животот со големо избавување.'"  

Значи, се сложува убаво со Захарија 12? Кога ќе ги 
споредиме двете, треба да се целосно точни. 

Кога Јосиф беше многу млад, браќата го мразеа. Зошто го 
мразеа браќата? Затоа што беше по Писмото. Тој не можеше да си 
помогне освен да види визија, ниту тој може да си помогне освен 
соништа да ги протолкува. Тој не можеше да покаже ништо освен 
она што беше во него. Затоа, кога браќата го мразеа, тоа.беше без 
причина. Но татко го сакаше. Неговиот татко беше пророк и сфати. 
Тоа го прави совршен тип на Христос. Бог Таткото го сакаше 
Синот, но браќата (книжниците и фарисеите) го мразеа бидејќи тој 
може да исцелува болни, прави чуда и пророкува иднина, имаше 
визија и да ги толкува. Тоа се уште не е причина да го мразат, тие 
го мразат, и како браќата на Јосиф го мразеа без причина.  

Така, не заборавајте како синовите на Јакова постапиле со 
Јосиф. Го фрлија во јама. шарената облека која му ја дал неговиот 
татко и ја натопија во крвта, кои укажуваа на таткото мислата дека 
момчето е убиено од животно. Тие го продале на некои трговци со 
робови кои го однеле во Египет, и таму е препродаден на 
командант, но жената на командантот лажно го затвори, но по 
некое време неговите пророчки способности привлекоа 
вниманието на фараонот, и тој беше воздигнат како десна рака на 
фараонот со таква власт и никој не можеше да пријде до фараонот, 
освен ако не дојде преку Јосиф. 

Сметаат дека животот на Јосиф, додека бил во Египет, го 
гледаме како совршен тип на Христос. Кога тој беше во куќата на 
Заповедникот, тој беше лажно обвинет, казнет и затворен без 
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причина, исто како што тие дејствувале со Исус. Во затвор, тој го 
протолкува сонот на батлерот и пекарот, кои беа, исто така, 
затворениците со него. Батлер се врати во живот, а другиот осуден 
беше на смрт. Христос беше затворен на крстот, ја оставен од Бога 
и луѓето. На секоја страна беше крадец - починат, духовно, и уште 
еден ден живот. И ќе забележите, кога Исус беше отстранет од 
крстот, тој беше вознесен на небото и сега седи од десната страна 
на Големиот Дух на Јахве, и никој не може да дојде до Бога освен 
преку Него. Постои Еден Посредник меѓу Бога и луѓето, и Тој е се 
што ви треба. Не Марија или светците, само Исус. 

Продолжувајќи со овој човек ќе се најде и кај Јосиф, 
информации како што правеше во Египет успеваше. Неговата прва 
работа со командантот успеваше. Дури и во затворот успеваше. 
Кога Исус ќе се врати, пустините ќе цутат како ружа. Тој е "Син на 
просперитет". Како на ниту едно време успеваше се под Јосиф, па 
доаѓа време на таква корист на земјата, каква во светот никогаш не 
сме виделе. Секој од нас може да седи под својата смоква и да се 
смее и да се радува и да живее вечно во Неговото присуство. Во 
Неговото присуство е полнотата на радоста, и на него од десно во 
вечно блаженство. Фала му на Бога. 

Забележите веднаш дека каде и да Јосиф одеше, неговото 
доаѓање беше најавено. Извикуваа луѓето: "на колена пред Јосиф!" 
Не е важно што некој работеше, кога труба звучеше, клекна. 
Можеби тој имаше нешто за продажба, или броеше пари, сепак, тој 
мораше да запре и да клекне кога звучеше труба. Дали е 
изведувачот или глумец мораше да прекине со неговата игра и да 
клекне пред Јосиф, кога неговото присуство беше најавено со 
повик, и труби. И еден од овие денови ќе заврши кога ќе звучи 
Божјата труба, и мртвите во Христа ќе воскреснат и наутро ќе се 
раздени со вечен сјај и ведрина. Сите тогаш ќе се поклонат, зашто 
е напишано: "Па затоа и Бог високо Го издигна и +Му даде име, 
што е над секое име, та во името на Исуса да ги преклони колената 
на сè што е небесно, земно и подземно, и секој јазик да исповеда 
дека Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отецот." 
Филипјаните 2, 9 - 11. 
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Сепак, ќе забележите славно откровение во овој тип на 
Јосиф. Јосиф, додека тој бил во Египет, од паганска невестата и 
преку неа доби семејство со два сина, Ефрем и Манасија. Јосиф го 
праша својот Татко да го благослови двете момчиња. Ги постави 
пред Јаков, така што Манасија, беше првенец, беше со право на 
Јаков и Ефрем на левата страна. И кога требаше да ги благослови 
Јаков, ги прекрсти рацете, така што десната рака долу на 
помладиот. Јосиф извика: "Не е така, Татко, тој има право како 
првенец." Но Јаков му рече: "Бог ги прекрсти моите раце." Тука во 
ова гледаме дека благословот што му припаѓаше на првороден 
(Евреин) беше даден на (паганинот) преку крстот (прекрстени 
раце) на Господ Исус Христос. Благослов доаѓа преку крстот. Гал. 
3, 13 - 14: "Христос нè искупи од клетвата на законот со тоа што 
стана проклетство за нас, зашто е пишано: 'Проклет да е секој, кој 
виси на дрво', да дојдат на народите благословот на Авраама во 
Христа Исуса, така што можеме да го добиете ветувањето на 
Духот, преку верата." Благословот на Авраам дојде преку крстот 
кон незнабожците. Евреите го отфрлиле крстот, според тоа, Исус 
добил паганска невеста.  

Сега, да се вратиме на приказната за средбата на Јосиф со 
неговите браќа. Не заборавајте дека не дојдоа сите браќа. Јосиф 
знаел и инсистираше на тоа дека пред него сите браќа треба да 
дојдат, во спротивно тој не би можел да се открие. Конечно тие го 
донесоа оној кој недостасуваше, малиот Венијамин. Само малиот 
Венијамин, на братот Јосиф, му го допре срцето. И кога нашиот 
Јосиф, Исус дојде до оние кои ги држат Божјите заповеди, и кога 
ќе се врати во Палестина, неговото срце ќе допре. До Малиот 
Венијамин кој е пример за 144.000 Израелците од целиот свет, кои 
дојдоа во Палестина по нивното спасение. Тие ќе стојат таму 
подготвени да го прифатат Него, кој го знае тоа е вечен живот. Тие 
ќе речат: "Ова е нашиот Бог, на кого се надевавме." Тогаш тие ќе 
го видат, оној кого го прободоа. И ќе извикуваат во изненадување: 
"Од каде овие ужасни рани? Како се случи тоа?" И ќе жалат и 
плачат, секое семејство, секој особено во тага. 

Тогаш, ќе биде една пагански црква до Исуса, за да да ги 
знае своите браќа? Се сеќавам дека на невестата на Јосиф, со две 
деца беше во палатата, како Јосиф заповедал: "Ајде сите да ме 
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остават. Земете ги сите од мене!" Така паганската невестата била 
скриена во палата на Јосиф. Каде црквата паганска оди во 
Воскресение? Во палатата. Невестата ќе биде земенa од земјата. 
Тоа ќе биде пред големoто Страдание во пресрет на Господа во 
воздухот. За три и пол години, додека од Божјиот гнев не се 
истури одмазда, таа ќе биде на големата гозба на Јагнето. Тој 
потоа ќе се врати, оставајќи ја неговата невеста во "куќата на 
таткото", а самиот се направи познат на неговите браќа. Во исто 
време,завет со антихристот, која Евреите ја направија со Рим,има 
да бидат прекршени. Рим и нејзините сојузници потоа ги испратија 
своите војници да ги уништи сите Евреи кои се плашат од Бога и 
кои се во Словото. Но, како што тие доаѓаат во однос на градот за 
да го уништат, на небото ќе се појави знакот на Синот Човечки, со 
својата моќна војска да ги уништи оние кои ја уништуваат Земјата. 
Кога непријателот биде избркан, тогаш доаѓа Исус, и ги 
претставува 144.000. Неговите силни дела на спасението 
перцепираа како Неговата сила. Но, кога ќе ги видат Неговите 
рани, и знаејќи дека тој беше до тој момент отфрлен, ќе ги охрабри 
да плачат во агонија на терор и страв, како што тоа го правеа 
нивните браќа од минатото пред Јосифа преплашени дека 
навистина можат да бидат убиени. Но, како и Јосиф рече: "Немојте 
да се лутите на себе си. Господ беше во сето тоа. Во ред е. Го 
направи тоа за да го сочува животот." Исто така Христос Христос 
ќе им зборува мирољубиво и со љубов. Зошто Евреите го 
отфрлиле Христа? Во сето ова беше Бог. Тоа е единствениот начин 
да се изврши паганска невеста Тој умре на крстот за да се спаси 
животот на паганска црква. 

Така, овие 144.000 не се во Невеста. Во Откровението 14,4 се 
нарекуваат девици и по Јагнето каде и да оди. Фактот дека тие не 
се осквернија со жени покажува дека тие се евнуси (Мт 19, 12). 
Евнуси беа Чувари на невестата. Тие беа присутните. Имајте на ум 
дека тие не седат на престолот, но се пред престолот. Не, тие не се 
на невестата, но ќе бидат во славното владеење на милениумот. 

А потоа ќе видиме дека кога овие последни дни на Израел се 
поврзани со Господ во љубовта и кога непријателот ќе биде 
уништен, Бог ќе ги подготви Неговата света гора, вашата нова 
рајска градина, за Невестата и присутните за илјада години меден 
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месец во земјата. Како Адам и Ева биле во градината и не стигнале 
до илјада години, сега Исус нашиот последен Адам и Ева Неговата 
(вистинска Црква) за да го пополни целиот план на Бог. 

Ох, како Библијата се повторува. Наскоро ќе се повторат 
сцените Како Јосиф и неговите браќа, бидејќи Исус доаѓа наскоро. 

Завршувајќи со Јосиф сакам да се обрне внимание на уште 
една работа во врска со оваа време на крајот. Се сеќавам дека 
Јосиф, како што стоеше пред неговите браќа кога Венијамин не 
беше со нив, говорејќи преку преведувачи иако знаел хебрејски. 
Неговите браќа говореа на друг јазик. Дали сте знаеле дека првата 
христијанска ера (златна глава, ерата на вавилон) заврши со порака 
на јазикот напишани на ѕидот? Овој пат на ист начин. Многу 
јазици во овој ден се уште еден доказ дека периодот на народите 
завршил и дека Бог повторно се свртува кон Израел. 

Тој доаѓа наскоро. Алфа и Омега, пророкот, свештеникот и 
царот, се во сите, Господ Бог Саваот. Да, Господ Исус. Еден и 
единствен вистинит Бог, доаѓа набргу! Да Господ Исусе Еден и 
Единствен Боже дојди, набргу! 
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2. ПОГЛАВИЕ 

ПАТМОС ВИЗИЈА 

Откровение 1, 9 - 20 
 
 

Јован на Патмос  

 
Oткровение 1, 9: "Јас, Јован, кој што сум и брат ваш и 

соучесник во скрбта и во царството и во трпението на Исуса 
Христа, бев на островот, наречен Патмос, заради словот Божјо и 
заради сведоштвото за Исуса Христа." 

Оваа серија на визии ја откриваат личноста на Исус Христос 
која му се дава на Јован додека тој беше протеран на островот 
Патмос. Ова е мал остров кој се наоѓа на околу педесетина 
километри од брегот на Мала Азија во Егејското Море. карпест и 
полн со змии, гуштери и скорпии, имаше мала комерцијална 
вредност, и се користеше од страна на Римската империја како 
казнена колонија, каде што тие ги сместија закоравените 
криминалци, политички затвореници, и така натаму. 

Ќе забележите дека Јован се однесува на христијаните како 
брат во потреба. Токму во тоа време на раната црква се случуваат 
прогони. не беше само "насекаде зборување против" нивната 
религија, но исто така самите луѓе биле затворени и убиени. Јован, 
како и многу други, сега се на издржување казна затвор за словото 
Божјо и сведоштвото за Исус Христос. Кога тој беше уапсен, тие 
залудно се обидува да го убиат во врело масло дваесет и четири 
часа. Потоа биле бесни и немоќни офицери го осудија на Патмос. 
Но Бог беше со него, а тој беше поштеден и го напушти островот и 
се врати во Ефес, каде повторно продолжи да биде свештеник до 
неговата смрт. 

Визиите на Јован се опфатени во период од две години, на 95 
до 96 години по Христа. Тие се од најимпресивните од сите визии 
во Словото. Целата книга е изнесена во симболи, а со тоа и цел на 
чести критики и дебата. Сепак, таа навистина го носи печатот на 
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Бог. Ова го прави автентично и од голема вредност за сите кои ги 
читаат или слушаат нејзините свети страници. 

 
 

ВО ДУХОТ НА ДЕНОТ ГОСПОДОВ 
 
Откровение 1, 10: "Еден неделен ден бев обземен од дух и 

зад себе чув силен глас како од труба." 
"Бев во Духот." Зарем тоа не е убаво? О, јас го сакам. Овие 

зборови може да се наречат "полнотата на христијанскиот живот". 
Ако живееме како христијани, ние мора да бидеме во Неговиот 
Дух. Јован не каже дека тој бил во својот дух. Тоа не ќе ни дадеше 
овие визији. Тоа мораше да биде Духот Божји. Исто така, со нас, 
мора да биде Божјиот Дух или нашите напори се залудни. Павле 
рекол: "Јас ќе се молам во Светиот Дух, ќе пеам во Светиот Дух, 
ќе живеам во Светиот Дух." Ако нешто друго ќе биде корисно, тоа 
мора да се објави преку Духот, потврдено од страна на Словото се 
појави, како и резултатите што ги носи. Како што Јован треба да 
биде во Духот, со цел да го добије оваа големо свежо откровението 
на Исус, па ние сме сигурни дека и ние треба да бидеме во Духот 
да се разбере откритието кое Бог ни го дал да живееме според него 
во Неговото Слово, бидејќи тоа е истиот дух. 

Погледни го овој начин. И повеќе од многу од нив ја читаат 
Библијата, каде што вели во Дела 2, 38: "Покајте се и секој од вас 
да се крсти во името на Исуса Христа за простување на гревовите, 
и ќе примите дар од Светиот Дух," и само глеајте онатаму натаму. 
Тие тоа не го гледаат. Ако видат што се случува во Духот, тие ќе 
знаат дека ако сакате да го примите Светиот Дух, треба да се 
покаете и да се крстите во името на Господ Исус и тогаш Бог ќе 
биде обврзан да ги исполни Неговите зборови и да не исполни со 
Светиот Дух. Молите се на Бога за откровение од Светиот Дух. 
Ова е првиот чекор. Обединети во Духот. 

Дозволете ми да го користитам друга илустрација. Да 
претпоставиме дека требате исцеление. Она што го кажува 
Словото? Па сите Ние го прочитавме безброј пати, но кога читаме 
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ние не одиме во Духот. Дали ние бараме од Бог Неговиот Дух да 
не научи за вистината? Ако тоа го направиме, ние би сакале пред 
старешините да ги признаме нашите гревови, ќе бидеме помазани 
и за нас да се моли, и тоа ќе биде се. Можеби нема да дојде 
веднаш, но неговиот Дух е за сите. Не постои друг жалбен суд. Бог 
ќе ги исполно Неговото Слово. О, ние треба да чекориме во Духот, 
а потоа работите ќе се средат. Прво, не чекорете преку делата. Но 
чекорете со духот и тогаш ќе видите што ќе направи бог. 

Дали некогаш сте забележале како светот влегува во духот 
на нештата во светот? Тие во своите игри, нивните спортски 
настани и нивните танци. Да влегуваат во духот на тоа. Не седат 
таму како ѕид цвеќиња, како и старите исушени стапчиња. Тие 
доаѓаат токму во областа на работите за да станат дел од работите. 
Но, ох, колку не мразат христијаните, бидејќи сме во духот на 
Божјото Слово. Што не нарекуваат фанатици. И не постои ништо 
што не би направиле за да ја покажат својата омраза и 
неодобрување. Но да ги игнорираме. Ова се очекува, бидејќи 
знаете од каде доаѓа. Само продолжете така обединети и во духот 
на обожување.  

Нашиот дух е чист. Тој е свеж. Тој е реален. Тој е разумен и 
сериозен, но сепак полн со радост во Господ. Христијанинот треба 
да биде полн со радоста на животот и полн со уживања во 
Господа, како што светот се насладува и ужива во неговите 
задоволства. Христијаните и светот се луѓе, и тие двајцата имаат 
чувства. Разликата е во тоа како христијанин чувствува само во 
слава на Господ и Неговата љубов, додека светот го задоволува 
само телото. 

Значи, тој вели дека Јован е во Духот на Денот на Господ.  
Ах, тука е стих што навистина предизвикува раздор. Дека не 

мислам дека е неопходно или соодветно, но некои едноставно не 
гледааат што навистина вели Словото. 

Прво, ќе најдеме некои прекрасни луѓе кои го нарекуваат 
Господов ден сабота, што е сабота за нив. Тогаш има и други кои 
се Господовиот ден го нарекуват недела, ден на првиот ден од 
седмицата. Сепак, тоа не може да биде еден од оние денови, па 
дури. И заедно, бидејќи Јован беше во духот на добивање на таа 



38 ОТКРОВЕНИЕ ЗА СЕДУМТЕ ЦРКОВНИ ВРЕМИЊА  

 

визија во период од две години. Всушност тоа се случи дека Јован 
беше донесен во Духот и префрлен во ден Господов, кој допрва 
треба да дојде. Библијата зборува за Денот на Господ, кој треба да 
се случи во иднина, и Јован сега ги гледа работите на утрешниот 
ден. Но, во меѓувреме, за да се избегнат сомнежи, ајде да дознаете 
токму она што е саботата денес. 

Шабат, како што знаеме од Новиот завет, не е служење на 
одредени денови. Ние немаме заповест да ја празнуваме саботата 
до сабота, ниту пак имаме една заповед да се задржи на првиот ден 
од седмицата, кој е недела. Еве ја вистината за сабота, што значи 
"одмор". Евреите. 4, 8 - 9. "Зашто, ако Исус Навин ги беше 
успокоил, Бог немаше да зборува веќе потоа за друг ден. Но, за 
народот Божји сè уште останува почивката саботна." Слушнавте 
ли дека клучната фраза во последниот дел од стихот? "Бог се 
одморил од своите дела." Бог им дал на Израелците седмиот ден за 
нивен одмор, во спомен на своите дела во кои тој го создаде светот 
и се што е во него, а потоа престана да создава. Тој почина од 
неговата работа. Се одмори. Значи, тоа е во ред да се даде 
остатокот сабота до луѓе кои во исто време беа на едно место, така 
што тие би можеле да гозадржат одредениот ден. Денес, половина 
од светот е во светлината, а другата половина е во темнината, така 
што тоа не би дејствувало. Но ова е само еден аргумент од 
природна страна. 

Ајде да видиме што Библијата нè учи за оваа сабота одмор. 
"На оној кој влегол во Неговата починка." Забелешка: Оваа 
страница не е само за влез, но исто така и да остане во одморање. 
Ова е "вечен одмор", кој е седмиот ден само тип. "Седум" е 
завршена. "Осум" е повторно на "првиот" ден. Исусовото 
воскресение беше во првиот ден на седмицата, ни дава вечен 
живот и вечна сабота одмор. Така можеме да видиме зошто Бог не 
можеше да даде одреден ден од неделата како саботата (одмор). 
Ние "влеговме" и "другите" во нашата упокојување дека Израел не 
може се да направи, бидејќи тоа е само сенка на вистинската 
реалност што ја уживаат. Зошто да се вратиме во сенка кога имаме 
реалност сега? 
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Овој одмор, или трајна сабота, за нас е поканата на Исус. Тој 
рече во Матеј 11, 28, 29: "Дојдете при Мене сите изморени и 
обременети и Јас ќе ве успокојам; земете го Мојот јарем на себе и 
поучете се од Мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе 
најдете мир за душите ваши." Без разлика колку долго сте уморни, 
под тежината на своите гревови, тоа да биде десет, триесет или 
педесет или повеќе години, Ајде заедно со вашите замор и заморен 
живот и ќе го најдете Свој спокој (вистинската сабота). Христос ќе 
ви даде одмор. 

Значи, што точно е тој одмор кој Исус ќе го даде? Исаија 28, 
8 - 12: "Зашто сите трпези се полни со одвратни повраќања, нема 
чисто место. А велат: 'Кого сака тој да учи на знаење, и кога да 
вразумува со проповед? Дали деца, кои се одбиени од градно 
млеко, одделени од мајчините гради? Зашто сè е заповед врз 
заповед, заповед врз заповед, правило врз правило, правило врз 
правило, тука малку и таму малку.' Оти со неразбирлив говор и на 
туѓ јазик ќе му зборуваат на тој народ. Им говореа: 'Еве одмор, 
дајте му одмор на изморениот, и ете му одмор.' Но тие не сакаа да 
слушаат." Еве што е проречено токму овде во Исаија. Се исполни 
околу 700 години подоцна, на Педесетница, кога сите се исполнија 
со Светиот Дух, токму онака како што беше кажано дека ќе биде. 
Ова е вистинска сабота што беше ветена. Затоа, кога се исполнија 
со Светиот Дух, престанаа со световни работи, световни дела, 
своите лоши патишта. Светиот Дух ја презеде контролата на 
нивните животи. Тие се упокоија. Ова е вашиот одмор. Тоа е твоја 
сабота. Тоа не е еден ден, или година, но засекогаш исполнување и 
благослов на Светиот Дух. Ве запре, и Бог го прави тоа. Тоа е Бог 
во тебе што сака и да дејствува во согласност со Неговата волја. 

Дозволете ми да споменам уште една работа во врска со 
сабота кои тврдат дека да се сретнеме на погрешен ден на 
седмицата, кога и да се сретнеме, во неделата, на првиот ден. Овде 
е она што вели Јустин во вториот век. "Во недела состанокот ќе се 
одржи на сите што живеат во градовите и vo селата и ќе се чита на 
едно место од апостолските сеќавања и записи, колку што 
дозволува времето. Кога тој го заврши читањето, претседателот на 
проповедта предупредува и охрабрува имитација на овие 
благородни работи. Тогаш сите Станаа да се направи заедничка 
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молитва. На крајот од молитвата, како што е опишано, пред да 
земат леб и вино, и се заблагодари и на заедницата рече: "Амин." 
Потоа на секој се поделени парчиња да се јаде, а потоа на тие што 
одсастуваа им се носеше во куќата. Потоа богатите и ги даваа 
придонесите, според својата слободна волја и собираа и му 
предаваа на претседавачот листовите и тој ги снабдуваше 
сираците, вдовиците, затворениците, и странците кои имаат 
потреба." Така можеме да видиме дека оние кои тврдат дека раната 
Црква продолжи со еврејската традиција на прославување на 
последниот ден од неделата е во целосното непознавање на она 
што го кажува историјата и затоа не се достојни на доверба. 

Ох, кога луѓето би можеле да дојдат до Него и да го најдат 
тој одмор. Во сите срца копнеж за оние кои се на одмор, но 
повеќето не го знаат одговорот. Па се обидуваат да ги задоволат 
копнежот преку верски процес со држење на одредени денови или 
прифаќање на деноминацијски верски убедувања и догми. И ако 
тоа не е можно, многумина се обидуваат со пиење и сите физички 
развратности мислејќи дека во световните задоволства може да 
најдат некој вид на задоволство. Но, всушност, нема одмор. Пушат 
и се пијат апчиња за смирување на нервите. Но нема мир во 
земните напивки. Тие го требаат Исус. На нив им треба небесниот 
лек, се одморат во Духот. 

Тогаш повеќето од нив одат во црква во недела. Тоа е добро, 
но дури и таму тие немаат идеја како да му пријдат на Бога и да Го 
прослават. Исус рече дека вистинската прослава е во дух и 
вистина, Јован 4, 24. Меѓутоа, она што овој вид на прослава може 
да се добие во црква е дека тие за Бог знаат толку малку што го 
поставуваат за Божиќ Дедо Мраз и Зајковци за Велигден? Од кај го 
прават ова? Тие ова го наследија од незнабожците и тоа го вметнаа 
како дел од црковна доктрина. Но, кога некој се врти кон Господа 
и се исполни со Светиот Дух, тој ги остава сите овие работи. Тој 
има одмор во неговата душа. Тој навистина почнува да живее и да 
го сака Бога и да Го прославува.. 

Значи, да се вратиме на нашите списи. Знаеме дека не е 
Господов ден сабота или недела, па кој е тогаш? Па, види на овој 
начин. Денес сигурно не е Господов ден. Ова е ден на човекот, 
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работата на човекот, црквата на човекот, идеја на човекот на 
прославување, се на човекот, затоа што тоа е светот на еден човек 
(космосот). Но денот на Господ доаѓа. Да, навистина. Токму во 
овој момент на Откровението на Исус Христос, Јован беше 
вознесен од страна на Духот и беше пренесен од Духот во 
Големиот Денот што доаѓа. Господов ден е кога е крајот на 
деновите на човекот. Тогаш царството на овој свет стана царство 
на нашиот Бог. Господов ден е кога ќе се спуштат судовите и по 
кој доаѓа на милениумот. Токму сега светот работи со еден 
христијанин што сака да направи. Ги викаат со сите видови на зли 
имиња, смеејќи се на нив. Но доаѓа големиот и познат денот кога 
светот ќе биде во плач и ридание, зашто Јагнето доаѓа во гнев да 
му суди на светот. Само тогаш праведни ќе имаат Ден со Господа, 
зашто злосторниците ќе бидат запалени, а праведниците ќе газат 
по нивната пепел во милениум. Малахија 4, 3: "И ќе ги газите 
нечестивите, оти тие ќе бидат прав под стапалата на нозете ваши 
во тој ден, што јас ќе го приготвам, вели Јахве Господ над 
Војските." 

 
 

ГЛАСОТ КАКО ТРУБА 
 
Откровение 1, 10: "... кога слушнав зад мене како силен глас 

на труба." Јован е во Светиот Дух, а потоа тој го виде големиот и 
прекрасен ден на Господ Исус и сета Неговата света моќ. 
Иднината е откривена, бидејќи Бог сака да ги учи. Јован не кажува 
дека тоа е труба. Тоа беше како труба. Значи, кога труби има 
нешто итно. Тоа е како на амбасадори, кралскатиот гласник кој 
доаѓа кај луѓето. Тој труби. Тоа е итен повик. Луѓе се собраа да го 
слушаат. (Израелците отсекогаш ги собираше труба). Нешто важно 
е блиску, "Слушнете го ова!" Па овој глас има иста итност повик и 
труба. Беше јасно и силно, зашеметување и разбудено. Ах, тој ден 
ние ќе бидеме во можност да го слушнеме гласот Божји како 
труба, бидејќи тоа е "Евангелскатa труба" која огласува "збор на 
пророштвото" дека ние стануваме свесни за и да се подготви за она 
што доаѓа по земјата. 
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ЗАПОВЕСТ ДА ПИШУВА 
 
Отровение 1, 11: "Да се каже: 'Јас сум Алфа и Омега, Првиот 

и Последниот,' и 'Ова што го гледате, пишува во една книга и 
испрате го до седумте цркви во Азија: во Ефес, Смирна, Пергам, 
Тиатир, Сард, Филаделфија и во Лаодикеа.''' Тука. Првиот и 
Последниот, Алфа и Омега: тоа е се од него. Единствениот 
вистински Бог. Гласот на Словото Божјо. Реалноста и вистината се 
на вашите прсти. Како е да се биде во Духот. О, Боже мој, да бидат 
во присуство на Бог и да Го слушаат... "Она што го гледате, 
пишува во една книга и испрате го до седумте цркви." Гласот го 
прогласи Неговото Слово во Едемската градина и на планината 
Синај, чиј глас, исто така, се слуша во возвишена слава на 
планината на Преображение, уште еднаш се огласи, и овој пат до 
седумте цркви, со целосно и конечно откровението на Исус 
Христос. 

"Јован, пишувај ги визијите, забележи ги за времето што 
следува, бидејќи тоа е вистина дека мора да се исполни 
пророштвото. Напиши ги и испрати ги надолу откривајќи ги." 

Јован го препозна гласот. И, вие Има да го препознаете тој 
глас кога Он ќе ве повика ако сте еден од Неговите. 

 
 

ЗЛАТНИ РАФТОВИ ЗА СВЕЌИ 
 
Откровение 1, 12: "Се свртев да го видам гласот што 

зборуваше со мене и свртувајќи се видов седум златни свеќници." 
Јован не кажува се сврте кон него да види чиј глас се слуша, но тој 
се сврте да го види гласот. О, тоа ми се допаѓа. Тој се сврте да го 
види гласот. Гласот и лицето се едно и исто. Исус е зборот. Јован 
1, 1 - 3: "Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога - и 
Бог беше Словото Тоа беше во почетокот со Бог и преку Него 
постана се што е создадено." Ако некогаш навистина можете да го 
видите Зборот, ќе Го видите Исуса. 
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Кога Јован се сврте, виде седум златни свеќници. Всушност, 
тоа беа рафтовите со свеќи. И во 20 стих, тие се седумте цркви: 
"На седумте светилници што ги виде се седумте цркви." Со цел да 
се претставуваат на црквата, тие тешко може да бидат свеќи. 
Свеќата гори за некое време, а потоа прегорува. Умира. Нема 
повеќе. Но рафтовите за свеќи имаат траен квалитет што свеќите 
го немаат. 

Ако сакате да се добие една убава слика на светилка, 
прочитајте кај Захарија 4, 1 - 6: "И се врати оној ангел, кој 
зборуваше со мене, и ме разбуди, како што се разбудува човек од 
сон. Па ми рече: 'Што гледаш?' Одговорив: 'Еве, гледам свеќник 
цел од злато и чашка за елеј врз него, а и седум кандилца на него и 
по седум чашенца за кандилцата, при врвот. И две маслинки на 
него – една десно од чашката, а друга лево од неа.' Одговорив и му 
рекова на анеглот, кој говореше со мене: 'Што претставува ова, 
господине?' И ангелот, што зборуваше со мене, одговори и ми 
рече: 'Зар не знаеш што е тоа?' Му реков: 'Не знам, господине мој.' 
Тогаш одговори и ми рече: 'Тоа е словото Господово кон 
Зоровавела, што кажува: 'Не со војска не со сила, а со Мојот Дух, 
вели Господ Саваот!'" Еве уште една светилка од чисто злато. Тоа 
сјае поради тоа што има изобилство на масло, кој добива две 
маслинки кои се наоѓаат на секоја страна. Овие две дрвја го 
претставуваат Стариот и Новиот Завет, и се разбира, масло. 
типично за Светиот Дух, оној кој може да ни даде светлината на 
Бога за луѓето, Ангелот кој зборуваше на Захарија, всушност, рече: 
"Она што го гледате значи дека црквата не може да постигне 
ништо со своја сила или енергија, но само со Светиот Дух." 

Така, разгледајте го овој штанд за свеќи. Ќе забележите дека 
постои голем сад или сад кој е во средината и седум краци кои се 
сред него и излегуваат надвор од него. Садот беше исполнет со 
маслиново масло, које тече низ седум фитили кои се наоѓаат во 
седум краци. Истото масло гори и свети на крајот на седум цркви. 
Оваа светлина не е изгасната. Свештениците само продолжија да 
додаваат масло во садот. 

Светилката се палеше на посебен начин. Прво, свештеникот 
зеде оган од светиот олтар, кој првично беше запален од страна на 
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Божјиот оган. Прво тој ја запали ламбата, која се наоѓа на врвот на 
садот. Потоа тој се сврте на друга светлина на пламен на првата 
светилка. Третата светилка доби оган од втората светилка, како 
четврта доби за една третина, и така натаму се додека сите седум 
лампи не гореа. Ова е светиот оган од жртвеникот, што се 
пренесува од светлата на светлина, прекрасен знак на Светиот Дух 
во Црквата на седум времиња. Оргинално излевање на 
Педесетница (што дојде директно од Исус за помирение) што ја 
снабдува Неговата Црква низ сите седум времиња и совршено 
покажува дека Исус Христос е ист вчера, и денес и засекогаш, е 
дека Бог никогаш не се менува во Неговата суштина и во Неговите 
патишта. 

Во Јован глава 15 Исус рече: "Јас сум лозата, а вие 
прачките." Тој е главната лоза, она што доаѓа од оригиналниот 
корен од оригиналното семе што има живот во себе. Така, на 
лозата нема плодови, но ги има на гранка. Така, проверете го ова: 
Може да се земе цитрус дрво, како што е портокалово дрво и го 
калемиш на гранката на грејпфрут, лимон гранка, и други видови и 
сорти и сите гранки и растат. Но оние пресадена гранки ќе немаат 
портокал. Не, воопшто. Лимон ќе биде почетокот на гранка на 
гранка лимони и грејпфрут ќе немаат грејпфрут и така натаму. 
Сепак, ќе се градат гранки на дрвото на животот. Но, ако тоа дрво 
некогаш биде на друга гранка, тоа ќе биде портокалова гранка и 
нема портокали. Зошто? Бидејќи тие живеат во сродство и во 
животот се идентични, но тоа не е така со пресадена гранки. 
Пресадени гранки имаат свои извори во други видови на живот од 
другите дрва, од други корени, од други семиња. Ах, тие ќе раѓаат 
плод, но тие нема да имаат портокали. Тие тоа не го можат, 
бидејќи тие не се оргинални. 

Таква е и црквата. Лозата е пресечена и гранките се 
калемени. Калемени гранки се Баптистичка, Методистичката, 
Презбитерианска и Пентекостна, И од овие гранки се раѓаат 
Баптисти, Методисти, Пентекосталци и Презбитериански плод. 
(Деноминациски семиња од кои се произведуваат нивните 
плодови.) Но, ако некогаш нека лозата пушти уште една гранка, 
таа гранка ќе биде целосно како лозата. Тоа ќе биде ист вид на 
гранка која излезе на Педесетницата. Таа ќе зборува во јазици, 
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пророкува, и ќе има сила и знак на воскреснатиот Исус Христос во 
неа. Зошто? Бидејќи напредува од природните ресурси на лозата. 
Гледаш, тоа не е накалемено на лозата, таа е родена во лозата. 
Кога оние другите гранки накалемени, сите тие може да направат 
рана плод од своето сродство, бидејќи тие не се родени од лозата. 
Тие не знаат за оригиналниот живот и оригинална плод. Не знаат, 
затоа што тие не се родени од Него. Но,да сте се родиле од тоа, 
животот на (Исус) ќе дојде до нив и ќе се манифестира преку нив. 
Јован 14, 12: "Вистина, вистина ви велам: кој верува во Мене, и ќе 
ги прави работите што ги правам јас и поголеми дела од овие, 
бидејќи јас идам при Мојот Отец." 

Деноминации насочувааат дека човек не може да се роди од 
Бога, бидејќи Духот, а не човекот, е оној кој дава живот. 

Колку возбудливо да се размислува за седум светилки кои 
зимаат за животот и светлината од главниот ресурс и натопена беа 
нивните фитили во Него. Тука е опишан гласник на секоји црквени 
времиња. Неговиот живот гори со огнот на Светиот Дух. Неговиот 
фитил (живот) е натопен во Христа. Преку кои фитил тој пумпа од 
Христовиот живот, а со тоа и на црквата со светлина. Каков вид на 
светлина што дава? Исто така istijano светлина, која беше запалена 
од првата светилка. И на целиот пат низ сезоната, до денес гласник 
на последниот ден покажува ист живот и истата светлина а вашиот 
животот е сокриен со Христа во Бога. 

Не само така може да се каже за гласниците, но тука е 
сликовито опишано секој вистински верник. Сите тие потекнуваат 
од ист извор. Сите се смочени во истиот сад. Тие самите и во себе 
се мртви И нивниот живот е сокриен со Христа во Бога. Тие се 
запечатени со Светиот Дух. Ефесјаните 4, 30: "И не жалостете го 
Светиот Дух Божји, со кој сте запечатени за денот на 
избавувањето." Ниту еден човек не може да ги грабне од Неговата 
рака. Нивните животи не може да ги допре. Видлив живот гори и 
свети дава светлина и манифестација на Светиот Дух. 
Внатрешниот, невидлив живот е скриен во Бога и се храниме од 
Словото на Господ. Сатаната не може да допре до нив. Дури ни 
смртта не може да ги допре, затоа што смртта го изгуби својот 
жалац, и гробот ја изгуби својата победа. Фала му на Бога, тие ја 
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имаат оваа победа преку нашиот Господ Исус Христос. Амин и 
Амин. 

 
 

ВЕЌЕ НЕ E СВЕШТЕНИК  
 
Oткровение 1, 13: "И во средината на седумте светилници 

еден како син човечки, облечен во фустан се до нозете и опасан 
околу градите со златен појас." 

Таму тој стои, Синот Човечки. Како скапоцен камен 
разубавуваа како кога ставаат прстен, па Тој се прослави во 
средината на црквите. Тоа е ден на Господа, зашто го гледа Јован 
не стои веќе како свештеник, туку како судијата кој доаѓа. Златен 
појас веќе не се опасни околу половината, каде што свештеникот 
мораше да го носи, додека служи на Господ во Светињата на 
светињите, но сега е околу рамениците, Тој сега веќе не е 
свештеник, но судијата е. Сега исполнето Јован 5, 22: "Таткото не 
суди на никого, но целиот суд му го даде на Синот." Неговата 
служба е извршена, Свештенството е завршено. Деновите на 
пророштвото завршија. Тој стои како страшен Судија. 

 
 
СЕДУМКРАТНА СЛАВА НА НЕГОВАТА ЛИЧНОСТ 
 
Oткровение 1, 14 - 16: "Главата и косата Му беа бели како 

бела волна, како снег, а очите Негови – како огнен пламен; нозете 
Негови – слични на светол бакар, како во печка вжарени, а гласот 
Негов – како шум од многу води. Во Својата десна рака Он 
држеше седум ѕвезди, а од Неговата уста излегуваше меч со две 
острици; лицето Негово светеше како што сонцето сјае во својата 
сила."  

Колку длабоко се движи и инспириран од било каква појава 
на Исус, кај Јован кој бил во прогонство заради словото, и да 
видиме, Живиот Збор сега стои пред него. Ова возвишена визија, 
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за секоја опишана функција има значење. Што е откровение на 
Неговато славно Битие. 
1. Неговата коса бела како снег 

Јован прво известува и ја спомнува белината на неговата 
коса. Таа е бела и светла како снег. Тоа не е затоа што тој е стар. О, 
не. Големата бела коса не означува старост, но искуство, зрелост и 
мудрост. Вечноста не старост. што е за Бог време? Време, значи 
малку за Бога, но мудроста значи многу. Тоа е како кога Соломон 
го праша Бога за мудрост да им суди на луѓето на Израел. Тој сега 
доаѓа, Судијата на целиот свет. Тој ќе биде крунисан со мудрост. 
Тоа значи белата и сјајна коса. Да го видиме во Дневник 7, 9 - 14: 
"Видов најпосле дека се поставија престоли и седна Старец; 
облеклото му беше бело како снег, а косата на главата Негова како 
чиста волна; престолот Негов личеше на огнен пламен, а тркалата 
му беа како оган што пламти. Река огнена излетуваше и минуваше 
пред Него; илјада илјади му служеа, и десетина илјади по десет 
илјади стоеја пред Него; седнаа судиите и книгите се отворија. 
Тогаш видов дека за искажаните горди зборови, што рогот ги 
говореше, ѕверот беше убиен пред очите мои и телото негово 
смачкано и предадено на оган за да изгори. И од другите ѕверови 
власта беше одземена и животот нивни се продолжи само до 
извесно време и до рок. Видов во ноќните виденија, а тоа на 
небесните облаци како да идеше Синот Човечки, дојде до 
Старецот и застана пред него. И Нему Му се даде власт, слава и 
царство, за да Му служат сите народи, племиња и јазици; 
владението Негово е владение вечно, кое нема да измине, и 
царството Негово нема да се разруши." Ете го. Даниел Го виде со 
таа бела коса. Тој беше Судијата кој ја отвори книгата Даниел Го 
виде како доаѓа на облаците. Токму тоа го виде Јован. Тие двајцата 
го виделе токму истото. Тие го видоа Судија со судскиот појас на 
рамениците, стои чист и свет, полн со мудрост, целосно 
квалификуван да суди праведно на целиот свет. Алелуја! 

Дури и во светот ја разбираа оваа симболика, бидејќи во 
античките времиња на судијата кога ќе се појави и го повикуваше 
судот беше облечен во бела перика и долга наметка што значеше 
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негова целосна надлежност (униформа од главата до нозете) за да 
дели правда.  
2. Неговите очи се како оган  

Мислете за тоа. Тие очи кои некогаш биле заматен со солзи 
од тага и сожалување. Тие очи кои плачеа на гробот на Лазар. 
Овие очи не го виделе алчен убиец кога тој висеше на крстот, но 
во тага извика: "Оче, прости им." Сега тие очи огнени пламени, 
очите на судија кој ќе им возрати на оние кои го отфрлиле. 

Oд сите човечки емоции на кој најмногу се манифестираа 
беа кога тој се појави како Синот Човечки, често плачеше. Сепак, 
зад таа плач и тага, а сепак беше уште Бог. 

Истите тие очи видоа визии. Гледаше длабоко во срцата на 
луѓето и ги читаше нивните мисли и ги знаеше нивните различни 
патишта. Од очите на смртта пламна Бог, кој извика кон оние што 
не го знаат кој е тој навистина: "Затоа ви реков дека ќе умрете во 
своите гревови; и навистина, ако не поверувате дека сум Јас, ќе 
умрете во гревовите свои." Јован 8, 24. "Ако не ги чинам делата на 
Својот Отец, не верувајте ми; но ако чинам (дела на својот Отец), 
све ако Мене не ми верувате, верувајте на делата..." Јован 10, 37 – 
38. Како Еремија од прошлоста, Тој беше пророк на плачта, затоа 
што луѓето не го прифатија зборот на Бога и затоа што 
Откровението го потиснаа на страна.  

Овие ревносни огнени очи на судијата дури и сега ги 
бележат животите на секое тело. Гледајќи по целата земја, не 
постои ништо што тој не го знае. Тој ги знае желбите на срцето и 
она што секој има намера да го стори тоа. Не постои ништо 
скриено што не ќе се се открие, бидејќи сè е голо пред Него на 
кого ќе му дадеме сметка. Мислам за тоа. Тој знае, дури и сега она 
што се мисли. 

Да, таму Тој стои како Судија со огнени очи да суди. Денот 
на благодатта е завршена. Ох, кога луѓето би се покајале и би го 
барале Неговото лице во правдата, додека има уште време. Ако 
тие би можеле да го направат тоа, Неговите гради да им бидат 
перница, пред светот да се стопи во огнот. 
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3. нозе од бронза 

"Неговите стапала беа како блескав меч, како во огнена 
печка." бронза е позната по својата исклучителна цврстина. Нема 
ништо познато со која може да ја калите. Но овој меч, кој ги 
опишува Неговите нозе е уште повеќе импресивен, бидејќи го 
поднесе тестот на огнена печка, тест преку кој никој помина. И тоа 
е точно точно. За Бронза означува божествениот суд: пресудата 
што Бог го ракоположи и изведе. Јован 3, 14 - 19: "И како што 
Мојсеј ја подигна змијата во пустината, така треба и Синот 
Човечки да се издигне, та секој кој верува во Него да не загине, 
туку да има вечен живот Зашто Бог толку го возљуби светот, што 
Го даде Својот Син, Единороден, та секој кој верува во Него да не 
загине, туку да има вечен живот Зашто Бог не Го испрати Својот 
Син во светот за да му суди на светот;. туку светот да се спаси 
преку Него, Тој кој верува во Него да не го осуди, а кој не верува 
веќе. осуден зашто не поверувал во името Единороден Божјиот 
Син. И ова е осудута: Светлината дојде на светот, но луѓето ја 
засакаа темнината повеќе од светлината, зашто делата им беа зла." 
Брoеви 21, 8 - 9: "И му рече Господ на Мојсеј: 'Направи бакарна 
змија и закачи ја на знамето како знак, и ако касне некого змија, 
каснатиот, штом ќе ја погледне, ќе остане жив.' И направи Мојсеј 
бакарна змија и ја закачи на знамето како знак, и кога некоја змија 
ќе каснеше некој човек, тој штом ќе ја погледнеше бакарната 
змија, остануваше жив." Израел згреши. Гревот мораше да биде 
осуден. Така Господ му заповеда на Мојсије да стави бакарна 
змија на столб, а тој што ќе погледнеше во неа би бил спасен од 
казната на својот грев. 

Змија од Бронза симболизира грев од Еденска градина, каде 
што змијата ја заведе Ева со наведување на грев. Металот говори 
за пресудата, како што се гледа во бронзениот олтар, каде што на 
жртвата на олтарот е извршена казна за грев. Кога Бог го осуди 
Израел за своите гревови и во деновите на Илија, тогаш престана 
дождот и огненното небото стана како метал Значи, во овој пример 
можеме да видиме една змија која претставува грев, затоа што таа 
е направена од бронза, која го покажуваа божествениот суд, но 
падна во грев. Тогаш тој исцели секого кој погледна на змијата на 
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столбот е прифаќање на значењето на тоа, бидејќи тоа е дело и 
спасението на Господ. 

Змијата на столб е вид на она што Исус дојде на земјата за да 
се постигне. Тој стана тело, со цел да го земе врз себе Божјиот суд 
за грев. Чии жртвеник е направен од чисто бронза за Јагнето 
заклано пред создавањето на светот. На него веќе беше падната 
осуда додека уште немаше грешници. Спасението е целосно од 
Господ, Тој газеше во каца на Божјиот гнев сам. Неговата наметка 
е насликана во црвено сопствената крв. Огнен оган праведен суд и 
гневот на Бога, беше неговиот удел. Пострада, на за неправедните. 
"Достоен си, Јагне Божјо, затоа што нè искупи со Својата крв." "За 
нашите престапи, за н ашите беззаконија го сотреа, казната за 
грижа на нашиот мир и кроз Неговите рани ние се исцеливме." 
Господ му ги даде беззаконијата на сите нас. Тој страдал како 
никој досега не настрада. Дури и пред крстот големи капки пот 
како крв од неговото тело течеа, кога во голема агонија 
претстојните страдања во неговата сопствена крв вени се 
разделија. Лука 22, 44: "И како што беше во агонија, тој се молеше 
уште жестоко почна да се потаи и станаа како голем капки крв, 
што паднаа на земја." 

Но, еден ден тие нозe од бронза ќе стојат на тлото. И ќе и 
суди на целата земја во правда и совршенство на човештвото. 
Нема да има избегнување тој суд. Без извртување на правдата. 
Нема да има ублажување. Оној што е неправеден и ќе продолжи да 
биде неправеден, оној кој е извалкан, и ќе продолжи да биде 
извалкан. Оној кој е Непроменет тогаш нема да се промени, 
бидејќи никогаш не е и никогаш нема. И нозете од бронза ќе го 
скршат непријателот. Тие ќе го уништат Антихристот, ѕверот и 
неговиот лик, и сето она што е лошо во очите. Тој ќе ги уништи 
системи на црквите, кои се преземаа во Неговото Име само за да го 
оштетат неговиот сјај, и ќе ги уништи нив заедно со Антихристот. 
Сите злобни, атеистите, агностиците, модернистите, либералите, 
сите ќе бидат таму. Смртта, на ѓаволот, а и гробот ќе им биде таму. 
Затоа што, кога ќе дојде книгата ќе се отвори. Тоа е кога тоа ќе се 
случи дури и на млака црквата и петте немудри девици. Тој ќе ги 
подели овците од козите. Кога ќе дојде, Тој ќе го преземе царство, 
затоа е Негово, и ќе биде илјада пати десет илјади, Неговата 
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невеста ќе доаѓа да му служи. Слава! Ох, тоа е сега или никогаш. 
Покај те се пред да биде премногу доцна. Разбудете се од мртвите 
и да бараме Бог да не исполни со Светиот Дух или ќе го 
пропуштиме вечниот живот. Направете го тоа сега додека има 
време. 
4. Неговиот глас беше како шум од многу води 

Што преставува водата? Слушнете го тоа во Откровението. 
17, 15: ".... водите што ги виде... се луѓе, толпи, народи и јазици." 
Неговиот глас беше како глас на народот зборува. Што е тоа? Ова 
е пресудата. Затоа што тие се и гласовите на мноштво на сведоци 
кои, преку Светиот Дух, преку овие сведоци се проповедаше 
Неговото евангелие. Тоа се случува да се подигне гласот на секој 
човек во суд против грешник, кој не го прифати 
предупредувањето. Ќе се слуша гласно и јасно гласовите на седум 
гласници. Оние верни проповедници који проповедале 
спасувачката моќ на Исус, кој проповедале крштевањето со вода 
во името на Исус, који проповедале исполнувањето на силата на 
Светиот Дух, који стоеа со Словото повеќе отколку што застанаа 
за сопствениот живот, тие сите се гласот на Исус Христос од 
Светиот Дух низ вековите. Јован 17, 20: "Не се молам само за нив, 
туку и за оние, кои преку нивните зборови ќе поверуваат во Мене." 

Дали некогаш сте размислувале колку е страшно човекот да 
оди беспомошно кон водопадот? Сега се размислува за таа хука 
како што се приближува сигурно и несомнено во своја пропаст. И 
исто како што се доаѓа на Судниот ден, кога ќе се осуди од 
татнежот на многу гласови, како што не сте обрнале внимание 
пред да биде премногу доцна. Обрнете внимание во овој момент. 
Бидејќи овој момент вашите мисли се запишани на небесата. Таму 
твоите мисли зборуваат погласно од твоите зборови. Како и 
фарисеот, што толку многу зборуваше со устата, но не го слушаше 
Господа, срцето му стана расипано и злобно, додека се стана 
премногу доцна, дури и сега на ова би можело да биде вашиот 
последен повик да го слушате словото, прифатете го за вечен 
живот. Да не биде премногу доцна кога ќе пристапите на татнежот 
на многу гласови од пресудата и уништување. 
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Но дали некогаш сте забележале дека звукот на водата може 
да биде пријатен и релаксирачки? Сакам риби, а би сакал да се 
најде место каде што водата бранче шепоти. Можам да седам 
назад и да се слушам како носи мир, радост и задоволство на 
моето срце. Колку сум среќен да се одморам со сидро во небото, 
каде што гласот на Господ зборува мир, како што е соопштено од 
страна на поделба на зборот вода. Колку ние треба да бидеме 
благодарни да се слушне неговиот глас на љубовта, и заштита, 
како и насоки и заштита. И еден ден ќе се слушне дека истиот глас 
вели, не осуда, но повелете чии гревови се простуваат од Неговата 
крв, чии животи се исполнети со Светиот Дух, и кој го следеше 
Словото. Што може да биде подрагацено отколку да се слушнат 
многу гласови добредојде и да биде опкружен со оние множества 
кои веруваа во живот вечен? Ох, има ништо од сето тоа. Јас се 
молам дека ќе чуете Неговиот глас, а не да го затврднувате вашето 
срце, но прифати Го како твој Крал.  

Ох, ако само го видов. Исто како што водата го уништи 
светот, но исто како и водата што го зачува Ное, а исто така го 
спасил целиот свет, Ное го слушаше Неговиот глас, гласот на 
својот слуга, и повици кон покајание и живот. 
5. Во Неговата десна рака беа седумте ѕвезди  

"Во десната рака имаше седум ѕвезди." Значи, се разбира, 
ние веќе знаеме од стих 20, кои се всушност седум ѕвезди. "И 
тајната на седумте ѕвезди се ангелите (Гласници) на седумте 
цркви." Па тука во никој случај не може да тргне наопаку за нас 
тој ги толкува. Овие седум ѕвезди се гласници на седум 
последователни црквени времиња. Тие не се именувани имиња. 
Тие се само како се изложени на седум, по еден за секоје време. 
Времето од Ефес, додека ова Лаодицејско време, секој Гласник ја 
донесе пораката на луѓето и успеа да го задржи на Словото Божјо, 
за секоја одредено црквено време. Секој се држеше до времето. 
Тие беа непоколебливи во својата лојалност кон оригиналната 
светлина. Кога сите времиња се отуѓиа од Бог, Неговиот верен 
гласник врати назад кон Словото. Нивната сила е од Господ, не од 
друго место, никогаш нема да биде во можност да се запре. Сепак 
биле спасени во Неговата грижа, затоа што тие не се ништо друго 
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треба да се преземат од своите раце, ниту нешто може да нè 
оддели од љубовта Божја, било да е тоа болест, опасност, голотија, 
глад, меч, живот или смрт. Тие се навистина посветени на него и 
се чуваат од страна на Неговата семоќ. Тие не беа загрижени за 
прогонството, Болката и потсмев беше уште една причина да се 
даде слава на Бога, како тие се сметаат за достојни да страдаат за 
Него. И во знак на благодарност за Неговото спасение тие изгореа 
со светлината на неговиот живот и се гледа на нив Неговата 
љубов, непоколебливост, кротоста, самоконтролата, милост и 
верност. И Бог ги поддржа со, знаци и чуда. Тие беа обвинети дека 
се фанатици, и свети. Тие беа обвинети од организација и 
задевани, но остана верни на Словото. 

Па тоа не е тешко да се стане и се остане верен на црквено 
верување. Тоа е лесно, бидејќи ѓаволот е веднаш зад сето ова. Но 
тоа е нешто друго да се биде верен на Божјата реч и се врати на 
она што првично Словото го направи по Педесетница. 

Неодамна, еден човек рече дека дека Римокатоличката црква 
е вистинската црква, бидејќи тој и беше верен на она што таа 
верува во текот на годината, и продолжува да расте и да не се 
промени. Тоа не е така. Секоја црква со владата зад него, и со 
своето верување дека црквата е збор, а не манифестираната служба 
ќе сигурно ќе може да преживее. Тоа е критериум. Но, кога ќе се 
сетам на таа мала група, чии членови беа палени по двајца, со кои 
се хранеа лавовите, прогонувани и управувани од столб до пост, а 
сепак останаа верни на Зборот - така што несомнено ќе мора да 
биде Бог. Како тие ја преживеале нивната борба на верата, и 
продолжија да преживеат: тоа е чудо. 

И оваа утеха не е само за гласници од седум црквени 
времиња. Секој вистински верник е во рацете на Бога, и може да 
црпи од Неговата љубов и сила, и да добије целосен благослов а 
Бог е верен. Она што Бог му дава на гласник, и како Тој 
благословува и го користи гласникот и сите верни за пример 
Неговата добрина е да се грижи за сите членови на Неговото тело. 
Амин. 
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6. Меч со две острици  
"Од устата му излегува остар меч со две острици." Во 

Евреите 4, 12: "Зашто, словото Божјо е живо и дејствува и е 
поостро од секаков меч со две острици; и навлегува до 
разделување на душата и духот, до зглобовите и мозокот, и ги 
проценува мислите и намерите на срцето" Од устата дојде остар 
меч со две острици, која е Словото Божјо. Откровение 19, 11 - 16: 
"И го видов небото отворено, и ете, коњ бел. Оној, Кој јаваше на 
него, се вика Верен и Вистинит, и Он праведно суди и војува; 
очите Му беа како огнен пламен, а на главата имаше многу круни 
и напишано име, кое освен Него, никој не го знаеше. И беше 
облечен во облека, натопена со крв, и со името – Слово Божјо. А 
небесните војски, облечени во бел и чист висон, врвеа по Него на 
бели коњи. Од устата Негова излегуваше остар меч, за да ги 
порази со него идолопоклониците. Он ќе ги пасе со железен жезал, 
и ќе ја изгази кацата со вино на јароста и гневот на Бога 
Седржителот. На облеката и на бедрото Негово беше напишано 
името: 'Цар над царевите' и 'Господар над господарите'." 

Јован 1, 48: "Натанаил Му рече: 'Од каде ме знаеш?' Исус му 
одговори и рече: 'Те видов пред да те повика Филип, кога беше под 
смоквата.'" Ете го. Кога ќе дојде, Зборот ќе биде против сите 
народи и сите луѓе. И никој нема да биде во можност да и се 
спротивстави. Таа ќе открие што има во секое срце како што 
направи со Натанаил. Словото Божјо ќе покаже кој ја чинеше 
волјата Божја, а кој не е. Таа ќе ги обзнани скриените дела на секој 
човек и зошто ги сторил. Така вели во Римјаните 2, 3: "Зар 
мислиш, о човеку, дека ќе го избегнеш Божјиот суд ти, кој ги 
осудуваш оние, што прават такви работи, какви што правиш и 
сам?" Тој продолжува, велејќи дека Бог ќе им суди на сите луѓе, во 
стихови 5 - 17 стврднати и непокаени срца ќе бидат изведени пред 
суд. Делата ќе бидат изведени пред суд. Мотивите ќе биде 
изведени пред суд. Нема да има пристрасност кај Бог, сето тоа ќе 
биде изведено пред суд од страна на Словото, никој нема да 
избега. Оние кои го слушнале, но не послушале ќе бидат гонети 
според тоа што го слушнале. Оние кои се почиваат на ова, велејќи 
дека тие веруваат, но не го живеат, ќе ќе биде изведен пред суд. 
Секоја тајна ќе излезе на виделина и ќе биде јавно објавена. Ох, 
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тогаш ние вистински ќе ја разбереме историјата. Нема да има 
никаква тајна на сите времиња. 

Но, дали знаете дека Тој ги открива тајните на срцата на 
мажите и жените во ова време во кое живееме? Кој друг може да 
ги открие тајните на срцето во прилог на зборови? Евреите. 4, 12: 
"Зашто, словото Божјо е живо и дејствува и е поостро од секаков 
меч со две острици; и навлегува до разделување на душата и 
духот, до зглобовите и мозокот, и ги проценува мислите и 
намерите на срцето." Тоа е зборот. Тој оди каде што е испратен, 
бидејќи е полн со сила. Истиот дух е, кој беше во Исус (Словото) 
повторно е присатен во Црквата во овои последни времиња како 
последен знак и обид да го одвлекува вниманието на луѓето од 
судот, бидејќи оние кои Негобиот (Збор) ќе го одбиат сега веќе 
доаѓаат под осуда, Повторно го разапнуваат Христа. Евреите 6, 6: 
"Отпаднаа – не е можно пак да бидат обновени за покајание, кога 
повторно во себеси го распнуваат Синот Божји и Го хулат." 

Затоа, Павле рече дека Словото дојде во сила, како и во глас. 
Проповеданото Божјото Слово всушност самото се докажа. Како 
пламен, остар меч, таа отиде во главите на луѓето, како и нож на 
хирург кој кој ги отстрани болестите и ги ослободи робовите. 
Секаде каде одеа овие рани верници: "Тие го проповедаа 
Евангелието (Зборот) и Божјиот збор го потврдуваа со знаци." 
Болни се исцелуваа, ѓаволите истерувани, и зборуваа нови јазици. 
Тоа беше Слово на дело. Тој збор, никогаш не ги изневерил 
христијаните кои веруваа. И во овие последни времиња е тука 
посилно и поголемо од било кога вистинското Слово за Невестата. 
Ох, мало стадо, мало малцинство, држете го Словото наполнете ја 
устата и срцето и еден ден Бог ќе ви го даде царството. 
7. Неговото лице е како сонце  

"И лицето му беше како што сонцето сјае во неговата сила." 
Матеј 17, 1 - 13: "А по шест дни ги зеде ги зеде Исус со Себе 
Петра, Јакова и брата му Јована, и ги изведе во висока гора сами; и 
се пребрази пред нив; и лицето Негово светна како сонце, а 
алиштата Му станаа бели како светлина. И ете, им се јавија Мојсеј 
и Илија, кои разговараа со Него. Тогаш Петар Му одговори на 
Исуса и рече: 'Господи, добро ни е да бидеме овде; ако сакаш да 
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направиме тука три сеници: една за Тебе, една за Мојсеја и една за 
Илија.' Додека уште говореше тој, ете, ги засени светол облак; и се 
чу глас од облакот, кој велеше: 'Овој е Мојот Возљубен Син, во 
Кого е Мојата волја; Него послушајте Го!' И кога го чуја тоа 
учениците, паднаа ничкум и многу се уплашија. Но Исус, штом се 
приближи, се допре до нив и им рече: 'Станете и не бојте се!' А 
тие, кога ги подигнаа очите, не видоа некој друг освен Исуса. А 
кога слегуваа од планината, Исус им заповеда и рече: 'Никому не 
кажувајте што видовте, додека Синот Човечки не воскресне од 
мртвите!' Потоа учениците Негови Го прашаа, говорејќи: 'Зошто, 
пак, книжниците велат дека најнапред треба да дојде Илија?' Исус 
им одговори и рече: 'Илија ќе дојде порано и ќе уреди сè; но ви 
велам дека Илија веќе дојде и не го познаа, туку му направија како 
што сакаа; така и Синот Човечки ќе пострада од нив.' Тогаш 
учениците разбраа, дека Он им зборува за Јована Крстител." 

Значи, во Матеј 16, 28, која е вовед во Матеј 17, 1 - 13, Исус 
рече: "... Некои од овие кои се тука нема да вкусат смрт пред да го 
видат Синот Човечки како доаѓа во Своето Царство." И тројцата 
апостоли го видоа токму тоа - од редот на Неговото второ доаѓање. 
Го виделе преобразен таму на врвот на планината. Неговата сјајна 
бела облека, а лицето му светеше како сонце во својот врв. И кога 
тој се појави, застанаа Мојсеј и Илија на двете страни. Тоа е само 
начинот на кој ќе дојде повторно. Навистина прв ќе дојде Илија и 
да ги врати срцата на децата (невестата) назад кон апостолска 
доктрина на Отците Слово. Малахија 4, 5 - 6: "Ете, Јас ќе го пратам 
при вас пророкот Илија, пред да настапи денот Господен – 
големиот и страшниот. И тој ќе ги обрне срцата на татковците – 
кон децата нивни, и срцата на децата кон татковците нивни, па 
кога ќе дојдам, за да не ја поразам земјата со проклетство." 

Израел е веќе нација. Сега ќе се утврди со својата војска, 
морнарица, поштенски систем, знаме и се што има нациа. Меѓутоа, 
треба да се исполни Писмото, које вели: "... или дали една нација 
ќе се роди наеднаш?..." Исаија 66, 8. Тој ден е наскоро. Смоквата е 
процветана. Израелците го чекаат Месијата. Тие го очекуваат и 
нивните очекувања за да бидат исполнети. Израел ќе биде духовно 
роден повторно, затоа што светлина и неговиот живот само што не 
се откриени. 
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Oткровение 21, 23: "И градот немаше потреба ни од сонце, 
ни од месечина за да светат во него, зашто Божјата слава го 
осветлила, а светлината му е Агнецот." Ова е новиот Ерусалим 
овој град ќе биде на Јагнето и заради Неговото присаство нема да 
биде потребно од светлина. Нема да се излезе и да се грее на 
сонце, затоа што таму тој е сонцето и светлината. Народи, кои 
доаѓаат во него ќе одат во неговата светлина. Зарем не сте среќни 
што е над нас тој ден? Јован, го виде доаѓањето на тој ден. Да, 
Господ Исус, доаѓа набргу! 

Малахија 4, 1 - 3: "Зашто, ете, ќе настапи ден, кој гори како 
печка; тогаш сите горди и оние, кои постапуваат нечесно, ќе бидат 
како слама, и ќе ги изгори денот оние што иде, вели Господ 
Саваот; и така, нема да остане од нив ни корен, ниту гранчиња. А 
за вас, кои се боите од името Мое, ќе изгрее сонцето на правдата, и 
исцеление ќе има во зраците негови, и вие ќе излезете и ќе се 
разиграте како нахранети теленца; и ќе ги газите нечестивите, оти 
тие ќе бидат прав под стапалата на нозете ваши во тој ден, што јас 
ќе го приготвам, вели Господ Саваот." Еве го повторно. Сонцето 
сјае во неговата сила. Ох, моќта на Синот Божји сјае во средината 
на седумте златни свеќници. Стои тој е судијата, Оној што страдал 
и умрел за нас. Тој го зеде врз себе гневот на божествениот суд. 
Тој газеше во каца на Божјиот гнев сам. Како што веќе рековме, на 
грешникот Неговиот глас е како шум од водопад или удар во 
водата на смртни бранови во карпестиот брег. Но, за светите 
Неговиот глас е како звукот пријатен на на потокот што струи 
песна додека лежите во мирување, задоволни во Христа. Сјаејќи 
над нас со топлина на неговите зраци на љубов, Тој вели: "Не бој 
се, јас сум тој што беше, кој е и кој треба да дојде, јас сум 
Семоќниот. Со мене нема друг. Јас сум Алфа и Омега, Се од тоа." 
Тој, е лилјан на долината и светла ѕвезда Деница. Тој е на мојата 
душа најубав од десет илјади. Да, големиот ден е подготвен да се 
раздени и Сонцето на правдата, ќе се појаваи со здравје во 
нејзините зраци. 
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ПОБЕДОНОСЕН ХРИСТОС 
 
Откровение 1, 17 - 18: "Кога го видов, паднав пред неговите 

нозе како мртов, а тој ја положи својата десна рака врз мене, и ми 
рече: 'Не плаши се, јас сум првиот и последниот, кој живее, и бев 
мртов, и ете, Јас живеам во вечни векови! Амин! И ги имам 
клучевите на Подземјето и смртта.'" 

Ниту еден човек не може да го поднесе целосниот ефект на 
таа визија. Целосно губеји ја силата, Јован падна пред нозете 
Негови како мртов. Но, тоа е раката на Господ допре до него со 
љубов и гласот со благослов рече: "... Не плаши се Јас Сум Првиот 
и Последниот Јас сум тој кој живее, и бев мртов, и овде сум жив 
засекогаш." Што има да се плашиме? Осудата што падна врз Него 
на крстот, гробот, и кога слезе, беше за нас. Тој го доби сиот голем 
удар и раните за гревот и затоа сега нема осудување за оние кои се 
во Христа Исуса. Така и нашиот "адвокат" е, секако, и нашиот 
"судија". Тој е и "адвокат" и "судија". Како судија, "случајот е 
решен" - беше завршен. Затоа сега нема осудување. Зошто треба да 
се плаши црквата? Што ветување не успеала да ја манифестира 
пред нас? Зошто треба да се плашат од казната или смрт? Сето ова 
е победено Тука е моќен победник. Тука е оној кој ги има освоено 
двата света, видливо и невидливо. Не како Александар, кој го 
освојува светот на возраст од 33 години и не знаеше каде на друго 
место да се обрати за понатамошно освојување, па умрел како 
жртва на гревот и раскалашниот живот. Не ми се допаѓа Наполеон 
кој ги победи сите во Европа, но е конечно поразен во Ватерло и 
протеран на Елба, само да сфатат дека го поразиле. Но, ништо не 
може да го победи Христос. Оној кој се понизи сега се вознесе над 
сите, и тој му го дал името на над секое име. Да, тој ја победи 
смртта и пеколот, и ги има нивните клучеви. Она што Тој 
одврзува, е одврзано. Тоа не се менува. Немаше победници пред 
него, и ни е еден со Него. Тој е само Спасител. Тој е единствениот 
Бог "Господ Исус Христос" е Неговото име.  

"Не плаши се Јоване. Не бој се, мало стадо. Сето тоа сум јас, 
ти си наследник на тоа. Сета моја моќ е ваша. Мојата семоќ е твоја, 
а јас стојам во вашата средина. Не дојдов да се донесам страв и 
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неуспех, но љубов и храброст и способност. Дадена ми е сета сила 
и може да ја користите. Вие кажете збор и јас се ќе направам. Ова 
е Мојот Завет, и никогаш не може да пропадне." 

 
 

СЕДУМ ЅВЕЗДИ И СВЕТИЛНИК  
 
Откровение 1, 20: "Ова е тајната на седумте ѕвезди, што ги 

виде во Мојата десница, и на седумте златни светилници: седумте 
ѕвезди се ангелите (Гласници) на седумте цркви – а седумте 
светилници, што ги виде, се седумте цркви." 

Ние веќе ја откривме вистината на овие две тајни. Ох, не сме 
дознале кој беа овие седум гласници, но со Божјата помош и таа 
тајна ќе биде завршена. Седумте времиња ги знаеме. Сите се 
наведени во зборот, а ние ќе се справиме со секој со цел да дојдеме 
до оваа последна ера во која живееме. 

Но, во една последна завршната сцена од оваа глава, видете 
како стои таму во средината на златниот свеќник,стои со седум 
ѕвезди во десната рака. Ох, тоа е зачудувачки да се види како стои 
таму како врховно божество. Тој е судија, свештеник, цар, орел, 
Јагнето, лавот, Алфа, Омега, почетокот и крајот, Отецот, и Синот, 
Светиот Дух, кој беше, Кој е и Кој иде, Седржителот, сите во сите. 
Сето во се. Достојно е Јагнето! Тој ја покажа својата вредност Го 
купи нашето спасение со самиот Себе. Тој сега стои со Неговата 
моќ и сета своја слава, со сето она што му е дадено како Судија. 

Да, таму тој е меѓу рафтовите со свеќи, со ѕвезди во неговата 
рака. Ноќта, затоа што тогаш ние ги користиме сијалици за 
светлина и потоа да видиме како ѕвездите светат и ја рефлектираат 
светлината на сонцето. И тоа е темно. Црквата оди преку вера во 
мракот, нејзиниот Господ го нема веќе на оваа земја, но Светиот 
Дух уште сјае преку црквата, давајќи светло за овој стар со грев 
проклет свет. И оние ѕвезди ја одразуваат Неговата светлина, исто 
така. Единствената светлина што ја имаат е неговата светлина. 
Како темно - каква духовно студ. Сепак, кога ќе дојде во 
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средината, не осветлува, и топло е, а црквата е овластен и преку 
Него да прави дела што Тој ги направи. 

Ах само кога би можеле го видиме, како Јован. Какви ние 
луѓе треба да бидеме, стоејќи пред Него во оној ден! 

Ако не сте го предале вашиот живот на Него, окренете го 
срцето кон Бог во овој момент, и паднете на колена каде и да сте, и 
побарајте прошка за своите гревови и предадете го вашиот живот 
на Него. Потоа заедно ќе се обидеме да пристапиме на Црквите на 
седум времиња, и додека не го направите тоа, јас се молам дека 
Бог ќе му помогне на овој недостоен слуга за да го открие 
Неговото Слово за вас. 
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3. ПОГЛАВИЕ 

ЕФЕШКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 

 
 

Вовед во црквено време 
 
Со цел да се разбере целосно пораката на црквата на 

времето, јас би сакал да се објасни на различни принципи кој ми 
дозволил да дојдам до имињата гласниците, и должината на 
времето и други фактори кои таа ги содржи. 

Бидејќи оваа студија треба да биде најсериозна која досега ја 
прифатив, многу дена го молев Бога за вдахновеноста на Светиот 
Дух. И само тогаш не сум ја читал Библијата и црквените времиња 
и темелно ја истражував многу црковната историја напишана од 
страна на повеќето непристрасни историчари кои можело да се 
најде. Бог не беше неверен и одговори на моите молитви, бидејќи, 
како што го читам Словото, и историјата на Светиот Дух ми 
овозможи да видам откриенa шема, која се протега на вековите и 
до денес, до последниот ден. 

Клучот што Господ ми го даде, со која би можело да се 
утврдат гласници за сите времиња, е навистина Библиска. 
Всушност, тоа може да биде повик на камен-темелникот на 
Библијата. Тоа е откровение дека Бог никогаш не се менува, и дека 
Неговите патишта се непроменливи, како и Тој. Во Евреите. 13: 8 
вели: "Исус Христос е ист вчера, и денес и засекогаш." 
Проповедник 3, 14 - 15: "Знам дека она што Бог го прави тоа, тоа 
ќе биде вечно За тоа ништо не може, ниту нешто да се земе од него 
и Бог го прави тоа се плашат од Него Како и обично, тоа е сега, а 
што ќе.. биде, веќе е, и Бог го бара она што е минато." Таму е: 
непроменлив Бог со непроменлив начин. Тој то го стори за прв 
пат, а ќе продолжи да го прави тоа се додека тоа не се направи 
последен пат. Никогаш не се менува. Тоа се однесува на црквата 
на сите времиња. Каков човек беше избран од Бога, за прв пат, и 
како Бог се манифестира во служба на човекот, тоа ќе биде пример 
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за сите други времиња. Она што Бог го направи во прво црковно 
време, тој сака да се направи исто во сите други времиња. 

Значи, уште од самиот збор што беше напишано од страна 
на Светиот Дух, ние знаеме дека формирањето на првата или 
првобитната црква, и како Бог самиот се откри во неа. Зборот не 
може да се менува или да се менува, затоа што Словото Божјо. 
Јован 1, 1: "Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога - 
и Словото беше Бог." Промени еден од нејзиниот збор, како што 
беше Ева која ги носи гревот и смртта, како што тој вели во 
Откровението. 22, 18 - 19: "... Ако некој им додаде нешто, Бог ќе ги 
додадете на него сите зла кои се напишани во оваа книга и ако 
некој одземе нешто од зборовите на книгата на оваа пророштво - 
Бог ќе го одземе неговиот удел во книгата на животот и на светиот 
град и. она што е напишано во оваа книга." Така, мерка за тоа што 
црквата е на Педесетница. Ова е моделот. Не постои друга форма. 
Без разлика на она што велат учителите, Бог не го промени тој 
образец. Она што Бог го направи во Педесетница, тоа мора да 
продолжат да го прават до крајот на црковните времиња. 

Иако учителите ви кажаа дека апостолското време заврши, 
не верувајте во тоа. Таквата изјава е двојно погрешна. Прво на 
сите, не е во ред да се претпостави дека не постојат повеќе 
апостоли само затоа што на дванаесет починале. Апостолот значи 
"весник", и сега има многу весници, но тие се нарекуваат 
мисионери. Апостолскиот период трае се додека луѓето 
сеиспратени од Словото на животот. Второ, тие чувствуваат 
"објава на сила на Светиот Дух" заврши, бидејќи Библијата е 
завршена. Ова не е вистина. Нема ниту еден библиски текст кој 
сугерира многу убедливо. Тука е нашиот доказ дека и двата од 
овие извештаи се лажни. Дела. 2, 38 - 39: "А Петар им рече: 
'Покајте се, и нека секој од вас се крсти во името на Исуса Христа 
за простување на гревовите, и ќе го примите дар од Светиот Дух За 
вас е ветувањето за вашите деца, и за сите оние кои се далеку што 
ќе ги повика Господ, нашиот Бог.'" Ветувањето на власта која им 
беше дадена на апостолите на Педесетница е "да вие (Евреите) и 
вашите деца (Евреи), и сите што се далеку (незнабошците) и се 
додека тие се повикани на Господа, нашиот Бог (како Евреи и 
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незнабошците)". Пентекостна порака и моќ нема да запре додека 
тој не престане да повикува. 

Она што црквата имала на Педесетница е неотуѓива 
нејзиното право. На прво тоа беше чисто Словото Божјо. Таа 
имаше силата на Светиот Дух објавени во различни знаци и чуда и 
даровите на Светиот Дух. Евреите. 2, 1 - 4: "Затоа треба да бидеме 
нарочно внимателни кон она, што го чувме, па да не би некако да 
отпаднеме. Оти, ако реченото слово преку ангелите се покажа 
верно, и ако секој престап и секоја непослушност прими праведна 
отплата, како тогаш ќе избегнеме, ако занемариме такво големо 
спасение, кое, најнапред проповедано од Господа, се потврди од 
оние што го беа чуле од Него, кога и Бог им го потврди 
сведоштвото со знаци и чудеса, со разни сили и со раздавање 
дарови на +Светиот Дух по Своја волја." Дека првобитната црква 
не беше организирана од страна на луѓето. Тоа е водена од страна 
на Светиот Дух. Таа не беше многу голема. Таа беше омразена и 
презрена. Таа беше угнетувана. Таа беше прогонувана до смрт. Но 
таа беше верна на Бога. Таа ја чувашe оригиналната форма на 
Словото. 

Сепак, не ме разбирајте погрешно тука. Кога реков дека Бог 
и Неговите патишта никогаш не се променливи, не велам дека 
црквата и нејзините гласници не можат да ја променат. Црквата не 
е Бог. Поради тоа, може да се промени. Но ова го реков дека 
поради непроменлив Бог со непроменливи начини може да се 
врати и да се види прв и совршена акт на Бога, а потоа се суди 
според оваа скала. Ова е направено. Вистинската Црква секогаш ќе 
се обиде да биде оригинална, со Педесетницата. Вистинската 
Црква од денес ќе се обиде да биде што поблиску до првата раната 
црква. И претставници на црквите, кои имаат ист Дух во вас, 
обидете се да се бидете во близина на Апостол Павле. Тоа нема да 
биде исто но вистински гласници ќе бидат оние кои се најблиску 
до Павле, кој бил ослободен од сите луѓе, посветен на Бога и го 
прогласувал Словото Божјо и објавил исклучиво со силата на 
Светиот Дух. Никој друг не би не задоволил. Вие мора да почнете 
од оригиналот. Таков вид на Вистинска Црква секогаш ќе биде 
онаа која ќе се обиде да ги следи чекорите на нејзиниот основач на 
Педесетницата и нејзините гласници ќе го следат на апостол 
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Павле, првиот предвесник на првото црковно време. Тоа е толку 
лесно и толку прекрасно. 

Со овој клуч, толку е едноставно, а сепак толку убаво, јас 
бев во можност со помош на Светиот Дух да ја прочитам книгата 
на Откровение и историјата и да го пронајдам секое време, било 
гласник, времетраењето на секоја ера и улогата што секој од нив 
имаше во Божјиот план на Педесетницата до завршувањето на 
време. 

Од сега да се разбере како расудуваме која беше вистинската 
Црква (која беше на Педесетницата, и она што беше во времето на 
апостолите, како што е наведено и во зборовите на книгата на 
Дела), може да важи истото правило да ни покаже како црквата не 
успеа. Основната грешка, или грешки, кои се вовлекоа во првата 
црква и се објавени во книгата на Дела и Откровението и во 
Посланијата ќе станува повеќе и повеќе видливо да се 
манифестира во секоја наредно време, додека не се дојде до 
целосна затемнување на вистината во последната, или Лаодикиско 
време. 

Значи, од овој прв клуч што го добивме од Господ доаѓа 
вториот и малку помалку прекрасен вистината. Јас реков дека 
вистинската Црква секогаш се обидуваа да биде како што има во 
книгата на Дела. Тоа е точно. Но, ние откривме дека Словото, исто 
така, учи за грешки додека исчезне целосно затемнување на 
вистината во последниот ден пред појавата на Господ. Сега во 
нашите умови брзаат прашања: Дали Бог ги напушта своите да 
паднат во состојба на целосна измама? Во никој случај, бидејќи 
Писмото вели многу јасно во Матеј 24, 24 "избрани" Не можам да 
бидат измамени. "Затоа што ќе се појават лажни христоси и лажни 
пророци, и ќе направат големи знаци и чуда што би, ако е можно, 
ги измамиле и избраните." Што тогаш? Пред нас е јасен одговор. 
Постои вистинска Црква и лажната црква. Таму е вистинската лоза 
и лажна лоза. Но, се разбира, ова ќе биде лажна црква, лажна лоза 
тело, секогаш се трудам да јаповратам на позицијата на 
Вистинската Црква и тврдат дека таа, а не избраната,е правата на 
оригиналот. Лажната ќе се обиде да ги убие Вистинските. Така 
било и во Дела апостолски, како што е наведено седум пати тие се 



ЕФЕШКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 65 

 

занимаваа со различни посланија. Тоа беше тоа. Така е и сега. Па 
тоа ќе биде. Тоа не може да се промени. 

Ајде сега се многу внимателни за да не се направи грешка на 
оваа точка. Затоа, ние ќе го бараме Зборот за да се потврди ова 
тврдење. Да се вратиме на почетокот на книгата Битие. Во 
градината на Едем биле две дрва. Еден е добар, еден е болен. Еден 
произведува живот, други произведува смртта. Имаше две деца, 
кои првично принесуваат жртви на Бога. Дозволете ми да 
повторам дека, тие и двете нудат жртви на Бога.Битие. 4, 3 - 5: "А 
на време Каин му донесе на Господа дар од плодовите Авел исто 
така понудени од првината на стадото свое и Господ беше со 
почит кон Авел и на неговата жртва, но на Каин и неговата жртва, 
тој немаше почит…" Но, еден (Каин) беше зло, бидејќи беше од 
неговиот татко (лукавиот), а Авел е праведен пред Господ. 
Повторно има две деца на иста матичното тело. Тие беа близнаци 
на Исак и Ревека. Една од нив беше избран Божји, а другиот 
расипан. Двaјцата го славеа Бога. Во секој случај злобниот го 
мразеше праведникот и го прогонуваше. Во некои случаи на злото 
уништени праведните. Но информации. Тие беа заедно posañeni. 
Обрнете внимание Заедно живееле. Двајцата ги имаа правото на 
наследство и го славеа Бога. 

Овие илустрации совршено ја опишуваат споредбата на 
Господ Исус Христос, кога рече дека царството небесно прилега 
на човек кој посеал добро семе, со цел тогаш да дојде непријателот 
и да засади какол меѓу доброто семе. Бог не го засади коколот 
Сатаната го посади коколот точно меѓу добро семе на Бога. Овие 
два вида на растенија (луѓе), од две различни семиња, растеа 
заедно. Јадеа храна во една иста земја, делеа исто сонце, дожд, и 
сите други благодати, и двете беа собрани во нивното време. 
Гледате ли? Никогаш немој да ги заборавиме овие вистини додека 
ги проучувам црковните времиња и подоцна печатите.. И пред сè, 
да не заборавиме д ека во оваа последно време коколот се врзува 
за запалување додека Пченицата Господ ќе ја собере во Амбари. 

Сакам да ја поминеме оваа мисла до крај, па ајде да одиме 
еден чекор понатаму. Дали некогаш сте ја проучувале историјата 
на Пробудувањето? Пробудувањето означува движење на Бога со 
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сила. И секој пат кога Бог ќе почне, постои сатаната, кој, исто така, 
започнува. Тоа никогаш не изневерува. Во деновите на големите 
велшки Пробудувања (и повеќето луѓе не го знаат) наскоро беа 
полни санаториуми и пеколот на сила главно се манифестира да 
привлече внимание кон Бога. Пишува дека луѓето во времето на 
Весли правеа најмногу неверојатни нешта што несомнено беше на 
сатаната се обидуваа да се потсмеваат на добрината и силата 
Божја. Тие велат дека во Лутер ден чудото на неговота служба не е 
во фактот дека тој успешно протестираа против Римокатоличката 
црква, тоа е чудно во фактот дека тој може, и остана воздржан и 
нормален меѓу фанатици, кои често беа исполнети и водени со 
погрешно духови. И ако не сте запознаени со служба на 
последните денови, ќе забележите истата инвазија на лажни и зли 
духови. Тоа мора да биде така. Така, се надевам и верувам дека сте 
духовно доволно за за да се разберете. 

Само да се запечати оваа точка на преплетување на 
вистински и лажни лози и ги покажува два духа кои се на дело, 
ајде да погледнеме во 1 Јован 4, 1 - 4, и Јудина 3, 4, 12. 
"Возљубени, не верувајте му на секој дух, туку испитувајте ги 
духовите: дали се од Бога, бидејќи многу лажни пророци се јавија 
во светот. По ова познавајте Го Божјиот Дух, и духот на лагата: 
секој дух, што признава дека Исус Христос дошол во тело, од Бога 
е. А секој дух, што не признава дека во тело дошол Исус Христос, 
не е од Бога; тоа е духот на антихристот, за кого сте слушале дека 
иде, па и сега е веќе во светот. Вие сте, чеда, од Бога и нив сте ги 
победиле(Духот на антихристот): Зошто е поголем Оној (Духот 
Божји) во вас отколку од оној што е во светот." Јуда 3, 4, 12: 
"Возљубени, грижејќи се постојано, да ви пишувам за вашето 
општо спасение, најдов за добро да ви напишам и да ве помолам – 
да се борите за вистинската вера, која им е дадена на светиите 
еднаш засекогаш, зашто се вовлекоа некои луѓе, чија осуда е 
одамна определена, безбожници, што ја обрнуваат благодатта 
Божја во нечистотијата и се одречуваат од Единиот Господар Бог и 
Господ наш Исус Христос. Тоа се оние што ги поганат вашите 
вечери на љубовта, јадејќи со вас без страв и дека самите себе си 
ќе си напаствуваат…" Пред ова Писмото не може да негира дека 
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вистинската Црква и лажнaта црква се испреплетени, бидејќи тие 
беа заедно посадени, но беа од различни семиња.  

Па мислам дека постои и нешто друго што треба да го 
знаете. Седум цркви на кои Јован им се обраќа се во Мала Азија, и 
сите се пагански цркви. Тој не вели ништо за црквата во Ерусалим, 
која беше главно еврејска со можеби само неколку народите во 
неа. Причината за ова е тоа што Бог се сврте од Евреите кон 
паганите. Затоа Бог низ целото црковно време се занимаваат со 
пагани и ја повикува кон Него Паганска невеста. Ова го прави во 
"црквено време" и "полнотата на народите", една и иста работа. 
Дела 13, 44 - 48: "Во идната сабота се собра скоро целиот град да 
го чуе словото Божјо. Но Јудејците, кога видоа многу народ, се 
исполнија со завист и му противречеа на она што го зборуваше 
Павле и хулеа. Тогаш Павле и Варнава им рекоа отворено: 
‘Словото Божјо требаше најнапред вам да ви се проповеда, но кога 
вие го отфрлате и сами покажувате дека не сте достојни за вечниот 
живот, затоа, еве, ние се обраќаме кон незнабошците. Зашто 
Господ така ни заповеда: ‘Те поставив за светлина на 
незнабошците, да бидеш спасение до крајот на земјата.’' 
Незнабошците, слушајќи го тоа, се радуваа и го славеа словото 
Господово и поверуваа сите, кои беа определени за живот вечен." 
Римјаните 11, 1 - 8: "И така, ви велам: зар Бог го отфрли Својот 
народ? Никако! Оти и +јас сум Израилец, од семето Авраамово, од 
коленото Венијаминово. Бог не го отфрли Својот народ, кој 
однапред Го разбра. Или, пак, не знаете што кажува Писмото за 
Илија, како тој Му се пожали на Бога од Израилот, велејќи: 
Господи, ги избија пророците Твои и ги раскопаа жртвениците 
Твои; јас останав сам, и сакаат да ми ја земат душата. А како му 
вели Божјиот одговор: 'Си оставив седум илјади мажи, кои не ги 
преклонија колената пред Ваала.' Така е, пак, во сегашно време; 
остатокот се спаси по избор на благодатта. Но, кога е по благодат, 
не е по дела; оти благодатта веќе не би била благодат. Ако, пак, е 
по дела, тоа веќе не е благодат; зашто инаку делото не би било 
веќе дело. А што? Израилот не го доби она, што го бараше; 
избраните, пак, го добија, а другите се ожесточија, како што е 
напишано: "Бог им даде дух што не чувствува: +очи да не гледаат, 
и уши – да не слушаат, дури до денешниов ден."  
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Римjaните. 11, 25 - 29: "Не сакам, браќа, да не ја знаете таа 
тајна – за да не бидете горди – дека слепотија на еден дел од 
Израилот му падна, додека не влезат незнабошците, колку што е 
потребно, и по таков начин целиот Израил ќе се спаси, како што е 
напишано: ‘Ќе дојде од Сион Избавителот и ќе ја отстрани 
безбожноста од Јакова. И тоа им е ним завет од Мене, кога ќе ги 
одземам нивните гревови.' Што се однесува до Благовестието, тие 
се непријатели поради вас; но во изборот тие Му се омилени на 
Бога заради татковците, зашто Бог нема да се покае за даровите 
Свои и повикот." 

Овие седум цркви се наоѓаат во Мала Азија, содржат 
одредени карактеристики, во античкиот период, кога станаа зрел 
плод за подоцнежно време. само никнуваа растенија од семе, да 
подоцна има зрела жетвата како Исус рече: "Зашто, ако дрвото е 
зелено, што ќе се случи кога е сува?" Лука 23, 31.  

 
 

ПОРАКА ЗА ЕФЕШКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 
 

Откровение 2, 1 - 7 
"На ангелот на Ефеската црква напиши му: Ова го вели Оној, 

Кој ги држи седумте ѕвезди во десницата Своја, Кој оди посреде 
седумте светилници – ги знам делата твои, трудот твој и трпението 
твое, и дека не можеш да ги трпиш лошите; знам дека си ги 
испитал оние што себеси се наречуваат апостоли, а не се, и дека си 
нашол оти се лажци; дека си претрпел и дека имаш трпение, дека 
си се трудел за името Мое и дека не си се уморил.  

Но сум против тебе, зашто ја остави својата прва љубов. 
Спомни си од каде си паднал, и покај се, и врши ги 

поранешните дела; ако не, скоро ќе ти дојдам и ќе го преместам 
светилникот твој од местото негово, ако не се покаеш. 

А ова го имаш, ги мразиш делата на николаитите, кои што и 
Јас ги мразам. 
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Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот на црквите – на 
оној, што победува, ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, кое 
што е среде Божјиот рај." 

 
 

ГЛАСНИК  
 
Гласник (ангел) на црквата во Ефес бил апостол Павле. не 

може да се негира дека он е гласник на прво време на 
незнабожечка ера. Иако на Петар, му се даде власт да ја отвори 
вратата на народите,на Павле е дадено за да им биде апостол и 
пророк. Тој беше пророк-гласник на народите. Неговата пророчка 
служба, која доби целосно откровение на Слово за народите, се 
гарантира и кредибилитетот како нивен апостолски гласник. Со 
ова се согласија и другите апостоли во Ерусалим. Галатјаните 1, 12 
– 19: "Зашто ни јас го примив, ниту го научив од човек, а преку 
откровението на Исуса Христа. А сте слушале и за моето 
некогашно поведение во јудејството, дека прекумерно ја гонев 
Божјата црква, и ја разорував; и дека во јудејството напредував 
многу повеќе од мнозина мои врсници, бидејќи бев голем ревнител 
за татковските преданија. А кога Бог, Кој ме избра од утробата на 
мојата мајка и ме призва преку Својата благодат, благоволи во 
мене да Го открие Својот Син, за да благовествувам за Него меѓу 
иноверците – веднаш не го прашав ни телото, ниту крвта, ниту, 
пак, отидов во Ерусалим при оние, што станаа апостоли пред мене, 
туку заминав за Арабија и пак се вратив во Дамаск. А на три 
години потоа отидов во Ерусалим за да се видам со Петра, и 
останав при него петнаесет дена. Други, пак, од апостолите не 
видов освен Јакова, братот Господов." Галатјаните 2, 2: "А влегов 
по откровение и им го изложив на верните, посебно на највидните, 
Благовестието што Го проповедам кај незнабошците дека не трчам 
залудо или, пак, залудо сум трчал." Галaтјаните 2, 6 – 9: "А во 
врска, пак, со највидните – какви и да биле тие некогаш, мене ми е 
сеедно: Бог не го гледа човекот по лице – тие ништо не ми дадоа. 
Туку, напротив, кога видоа дека мене ми е поверено да 
благовестам на необрезаните, како на Петра – на обрезаните, – оти 
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Оној, Кој му помогна на Петра во апостолството меѓу обрезаните, 
ми помогна и мене меѓу незнабошците - и кога узна за благодатта 
што ми е дадена, Јаков, Кифа и Јован, кои се броеја за столбови, ни 
ја подадоа мене и на Варнава раката и се согласија ние да отидеме 
при незнабошците, а тие – при обрезаните." Римјаните 11, 13: 
"Вам, на незнабошците, ви велам: до колку сум апостол на 
незнабошците, јас ја прославувам својата служба." 

Павле ja основал црквата во Ефес околу средината на 1 век. 
Ова ни овозможува да се одреди датум за почеток на Eфешко 
црковно време; околу 53 година по Христа. 

Неговиот начин на служење постави модел кој ќе ги земат 
сите идни Гласници, а всушност се поставува шаблонот за секој 
вистински проповедник на Бога, иако не се постигнаа такви 
височини во пророчките области на она што постигнал Павле. 
Службата на Павле имаше трострук квалитет и беше како што 
следува: 

Прво Павле бил апсолутно верен на Словото. Никогаш не 
одстапил од неа, без разлика на цената. Гал. 1, 8 - 9: "Но ако и ние, 
или ангел од небото, ви проповеда друго евангелие, различно од 
она што го проповедам за вас, нека биде проклет! Како што 
рековме порано и сега пак велам: ако некој проповеда друго 
евангелие, различно од она што го примивте, нека биде проклет!" 
Гал. 2, 11, 14: "А кога дојде Петар во Антиохија, јас лично му се 
спротивставив, оти се беше изложил на осудување; А кога видов 
дека тие не постапуваат точно според евангелската вистина, му 
реков на Петра пред сите: кога ти, кој си Јудеец, живееш како 
незнабошците,а не како Јудејците, зошто тогаш незнабошците ги 
принудуваш да живеат јудејски?"  

1 Кор. 14, 36 – 37: "Зар од вас излезе словото Божјо? Или, 
пак, само до вас стигна? Ако некој мисли дека е пророк или 
исполнет со дух, нека разбере дека ова што ви го пишувам се 
Господови заповеди." 

Забележавте дека Павле бил неорганизиран, но воден Духот, 
како кога Бог му нареди на Мојсеј да го изведе Израел од Египет. 
Павле не го испратил Советот од Ерусалим, ниту против него 
имаше некој авторитет или јурисдикција. Бог, и само Бог, го 
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испрати и успеа. Павле не е од мажите, туку од Бога. Галатјаните 
1, 1: "Павле, апостолот, повикан ни од луѓе, ниту преку човек, туку 
преку Исуса Христа и Бога Отецот, Кој Го воскресна од мртвите." 
Галатјаните 2, 3 - 5: "Но и Тит, кој беше со мене, иако Елин, не 
беше принуден да се обреже. Што се однесува, пак, од лажните 
браќа, кои дојдоа и се вовлекоа да ја гледаат нашата слобода, која 
ја имаме во Христа Исуса, за да нè поробат, ним ни за час не се 
оставивме да нè покорат, та да се запази во вас вистината на 
Евангелието." 

Второ, неговота служба беше во силата на Светиот Дух, од 
страна на нејзиниот говорен и пишан збор. 1 Коринтјаните 2, 1 - 5: 
"И јас, браќа, доаѓајќи при вас, дојдов да ви го соопштам Божјото 
сведоштво не со возвишена проповед или мудрост, бидејќи не 
сметав дека е добро меѓу вас да знам нешто друго освен за Исуса 
Христа, и тоа – Распнатиот. И јас меѓу вас бев во немоќ, и страв, и 
во голем трепет. И словото мое, и проповедта моја, не се состоеше 
во убедливи зборови на човечка мудрост, туку во пројава на Духот 
и силата, та верата ваша да се утврди не во човечка мудрост, туку 
во силата Божја." Дела 14, 8 – 10: "Во Листра имаше еден човек, 
немоќен во нозете, кој беше хром од мајчината утроба; седеше и 
не беше одел никогаш. Тој слушаше кога Павле зборуваше; а 
Павле, кога се вгледа, виде дека во него има вера да оздрави, па му 
рече со висок глас: ‘Тебе ти велам во името на Господа Исуса 
Христа: исправи се на нозете свои!' И тој веднаш почна да скока и 
прооде." Дела 20, 9 – 12: "А едно момче, по име Евтих, седеше на 
еден прозорец, и, совладано од длабок сон, додека Павле 
зборуваше многу, се помрдна во сонот и падна од третиот кат, и го 
подигнаа мртво. Павле, пак, штом слезе, се спушти врз него, го 
прегрна и рече: ‘Не правете смут, зашто душата негова уште е во 
него!’ А потоа, откако се качи горе, прекрши леб, вкуси и 
зборуваше долго, дури до зори, а потоа отпатува. Тогаш го доведоа 
момчето живо и не малку се утешија." Дела 28, 7 – 9: "Околу тоа 
место се наоѓаа имотите на првенецот на островот, по име Поплиј. 
Тој нè прими и три дни дружељубиво нè гоштеваше. А таткото на 
Поплиј се разболе и лежеше, страдајќи од треска и болки во 
стомакот. Павле влезе при него, се помоли и, откако ги положи 
рацете свои врз него, го исцели. Тогаш, и другите од островот, што 
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страдаа од болести, идеа и се исцелуваа." 2 Коринтјаните 12, 12: 
"Зашто белези апостолски се извршија меѓу вас во секое трпење, 
во знаци, чудеса и сили."  

Трето, тој е очигледно на работата во неговото служба како 
што му беше дадена. 2 Кор 12, 11: "Станав безумен со фалбите 
свои: вие ме принудивте. Вие требаше да ме пофалите, зашто со 
ништо не сум подолен од врховните апостоли, иако сум ништо." 1 
Кор 9, 2: "Ако на други не сум апостол, но на вас сум, бидејќи 
печатот на моето апостолство сте вие во Господа." 2 Коринтјаните 
11, 2: "Но, јас сум љубоморен на вас со Божја љубомора: бидејќи 
јас ве свршив за еден маж да вие како чиста девица да ве принесам 
кон Христа." Павле, беше средство за поврзување на многу 
пагански овци, тој ги храни, се грижи за нив се додека не се донесе 
праведни плодови и се подготвени да се сретнат со Господа, како 
дел од паганскита невестата. 

Во моментот на давање на Откровението, според 
традицијата, Павле веќе умрел како маченик, но Јован продолжи и 
наместо него токму онака како што Павле работел во деновите на 
неговите служби. Смртта на Павле, пред тоа беше дадена 
Откровението не се откаже од фактот дека тој е гласникот на 
Ефешко Црквено Време, бидејќи Он е гласник за сите времиња, 
без разлика кога ќе дојде, или оди, или кој влијае на времето за 
Божјата служба што е одраз на Словото. Павле беше човекот. 

 
 

ГРАД ЕФЕС 
 
Градот Ефес бил еден од трите најголеми градови на Азија. 

Тој често се нарекува третиот град на христијанската вера, 
Ерусалим е прв, и втора е Антиохија. Тоа беше многу богат град. 
Власта беше римска но јазикот бил Грчки. Историчарите веруваат 
дека Јован, Марија, Петар, Андреј и Филип, тие сите беа погребани 
во овој прекрасен град. Павле, кој во овој град ја основал од 
вистинската вера, тој беше свештеник тука само три години, но 
кога тој беше отсутен од стадото постојано беше во молитва и 
мисли за нив. Тимотеј беше нејзин прв епископ. 1 Тим. 1, 1 - 3: 
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"Од Павла, апостолот на Исуса Христа, во повелба на Бога нашиот 
спасител и Господа Исуса Христа, нашата надеж, до Тимотеја, 
вистинското чедо по вера. Благодат, милост, и мир од Бога Отецот 
наш и Христа Исуса нашиот Господ! Како што на тргнување за 
Македонија те молев да останеш во Ефес, така и сега те молам да 
им заповедаш на некои, да не проповедаат друго учење." 

Само името на Ефес има чудно комплексно значење, "чија 
цел " и "опуштено". Големите надежи на оваа време, кои започнаа 
со полнотата на Светиот Дух, "длабочината на Бога", според кој 
тие беа повикани кон Севишниот Бог, почнале да се колебаат со 
претпазлив став. Помалку нетрпение и следењето на Исус Христос 
почнаа да се манифестираат како знак дека во идните времињата 
на физичка градба, наречена црквата, потона со ужасите на 
"длабочините на сатаната". Овој период се враќа на старите 
гревови. Ефешка Црква Ја остави својата прва љубов. Посадени 
беа ситни семки во тоа Ефешко време затоа растеа во духот на 
заблудата додека сите нечисти птици не се населат на неговите 
гранки. Малото растение ќе изгледаа толку невино и размислување 
дека Нова Ева е (новата црква) и сатаната повторно почна да 
заведуваа. Ефес нејзината времена шанса беше за најдоброто од 
Бога и за кратко време се опушти и доминираше во тој момент со 
невнимание сатаната го засади семето на целосна пропаст. 

Самата религија во Ефес совршено типична на оваа прво 
црквено време и ја одредува насоката на времето да дојде. Прво, 
величествениот Храм на Дијана, која била изградена пред толку 
многу години, во чии свети палати наоѓаме обична и најмалку 
видлива фигура на Дијана од она што може да се замисли. Тоа 
апсолутно не е слична и со било кој друг на своите ликови 
сместени во други храмови посветени на неа. Таа едноставно беше 
речиси безобличната женска фигура која на крајот се спои со 
парче дрво кој е врежан. Беа формирани две нејзините раце на два 
едноставни железни решетки. Како совршено ова го опишува 
духот на антихристот, објавен во првато време. Таму тој беше 
ослободен, меѓу луѓето, а сепак, таа застанала на форма која би ги 
известила луѓето. Сепак, двете раце на железни решетки покажаа 
дека неговата намера била да го скрши на Божјото дело, и да ја 
освои својата територија. Се чини дека никој не го ни забележал 
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она што го прави. Но еден ден со железни рацете на "дело" да 
стане "доктрина" и неговата доктрина станува закон на 
империјата. 

Ред и службата во храмот храм исто така, открива многу 
повеќе. Постојат свештеници кои биле евнуси. Тоа е стерилно 
свештенство шаблонска стерилност на мажи кои ќе талкаат далеку 
од Словото, бидејќи луѓето кои тврдат дека го знаат Бога, освен од 
Словото со неплодни живот се стерилни евнуси. Второ, храмот е 
во нејзините граници имаше девици свештенички кој настапуваа 
на верските ритуали на храмот. Тоа наговестува ден кога на 
церемонијата и форма, ритуалот ќе го заземе местото на Светиот 
Дух и харизматичната манифестација веќе нема да го исполни 
храмот Божји. Над сите нив беше првосвештеникот, човек со 
политичка моќ и влијание на јавноста за пребојување на она што 
веќе беше во тек, но не и премногу очигледно, а тоа е дека црквата 
наскоро ќе му биде предадена на раководството на човек со 
планови и амбиции на луѓето и на човекот "вели Духот Свети" 
веќе нема да биде жива реалност. И сите од нив беа во храмот 
робови кои немале друг избор освен послушност кон верската 
хиерархија. Она што ова може да значи, освен дека ќе дојде денот 
кога овластеното свештенство, на државата и замена на верувања, 
догми, и човечкото раководење Словото и Светиот Дух Црквата, 
за поробување на народот, а лидерите се насладија во незаконски 
стекнатото богатство и уживаа со валкани задоволства. 
Сиромашните луѓе, која би требало да служат во хармонија со 
Бога, тие станале слуги. 

 
 

ИСУС НЕГОВИОТ ГЛАСНИК И ЦРКВИ 
 
Oткровение 2, 1: "... Ова го вели Оној, Кој ги држи седумте 

ѕвезди во десницата Своја, Кој оди посреде седумте светилници." 
Ова е оној за кого се вели: "Овој Исус е Господ и Христос." Ене го, 
Единствен Семоќeн Господ Бог и со Него нема друг. Ене го, 
Спасителот ("... спасението е од Господа." Јона 2,9), oдеше посред 
црквите низ седумте времиња. Она што тој беше во првите години, 
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тој е во сите времиња. Тој е со секој верник, Исус Христос е ист 
вчера, и денес и засекогаш. Она што тој некогаш го правеше, тој се 
уште и ќе продолжи да го прави тоа. 

Така, ќе забележите дека Исус оди сам посред неговите 
цркви. Со Него не е никој друг. Навистина не може да биде, 
бидејќи Тој ја спаси и, откако ја купил со Својата крв Тој ја 
поседува Црквата. Тој е нејзиниот Господ и Господар. Таа му дава 
сета слава и Тој нема да ја сподели со друг. Со Него нема папа. Со 
Него нема архиепископ. Марија, мајката на Неговото земно тело, 
не е со него. Тој не зборува и не се сврти кон Отецот, бидејќи Тој е 
таткото. Тој не се врти да му нареди на Светиот Дух, затоа што Тој 
е Бог, вечниот Дух, и неговиот живот е само пулсирачки во 
црквата кој го дава свој живот и без него нема да има живот. 
Спасението е од Господа. 

Со него немаше никој кога го изоди гневениот огин. Тоа не 
беше никој друг, но тој виси на крстот и ја даде Неговата крв. Тој е 
Зачетник и Довршител на нашата вера. Тој е алфа и омега на 
нашето спасение. Ние сме ангажирани со него, а не за друго. Ние 
не припаѓаме на црквата. Ние припаѓаме на Него. Неговиот збор е 
закон. За да не влијае на нас црквата верувања, догми, правила и 
закони. Да, тоа е Исус одеше во средината на црквите. Да Бог тоа 
го сака, и дејствува во согласност со Неговата волја. Никогаш 
немој да заборавиш. Имате само една врска со Бога и Бог има само 
една врска за вас - тоа е Исус, и само Исус. 

Тука тој има седум ѕвезди во десната рака. Десната рака ја 
означува моќта и авторитетот на Бог. Псалм 44, 3: "Бидејќи тие не 
со меч ја придобија земјата, и нивните мишки не ги спасиле, туку 
Твојата десница и Твојата мишка и светлината на Твоето лице, 
зашто Ти беа по волја." Во оваа моќна десна рака седум ѕвезди кои 
според Откровение 1, 20 се седум црквени гласници. Ова значи 
дека зад своите гласници на секоја време сопствена сила и власт е 
на Бог. Тие излегуваат во топлината и силата на Светиот Дух, со 
зборот. Тие се ѕвезди, бидејќи тие ја рефлектираат светлината. 
Светлината што тие ја одразуваат е Неговата светлина. Тие немаат 
своја светлина. Тие не ги палат сопствените огини за да луѓе 
шетаат во светлината на нивните искри. Од. 50, 11 ноќ, затоа што 
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тогаш ѕвездите излезе. Ноќта е темна полна со гревови затоа што 
сите (дури и целиот свет) згрешија и се постојано се лишени од 
славата Божја. Римјаните. 3, 23. 

Овие седум гласници го објавуват Бог. Кој и да ги прима, го 
прима оној што ги испраќа. Јован 13, 20. Тие зборуваат и дејствува 
со неговиот авторитет. Тој стои зад нив со сета моќ на божество. 
Матеј 28, 18 - 20: "И дојде кај Исус и им рече, велејќи: ‘Дадена ми 
е сета власт на небото и на земјата учете ги сите народи, 
крштавајќи ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, учејќи ги 
да ги почитуваат сето она што ви го заповедав. И ете, Јас сум со 
вас и секогаш, до крајот (на времето).'" Затоа, тука се и оние кои се 
исполнија со Светиот Дух и со вера и оган од Бога, држејќи до 
словото на вистината, и тој е тука за да ги поддржи. Мислам дека 
за тоа, а ни еден верник на било које време не треба да плаче во 
своето срце, "О, кога би можело да се вратам таму на прво време 
кога апостолите беа испратени за прв пат." Нема потреба да го 
вртите. Погледот! Го гледам дури и сега се движи во средината на 
црквите низ сите векови. Гледајте го тој е ист вчера, и денес и 
засекогаш и дека никогаш не се менува или во суштина или на свој 
начин. Каде се двајца или тројца собрани во Негово име, Тој е 
таму меѓу нив! И не само во нивната средина како безгриен 
набљудувач или како ангел стрелец, но тој што стои се изразува 
токму она што тој е - Живот и Поддржувач и Дарител на сите 
добри дарови на црквата. Алелуја!  

"Кој оди меѓу седумте златни свеќници." Како значајни се 
овие зборови кога се гледа во контекст на Светото Писмо, што го 
опишува "Христос, кој е наш живот". Бидејќи Христос навистина е 
животот на Црквата. Тоа не е живот. Без него, таа е само 
религиозен општествен клуб, со незначителна група на луѓе. Како 
што телото е украсено со скапоцени камења и облечено е уште, па 
црквата, без разлика што нејзините програми се добронамерни 
напори не може ништо да се постигне, без Христа, таа е исто така 
и телото. Но со Него во нивната средина, со Него, кој ги мотивира 
и станува воодушевување за сите ", тело Негово, полнота на Оној 
Кој исполнува сè во сè." И во ово ј момент, тој оди во средината на 
златни светилници последен пат. Она што беше како одеше во 
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првото време, тој е дури и сега во ова последно време. Исус 
Христос е ист вчера, и денес и засекогаш. 

"Седумте златни свеќници." Исход 25, 31. "И направи 
светилник од чисто злато; светилникот нека биде излеан; неговиот 
столб, неговите гранки и чашки со јаболкца и неговите цветови – и 
сите тие на него нека бидат." Вистинската црква е Исус Христос, 
невестата се, споредува, со чисто злато. Нејзината праведност е 
Неговата праведност. Неговите карактеристики со свои славни 
карактеристики. Нејзиниот идентитет се наоѓа во Него. Треба да се 
одразува она што е. Таа треба да го очитуваат она што Тој го има. 
Таа нема грешки. Сето тоа е во рамките на слава. Од почеток до 
крај, тоа е дело на нашиот Господ, и сите негови дела се совршени. 
Всушност, тоа е собрано и објавено вечната мудрост и совет од 
Бога. Како некој може да разбира? Како некој може да се разбере? 
Иако не можеме да го да го прифатиме со вера, затоа што Бог тоа 
го рече.  

Но, не само што е светилник на злато, што беше од ковано 
злато. Рачно изработен од ковано злато за да нејзините дизајни кои 
се дадени од страна на Духот. Дали се тие, во прилог на нејзиниот 
Господ и Учител, Исус Христос, некогаш постоеле толку многу 
луѓе се фалсификуваа и консолидираа како Невестата на Исус 
Христос? Тоа, секако, се надополнува со страдање што Христос и 
остави. Таа е ограбена. Нејзиниот живот е во опасност. Нејзе ја 
сметаат како овца да биде заклана. Ја убиваат целиот ден. Многу 
страдаат, но во сето тоа не возвраќа, ниту е причина некој друг да 
страда. Оваа прекрасна невеста на Христа е достојна за 
Евангелието. И како злато може да се кове, за разлика од бронза 
што со ковење би се распукала, тоа злато на Бога ќе го носи 
нејзиното страдање за Господа, а не свиткано, не пукнато, не 
уништено, но со опит и истражување на животот во форма нешто 
како убавина и радост засекогаш. 
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ХРИСТОС ГИ ФАЛИ СВОИТЕ 
 
Откровение 2, 2 – 3: "Ги знам делата твои, трудот твој и 

трпението твое, и дека не можеш да ги трпиш лошите; знам дека 
си ги испитал оние што себеси се наречуваат апостоли, а не се, и 
дека си нашол оти се лажци; дека си претрпел и дека имаш 
трпение, дека си се трудел за името Мое и дека не си се уморил." 

Колку убаво Спасителот ги фали и оддава признание на 
своите деца. Тој целосно ја набљудува нивната добра духовна 
состојба и однесување. Тој знае дека меѓу нив постои слабост, но 
сеуште не повика против тоа. Нели е Господ таков? Тој знае како 
да не охрабри во вистинските работи и да не обесхрабри во 
погрешни работи, сите ние би можеле да научиме добра лекција за 
управување со Црквата и нашето семејство. И уште подобро, ние 
би можеле да научиме за сето тоа како добра лекција дека Бог 
работи со секој од нас, на овој начин. Никогаш немој да се 
обесхрабруваш. Бог е свет, оти Бог не е немилостив да ја заборави 
вашата жртва на љубовта. Што и да правиме, дури и да дадеме на 
некој чаша ладна вода, ќе имаме награда и благослов од Господа. 

"Ги знам твоите дела, вашата напорна работа и Вашата 
упорност." Како што Тој оди во средината на неговата Црква Тој е 
свесен за страдањата на својот народ и тој се грижи. Како што 
беше во деновите на ропството во Египет, кога ги слушна нивните 
повици. Кој никогаш не се менува и уште го слуша плачот на 
угнетените при одење меѓу нив. Самиот збор значи исцрпеност 
напор потлаченост. Божјиот народ, не работи само за него во 
жртвата на љубовта, но со радост да пострада за Него. 
Непоколебливи во носење на јаремот. Ова е прв пат да претрпе 
голема прогон. Тие мораа да работат напорно за да со проповедта 
се шири Евангелието на вистината. Нивните возвишени цели се да 
му служат на Бога и кога тие се уништени со надеж во животот тие 
се стабилни и предадоа се на Него кој вети постојана надомест на 
небото за она што тие не се откажаа од Него на земјата. 

Мислам дека треба да се запре тука и да се справат со 
мислата дека Божјиот народ секогаш бил и секогаш ќе бидат гонет. 
Вие знаете дека Битие е почеток на книгата, а што е започнато 
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таму ќе продолжи преку Откровението и никогаш нема да се 
смени. Таму ќе видиме дека Каин го прогонувал и убил Авел 
бидејќи вториот му угодил на Бога. Тогаш можеме да видиме 
совршена слика во син на Авраам по телото, Исмаил, кој го 
задевал и се борел со синот на ветување, Исак. Тука е и Исав кој го 
мразеше Јаков и тој можел да го убие Јаков ако Бог не 
интервенираше. Во Новиот Завет дознаваме дека Јуда го предал 
Исус, додека верски редови од првиот век се обидоа да ги уништат 
првите верници. Децата на овој свет, кој се раководени од ѓаволот, 
ги мразат децата Божји, кој се раководени од страна на Духот. 

Без разлика колку е христијанин праведен и чесен во 
јавноста и тоа како добронамерен кон ближниот прави ништо 
друго освен добрини, тој ќе Го признае Христос како свој 
Спасител и ќе го признае делувањето и дар на јазици, пророштво, 
лекување и чуда од Светиот Дух, и ќе биде осуден. Духот на овој 
свет го мрази Духот Божји, тој не може да го победи Духот 
Господов, се обидува да го уништи садот во кој е духот на 
вистината. 

Прогони и искушенија се природен и нормален дел на 
христијанскиот живот. Постои само една работа што можете да 
направите со нив. Сите предајте ги на Бог, Судијата и нека 
Неговиот крај е последниот суд. Не можете да го поднесете 
грешникот,  

"И ги искуша нив кои велат дека се апостоли, а не се, и ги 
најде како лажговци." Овие Ефешаните верува дека Божјиот народ 
треба да биде свет. Според овој стих, се преземат чекори за да го 
задржат телото бесквасен од гревот. Тоа е многу очигледно дека 
одметување веќе започна. Гревот влегол во црквата. Но, тие беа 
послушни на зборовите на Павле кога рекол да се отстрани злото 
меѓу себе. Тие биле разделени од страна на луѓето. Излегоа од 
светот и не им било дозволено да влезат во светот меѓу нив. Тие не 
толерираа грев во црквата. На нив Светост не беше една линија 
или сликовито изразување, начин на живот.  

"Треба да се тестираат на оние кои тврдат дека се 
апостоли, но не се, и ги најде како лажговци." Ох, тоа е несовесна 
изјава. "Треба да се тестираат оние кои себеси се нарекуваат 
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апостоли." Зарем тоа не е претенциозно? Што право имаат луѓето 
кои себеси се нарекуваат апостоли? И да ги искушувате? О, јас го 
сакам ова. Тоа е тука во: Галатјаните 1, 8: "Но ако и ние, или ангел 
од небото, ви проповеда друго евангелие, различно од она што го 
(веќе) проповедавме, нека биде проклет!" Тие беа оние кои го 
донесоа оригиналниот збор за луѓето. Дека оригиналниот збор не 
може да се промени, па дури ни нејзината точка, ниту запирка. Тој 
знаел дека Бог е оној кој зборуваше со него, и рече: "Дури и да 
дојде и да се трудам и да се дадам второ евангелие, и да се се 
обидам да направи мала промена на она што првично го дадов, јас 
ќе бидам осуден." Гледаш, Павле знаел дека прво откровение беше 
точно. Бог не може да даде прво откровение, па потоа второ 
откровение. А тој не, предомислува да. Тој може да даде 
откровение, а потоа да го додадете, како што направи во градината 
на Едем, кога вети дека семето на жената, а потоа подоцна беше 
утврдено дека не дојде Семето преку Авраам, а потоа подоцна рече 
дека ќе ги добиете исти крвни линии од Давид. Но тоа беше исто 
откровение. Само народот бараше повеќе информации за да им 
помогне да се разбере и да го прифатат. Но Божјото Слово не може 
да се промени. Семе дојде точно како што е откриено. Алилуја. И 
да видиме што тие лажни апостоли. Тие дојдоа со свои зборови. 
Оние Ефесјаните го знаеа Словото што Павле ги учеше. Се 
исполнуваа со Светиот Дух, Павле положуваше раце. Гледаа оние 
лажни апостоли во очи и рече: "Ти не кажуваш што учи Павле 
Вие, значи, сте лажни." Ох, тоа гори моето срце. Вратете се на 
Словото! Вие не сте оние кои всушност примаат апостол и пророк 
и учител, тоа е оној кој ги искушува. Еден од овие денови ќе има 
пророк од Лаодикиското црковно време, и ќе знаете дали тој е 
оној, испратен од Бога или не. Да, бидејќи ако тој е од Бога, ќе 
биде тој збор, токму онака како што Бог го дал na Павле. НЕМА 
НИ НА МОМЕНТ ДА СЕ ОДАЛЕЧИ ОД ТИЕ ЗБОРОВИ, НИТУ 
ЗА ЕДНА ЈОТА. Во тоа последно време, кога ќе се пјават многу 
лажни пророци, гледајте и ќе видите како тие непрекинато 
зборуваат да ако не им берувате ним и на тоа што они кажуваат, 
дека ќе бидете изгубени; но кога на сцена ќе дојде тој ПРОРОК НА 
ПОСЛЕДНИТЕ ДЕНОВИ, ако е тој навистина тој пророк тој ќе 
вика: "Вратете се на Зборот или сте изгубени." Тој нема да гради 



ЕФЕШКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 81 

 

на приватни откровенија или толкувања, туку на Зборот. Амен и 
Амен! 

Овие се лажни апостоли свирепи волци затоа Павле зборува. 
Тој рече: "Откако ќе ме нема, тие ќе се обидат да дојдат и да 
тврдат дека имаат еднакви откровение, но нивната цел не е да ви 
помогнат, но да ве уништат." Дела 20, 27 - 32: "Бидејќи не 
пропуштив да ви ја соопштам целокупната волја Божја. Пазете, 
пак, на себе и на целото стадо, меѓу кое Духот Свети ве постави за 
епископи, за да ја пасете црквата на Господа и Бога, која ја 
придоби Он со Својата крв. Бидејќи знам дека по моето 
заминување ќе се втурнат помеѓу вас лути волци, кои нема да го 
штедат стадото; а и од вас самите ќе станат луѓе, што ќе зборуваат 
изопачено, (свои сопствени зборови и идеи, не Божји) за да ги 
одвратат учениците заедно со себеси. Затоа бидете будни и 
помнете, дека цели три години дење и ноќе не престанував со 
солзи да поучувам секого од вас. А сега, браќа, ве предавам на 
Бога и на словото на Неговата благодат; Он може да ве унапреди 
подобро и да ви даде наследство меѓу сите осветени."  

Јован ги знаеше нив, затоа вели во 1 Јован 4: 1: ".... Многу 
лажни пророци (веќе) излегоа во светот." Овој дух Антихристот се 
вовлече во црквата и го чинеше тоа за да се спротистави на 
Словото. Тоа е местото каде сето тоа започна. Токму овде во 
првато црковно време. Веќе го порекнуваа зборот и побараа 
нивнита сопствена црква и филозофски верувања да бидат наместо 
зборот. Ова е антихристот, затоа што Исус е зборот. Да се биде 
анти-Зборот е да се биде анти-Исус. Да се биде анти- збор ќе значи 
дека си антихристот, бидејќи Духот и словото се Едно. Ако сте 
анти-збор мора да бидете на антихристот. Ако Тоа започна во 
првата црква, ќе има раст до крајот кога ќе надвладее. А тоа е 
токму она што ќе видите кога расте во сите времиња. Тоа 
започнува навистина малку во Ефес и времето расте во сите 
сезони, додека анти-Зборот антихристовит систем, целосно 
надминува и додека лажни апостоли и лажни цркви не го отфрлат 
Словото и неговата безгрешност. 

Сепак, тоа е лесно да се добие погрешен впечаток за она што 
ние зборуваме за тоа, бидејќи тоа е толку многу стрес. Можеби ќе 
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звучи како оваа анти-Збор, антихристов дух, заврши одрекување 
од Словото, негирање на Библијата што кулминира со неговото 
одбивање. Не, воопшто. Тоа не е тоа. Она што е, е Откровение. 22, 
18 – 19: "И Јас му сведочам на секого, кој што ги слуша 
пророчките зборови на оваа книга. Ако некој нешто додаде кон 
нив, нему Бог ќе му наметне поразии напишани во оваа книга. Ако 
некој одземе од пророчките зборови на оваа книга, Бог ќе му 
одземе дел од книгата на животот, и од светиот град, и од она, што 
е напишано во оваа книга." Кој смени дури и еден збор, со 
додавање или одземање. Ова е оригиналниот трик на сатаната во 
Едемската градина. Тој само додаде еден мал збор за она што Бог 
го рече. Тоа донесе смрт и уништување. А во Ефес, тоа беше токму 
истото. Додаден беше само еден збор, само еден збор е одземен, а 
против Словото, антихристовиот дух расцвета. 

Дали сега сте разбрале? Постојат оние близанци повторно. 
Таму повторно се двата растат рамо до рамо во иста земја, се јаде 
иста храна, исто паѓа дожд и уживаат во придобивките на исто 
сонцето. Но, тие се од различни семиња. Едно дрво е за Словото 
Божјо, токму онака како што Бог му го дал, и тој го сака и го 
почитува. Вториот е дрво од семе што е анти Словото Божјо и се 
менува каде што сака. Ги сменува црквените верувања и догмата 
со живо и вистинското Слово токму онака како што правеше Каин 
кога на крајот беше убиен Авел. Но не плашете се, мало стадо. 
Остането со Словото. Задржете се на тој збор меѓу себе и сатаната. 
Ева не го направи тоа и не успеа. И кога црквата од Словото, оди 
во длабочините на сатаната и темнината. 

"Не ве толерираат и да имате трпение, и за моето Име се 
борите и вие ќе бидете исцрпени." Ова е речиси исто како што е 
речено во втората строфа. Но, работата, напор и истрајност во 
вториот стих на чувари на свето Слово кое им било доверено. Како 
тие се чуваат од непријателот далеку. Како тие беа во чест на 
Павле. Но, во овој стих своите прогони и испитувања и 
стабилноста на Име на блажениот Исус. 

Знаеш дека не е воопшто чудно, затоа што само поради 
Словото и на Името, непријателот се урнува на нас како поплава. 
Овој моќен збор, во кој се манифестира исцелувања, знаци и чуда 
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и други докази, принудени фарисеите повикуваа на смрт на 
вистинските верници. И сега тоа Име, беше мразено и презрено од 
Евреите, тие се потсмеваат лицемерно низ смеа, при помислата 
дека како некој може да биде толку глупав и да верува во човекот 
кој умре и воскресна, и сега е на небото. Па имаше верските 
прогонители, Евреи,кои го проколнуваа овој Исус, кој според нив 
бил лажен месија, а имало и друго со ентузијазам и се смееа 
саркастично и се подбиваа со името на новиот Бог, кој според нив 
не е бог.  

Еве уште нешто што започна во тоа време и ќе продолжи по 
целиот пат низ времето, стануваат сè подлабоко и потемни. А тоа 
е: луѓето се откажа од имиња. Тоа не чини вистинската црква на 
Ефес. Не, воопшто. За лажни апостоли. Тоа беше некој од надвор 
кој се обидува да дојде и да ги осквернува верници. Ефесјаните го 
знаеа тоа Име и го сакаа. Се сеќавате на настанување и црквата во 
Ефес. Една мала група на луѓе кои се во потрага по Месијата 
слушнале дека во палестинскaтa пустината се појави пророк кој се 
нарекуваше претходник на Месијата и крстени беа луѓето за 
покајание од гревот. Тогаш тие го добија Јовановото крштавање. 
Но кога пристигнаа, Павле им кажа дека пророкот е мртов, тоа е 
Исус кој дојде и го заврши својот живот како жртва за грев, и сега 
е тука Светиот Дух и ќе ги исполни сите вистински верници во 
Исус, Месијата. Кога го чуја тоа, се крстија во името на Господа 
Исуса, и кога Павле ги положи рацете на нив, тие сите се 
исполнија со Светиот Дух. Тие знаеле што е тоа да се покориш на 
Словото, и беа крстени во Неговото Име (Господ Исус Христос), а 
со тоа и се исполнија со Светиот Дух. Овие луѓе никој немаше 
можност да ги промени. Тие ја знаеа вистината. Дела 19: 1 – 7.  

Тие ја знаеја моќта на тоа Име. Видоа дека ова Име е толку 
моќно што дури и престилки земени од телото на Павле во името 
на Исус ги испратија до болните луѓе за да можат да ги ослободат 
болните од сите видови на болести и да ги изгонат злите духови. 
Тоа Име делуваше прекрасно и очигледно е дека расипани евреи 
во Ефес се обидеа да го користитат за егзорцизам. Дела 19: 11 - 17: 
"А Бог правеше не мали чудеса преку рацете Павлови, така што 
донесуваа и полагаа крпи и убруси врз болните од неговата 
испотена снага, и болестите ги напуштаа, злите духови излегуваа 
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од нив. Некои, пак, од Јудејците скитници заколнувачи почнаа да 
го изговараат името на Господа Исуса над оние, кои имаа зли 
духови, и велеа: 'Ве заколнуваме во Исуса, Кого Го проповеда 
Павле!’ Тоа го правеа седумте синови на јудејскиот 
првосвештеник Скева. А лошиот дух одговори и рече: ‘Исуса Го 
познавам и Павла го знам; но кои сте вие?’ И скокна на нив 
човекот, во кого имаше лош дух, и, откако ги совлада, покажа 
против нив таква сила, што тие, голи и ранети, побегнаа од таа 
куќа. За тоа разбраа сите Јудејци и Елини, кои живееја во Ефес, и 
сите нив ги спопадна страв; и името на Господа Исуса се 
величаше." 

Тие знаеја дека со праведен живот го следеа тоа Име, 
бидејќи оној кој ќе го повика името на Господа, нека се држи 
настрана од гревот. Бидете свети, вие, кои го носите садовите на 
Господ. Не носете го името на Господ залудно, Бог. Овие 
Ефесјаните биле христијани. Тие го носеа Името, и тоа име е 
Христос кој бил Духот Божји во себе, и тоа беше едно од 
троструки имиња на својот Господ. 

"И за моето Име се трудеше и не си исцрпен." Овие членови 
не работеле за Павле, и за една организација. Не беа предадени на 
програми и институции со кои можеа да се здобијат со некаква 
корист. Тие работеа за Господа. Тие се слуги Негови, не пиони на 
некоја организацијата. Тие не одеа во црква во недела и да 
разговараат за ова име, а потоа во остатокот од недела да го 
заборават. На тоа Име не му служеа само со зборови но ги дадоа 
своите животи.  

Сè што правеа, тие тоа го правеа во името. Во тоа име 
работеа, и ако не би можеле да се направи нешто во тоа име, тие се 
воздржуваа од делувањето. Овие беа небесни христијани, чие 
однесување беше во Господа. 

Но, една лажна групата која сакала да гоосквернува тоа име, 
како да лебдеше прикрадувајќи се како волци во темница, кои 
чекаа да влезат и да ги растргнат. Но светите го поднесоа тестот и 
го задржаа Словото и Името. 
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БОЖЈИ ПРИГОВОР 
 
Откровение 2, 4: "Но имам против тебе дека ти ја заборави 

својата прва љубов." За да се разбере ова ќе треба да се разбере 
дека Духот не зборува само кон светиите на Ефес. Оваа порака е за 
целото време које траеше околу 120 години. И нејзината порака, а 
потоа и на сите генерации од тој период. Значи, историјата 
продолжува да се повторува. Во генерациите на Израел гледаме 
пробудување од една генерација на друга, но видов гаснење на 
пожар. Можеби во третата генерација на јаглен малку е полошо, но 
во четвртата не може да биде ниту трага од оган. Бог тогаш 
повторно го запали огнот, и истиот процес се повторува. Ова е 
само манифестација на вистината дека Бог нема внуци. 
Спасението не се наследува со природно раѓање, како што не 
постои и нема вистина во апостолско наследство. Тоа не е во 
Словото. Ќе почнете со вистинските верници повторно родени и 
кога ќе дојде следната генерација тие веќе не се едноставни 
христијани, веќе се е деноминација имаат име и сега се Баптисти 
Методисти и така натаму. И тоа е точно она што го направија. Тие 
не се христијани. Треба да се родите на Божјата волја, а не од 
волјата на човекот, да се спасите. Но, сите овие луѓе сега се 
собираат од страна на човечката волја. Јас не велам дека некои од 
нив не се праведни кај Бога. Јас не го велам ова ни за момент, но 
изворната ватра пројде. 

Тие веќе не се исти. Огнената желба е да се молам на Бог, и 
да имам страст за познавање на Неговото Слово, плачам за да 
дојдам во Духот, сето започнува да бледеее и наместо црквата да 
гори со оган од Бога, таа се лади и станува ладна и формална. На 
Ефесјаните потоа се случи токму тоа. Тие беа формални. Изумира 
предавањето за Бога и луѓето не беа толку многу внимателни 
околу она што мислеше Бог за нив туку обрнуваа внимание на она 
што светот мисли на нив. Претстојната втора генерација беше исто 
како Израел. Тие побараа цар да имаат како другите народи. Кога 
го сторија тоа, тие го отфрлија Бог. Ова е историјата на оваа црква. 
Кога таа мисли за адаптација кон светот, наместо да се адаптираат 
кон Бога, наскоро откако ќе ги видите престанаа да го прават она 
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што тие го правеа. Тие го сменија нивнниот начин на облекување, 
нивните ставови и нивното однесување. Станаа опуштен. "Ефес" е 
токму тоа: опуштен - да се биде носен. 

Тој циклус на пробудување и смртта никогаш не успеа. Се 
што треба да направите е да се запамети оваа последно движење на 
Бога во Дух, кога мажите и жените облечени како христијани, одеа 
во црква, и се молеа цела ноќ, одеа по аглите на улица и не се 
срамеа од откровенијата на Духот. Тие ги оставија своите стари 
мртви цркви. Му се поклонија на Бог во домовите или стари 
магацини. Тие ја имаа стварноста. Но, по долго време, тие почнаа 
да добиваат доволно пари за да изградат убави нови цркви. Тие го 
претставуваа хорот наместо да пеат на Бога. Тие се облечени во 
хорски облеки. Тие организираа движење, која беше предводено 
од страна на човекот. Тие наскоро почна да читаат книги, кои не се 
погодни за читање. Помина е извик на радост. Помина слободата 
на Духот. Ах, тие продолжија со својата форма, но пожарот беше 
изгаснат, и речиси остана само темна пепел. 

Пред еден момент јас спомнав дека Јован сфати што е тоа да 
се љуби Бог. Тој апостол на љубовта, секако, видел како црквата 
почна да ја губи првата љубов на Бога. Во 1 Јован 5, 3 вели: 
"Зашто ова е љубовта Божја: да ги исполнуваме Неговите заповеди 
(Неговото Слово.)" Едно мало отстапување од тој збор беше на 
чекор од Христа. Луѓето велат дека тие го љубат Бога, одат во 
црква, па дури и да викат и да се радуваат и да пеат и емоционално 
им е одлично. Но кога сè ќе се заврши, да се види и да се види 
дали тие живеат во тоа слово. Ако поминат низ сè друго, во тоа 
Слово, тие можат да кажат дека го љубат Бога, но нивните животи 
се друга прикаска. Се прашувам дали Јован, го видол многу од тоа 
пред да умре; луѓе кои велат дека го љубат Бога, но не се 
покоруваат на словото. Ох, црквата во Ефес, нешто се случува. 
Некој се обидува да додаде или да одзеде од Речта. Но тие не 
толку суптилни што не можете да видите. Тие не го направија тој 
голем чекор за да може да се види во јавност. Тоа е скриено и 
воден над разумот и човечкото разбирање и тоа ќе преовладува 
освен ако тие не одбиат. Вратете се на Педесетница пред да биде 
премногу доцна! 
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Но како и обично луѓе не се обрнуваат внимание на 
предупредувањето Божји. Тој оган на пробудувањето се гради на 
свето Слово и толку е прекрасно, а пројавата на Духот е благослов 
што привлече малку страв и шепотење во срцето вели: "Како може 
да се заштити оваа вистина што ја имаме? Што можеме да 
направиме за да се осигура дека оваа пробудување ќе продолжи?" 
Тогаш таа влегува во "духот на антихристот" и шепоти: "Еве, сега 
имате вистината, бидете сигурни дека не ќе ја изгубите. Земете 
организирано и да се соберат нивните цркви верувајќи дека она 
што го верувам. Да се Стави сето тоа во прирачник на црква." И 
тие го правеа тоа. Организирани се. Додаваат зборови. И тие ќе 
умрат како Ева, бидејќи таа зеде еден погрешен збор. Словото 
Божјо е онаа што го носи животот. И не е важно она што ние го 
велиме за Словото, но она што Бог го кажува. 

 
 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ БОЖЈO 
 
Oткровение 2, 5: "Спомни си од каде си паднал, и покај се, и 

врши ги поранешните дела; ако не, скоро ќе ти дојдам и ќе го 
преместам светилникот твој од местото негово, ако не се покаеш." 

Бог им кажува да се сетат. Нешто очигледно осмелуваат од 
својот ум. Некои имаат заборавено. Тој им рече да се вратат на 
нивните мисли од своето родно место. што беше Педесетница. 
Бидејќи од неа отпаднаа. Тие заборавија на нејзината слава и се 
прашуваа. Дека е време да се вратат на умот, а потоа и во 
реалноста. Назад кога тие би можеле да кажат: "На мене е животот 
– Христос." Назад на чистота, кога се расчисти со Ананија и 
Сапфира. Назад кон портата убава. О, што е срам да талкаат од 
Бога и ги одобруваат делата кои го оскренуваат Неговото име. 
Нека оние кои го именуванаат Неговото име да се тргнат од 
гревот, а нека ги задржат своите садови чисти за Бога. Погледне 
она што некогаш бевте во срцето и умот и во вашите живот. Потоа 
вратете се кон тоа. 

И што е патот наназад? Ова е пат, патот на покајанието. Ако 
грешникот мора да дојде до Бога со покајание, тогаш млакиот или 



88 ОТКРОВЕНИЕ ЗА СЕДУМТЕ ЦРКОВНИ ВРЕМИЊА  

 

повратникот на стариот грев уште повеќе треба да се покае. 
Покајте се! Вродите со плод достоен за покајание. Го докажете го 
тоа со својот живот. "ако не се покаеш", рекол Бог: "Ќе ги 
отклонам вашиот рафт за свеќи." Секако. Црквата во таа состојба 
не може да го осветли светот. Нејзината светлина се претвори во 
темнина. Тогаш Бог ќе го тргне гласникот и неговите верни 
пастири и ги остави на самите себе и тие ќе продолжат да 
зборуваат за христијанството, но тоа ќе им се биде одземено. 

Покајте се бргу! Не двоумете се! Ефес очигледно се 
двоумеше, затоа што неговиот живот не траеше долго. Слава на 
Бога се намалуваше многу брзо. Кратко време потоа градот се 
најде во рушевини. Славниот негов храм стана безобличната 
грамада. Земјата стана мочуриште населени со водни птици 
ненаселено, освен со неколку неверниците во напуштеното село. 
Не остана ниту еден христијанин. Светилката е оттргната од 
своето место. 

Значи, тоа не значи дека не можеле да се покајат. Ова не 
значи дека не можеме да се покаеме. Можеме. Но тоа мора да биде 
брзо. Тоа мора да биде искрено со срце кон Бога во тага и Бог ќе се 
врати. Славата ќе дојде повторно. 

 
 

НИКОЛАИТСКО СЕМЕ 
 
Откровение 2, 6: "Но, ова го имаш, ги мразиш делата на 

николаитите, кои јас ги мразам." 
Така, постојат две мислења за тоа што биле николаити. 

Некои велат дека тие се група на отпадниците кои имале основач 
Никола Антиохиски, и стана еден од седумте ѓакони во Ерусалим. 
Тие имаа пагански празници и беа многу блудни во нивното 
однесување. Тие учеле дека, со цел да го совладате сензуалното 
искуството мора прво да се задоволат сите спектри. Се разбира, 
тоа предизвика да имаат потполно уништение. Затоа, тие му 
припишува две имиња на Стариот Завет кои симболизираа како 
претерување: Валаам и Језавела. Бидејќи Валаам ги расипа луѓето 
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и на тој начин тој ги освои, тие рекоа дека Николас го направи 
истото. Оваа група наводно беше принудена да се повлече од 
Ефес, и е основана во Пергам. 

Но, проблемот со ова верување е дека тоа не е точно. Дека не 
е апсолутно во историјата. Тоа е традиција. Донесување на оваа 
цел во црквено време во Ефес изгледаше целосно без историски 
врски до денес. Тоа не е точно, бидејќи она што започнува во 
почетокот на црквата мора да продолжи во секое време до крајот, 
да го благослови и возвиши Бог или уништи, како се што е нечисто 
во огненото езеро. Дека оваа традиција е всушност спротивна на 
Библијата, едноставно да се напомене дека во Откровението. 2, 2 
Ефешка Црква не може да толерира злото. Поради тоа, тие мораа 
да ги исфрлат или не би имало смисла да се каже дека тие не може 
да ги толерираат. Ако тие не беа исфрлени, тогаш ги поднесуваа. 
Така, во шестиот стих вели дека ги мразат нивните дела. Според 
тоа, ова е група николаитите стана дел од првиот период, со што 
нивните дела. Нивните дела беа омразени но луѓето не беа 
оневозможени. Така можеме да видиме семиња во Ефес, која ќе 
продолжи и ќе стане доктрина која ќе оди право во огненото езеро. 

Што се овие николаити? Дека зборот потекнува од два грчки 
збора. никао, што значи да се освои и Лаос, што значи лаик. 
Всушност, некој во раната црква направил нешто што ги освоил 
лаиците. Ако лаиците беа освоени, а потоа таму мораше да биде 
некој вид на "власт" што тоа го правеa.  

Што беше тоа што Бог го мразеше тоа што се случуваше во 
таа црква? Што се случи тогаш и она што сега се случува и денес, 
е токму она што е зборот николаит. Луѓе се малку покорни на 
начин што е апсолутно спротивно на Словото Божјо.  

Значи, за да се добие вистинската смисла на она што ние 
влегуваме, морам да ве предупредам дека секогаш имаат на ум 
дека религијата (духовни работи ако сакате), се составен од два 
дела кои се испреплетуваат, но се во конфликт, како црно и бело. 
Религијата и духовниот свет се составени од две дрва кои имаат 
свои корени во Едем. Од дрвото на животот и од дрвото за 
познавање на доброто и злото стоеше во средината на градината и 
без сомнение нивните грани меѓусебе се испреплетуваат. Така, во 
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црквата во Ефес истиот парадокс. Црквата се состои од добри и 
лоши. Црквата се состои од две лоза. Тие се како пченица и 
љуљот, расте рамо до рамо. Но, една е вистинската. Второто е 
лажно. Значи Бог ќе зборува и ќе се зборува за двете. Така ќе ја 
наречеме црквата. И тоа само ќе ја избираат вистината за да го 
знаат вистинскиот дух. Само избрани нема да биде измамени. 
Матеј 24, 24: "На тие ќе се појават лажни христоси и лажни 
пророци, и ќе направат големи знаци и чуда што би, ако е можно, 
ги измамиле и избраните." Значи начин да се врати таму во раната 
црква (веднаш по Педесетница) лажната лозата е Украсена околу 
Правата Лоза и ќе ги најдеме овие дела на николаитите. И тој дух 
ќе се најде во борбата против Правата Лоза додека Бог не ги 
униши. Дали сфаќате? 

Во ред. Значи, каква беше духовна клима на таа црква? Таа 
ја напушти својата прва љубов. Ја напушти нејзината прва љубов 
на Словото Божјо, откри како паѓа од самиот почеток, што беше 
Педесетница. Во едноставни термини, тоа значи дека црквата е во 
опасност да се движи подалеку од раководството на Светиот Дух, 
Духот на управување. Тоа е токму она што се случи Мојсеј ги 
избави Израелците од Египет. Божјиот начин е да ги води со огнен 
облак, пророчко сведоштво, со чуда и знаци дадени од Бога. Ова 
може да се постигне од страна на "избраните од Бог" и "одредени 
на Бог" и "опремени" и "Божјиот народ" со целиот табор 
управуван од страна на Светиот Дух. Тие се побуниа и сакааа да ги 
води на збир на правила и религиозните верувања. Тогаш тие сакаа 
цар. Тогаш тие сакаа да биде исто како во светот и влегоа во 
отпадништво и беа потполно заборавени. Така е тоа кога започна 
првото црковно време и ќе стане се полошо и полошо, додека 
Светиот Дух не биде целосно отфрлен и Бог тогаш ќе мора да ги 
уништи луѓето. 

Види како тоа започна во почетокот на црквата. Се нарече по 
делата. Тогаш им стана доктрина. Таа стана мерило. Таа стана на 
попустлив начин. Тој конечно надвладеа и Бог се турна настрана. 
Ох, тоа почна толку мало, толку тивко, толку безопасно. Тоа 
изгледаше толку добро. Тоа се чинеше толку разумно. Потоа тој ги 
фати и како питон го змечи нивниот здив и ја убил духовноста, 
која беше во црквата. Ох, тоа е лажна лоза предавничка. Тој е како 



ЕФЕШКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 91 

 

ангел на светлината, додека не ве фати. Но, сакам да кажам дека 
верувам во раководството. Но јас не верувам во човечкото 
раководење. Верувам во раководството на Светиот Дух, кој доаѓа 
преку Словото. Исто така, јас верувам дека Бог има поставено луѓе 
во црквата, луѓето кои имаат дарба од Светиот Дух, и тие ќе ја 
задржат црквата во ред. Јас верувам. Исто така, верувам дека 
црквата ја водат луѓе кои Бог го испраќа да се грижат за неа. Но, 
тоа е управување со еден збор, така да не управуваат луѓе, туку со 
Духот Божји, бидејќи зборот и духот се ЕДНО. Евр. 13, 7: 
"Помнете ги и вашите наставници, што ви го проповедаа словото 
Божјо, и, имајќи го пред очи крајот на нивниот живот, подржете ја 
верата нивна."  

Но погледнете што се случувало таму назад. Таа лажната 
лоза земаше замав и учеше дека човечкото управување е 
исправно.Учеше дека над црквата мора да се владее. Учеше 
управување од луѓето, но наместо да се се случи на Божји начин 
тие просто го зедоа авторитетот и ја поделија сета духовна власт 
во своите сопствени раце и излегоа со светото свештенство кое 
стоји помеѓу Бога и луѓето. Тие заправо се вратија на стариот 
Аронски поредок. Станаа антихристи, бидејќи тие се решија да 
бидат Негово посредништво и наметнаа свое. Бог тоа го мразеше. 
Ефежаните тоа исто го мразеа и секој вистински верник тоа ќе го 
мрази. Мора да сме целосно слепи да не ја видиме истото нешто 
кроз времињата и заправо а сега е најлошо од сите. А тоа беше 
организација. Тоа ги раздели луѓето. Божјите Луѓе би требало да 
бидат едно.ЕДНО по Духот сите тие крстени во едно тело и секој 
треба да биде спотакнат од Светиот Дух и секој треба да учествува 
во прославување на Бога. Но луѓето првенствено сакаа да 
преземаат управување а нагледниците стануваа надбискупи и 
наметнати со титули го заобиколија Божјиот збор и научуваа свои 
сопствени доктрини. Постигнаа да им се покоруваат луѓето додека 
не дојде време да нивниот начин на прославување воопшто ни на 
еден начин не беше на раните денови по Педесетницата. Тие дела 
беа почеток на апостолското наследство.Од апостолското 
наследство беше еден лесен и брз чекор до “Црквено 
членство"како средство за спасителската милост. Зборот е сведен 
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на црквено верување. Антихристот е со својот дух владееше над 
црквата. 

Погледнете во тоа денес. Ако читате Дела 2, 4 на начин како 
некој тоа го прават, можете да прочитате на овој начин: "Значи, 
кога конечно ќе дојде денот на Педесетница, доаѓа попот со 
домаќинот и ќе му рече: 'Исплази го јазикот', и му стави на 
домаќин хостија и тој самиот пие вино и ќе рече: ‘Сега сте го 
примиле Светиот Дух.'" Неверојатно? Николаитите дојдоа до тоа 
да кажуваат не е битно што учи Словото, па се до тоа. Тие велат: 
"Тоа не е важно онаа што тој вели Словото Божјо!ние мора да го 
протолкуваме. Згора на тоа, Библијата не е завршена. Таа мора да 
се промени со текот на времето, а ние ќе ви ги кажаме промените." 
Како што е спротивно на Божјиот Збор недвосмислено се вели: 
"Бог нека биде вистина и секој човек лажец," секогаш кога постои 
противречност со вистината Небото и земјата ќе поминат, но ниту 
еден збор од Бога нема да ве изневери. Па луѓето се водат за oна 
кои не би смеело да се осмелатт да бидат. Тие велат дека се 
Христови намесници, но тие сена антихристот. 

Еве уште една тажна приказна. Тоа е приказна за 
крштевањето со вода. Во Исусовиот ден по Педесетница, 
крштевани беа луѓето во вода. Тоа никој не може да го негира. 
Образовани луѓе велат дека само се истураше вода врз нив, 
бидејќи на многу места не беше лесно да се најде една мала дупка 
со вода. И кога ќе се прелива вода на нив, го чинеа тоа во името на 
Отецот и на Синот и на Светиот Дух, како наслови, кои се 
вистински имиња и дека постојат три Бога наместо на само Еден. 
Но да останат во таа организација и да се обидат да ја проповедаат 
вистината на потопување т.е крштевањето во името на Господ 
Исус Христос и ќе бидат исфрлени. Тие не може да бидат водени 
од страна на Бог и да останат таму. Тоа е невозможно. 

Затоа Павле беше пророк учител од страна на Светиот Дух. 
Ако Павле крштеваше во името на Господ Исус Христос, и рече 
дека секој да биде проколнат кој научува различно од неговите 
проповеди, тогаш е време да се разбудиме и да видиме дека 
црквата не е веќе контролирана од страна на Светиот Дух, но 
успеа николаитите. Дела 20, 27 - 30: "бидејќи не пропуштив да ви 
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ја соопштам целокупната волја Божја. Пазете, пак, на себе и на 
целото стадо, меѓу кое Духот Свети ве постави за епископи, за да 
ја пасете црквата на Господа и Бога, која ја придоби Он со Својата 
крв. Бидејќи знам дека по моето заминување ќе се втурнат помеѓу 
вас лути волци, кои нема да го штедат стадото; а и од вас самите 
ќе станат луѓе, што ќе зборуваат изопачено, за да ги одвратуваат 
учениците заедно со себеси." 

Павле виде дека тоа ќе се случи. Но, тој ги предупреди за ова 
подмолно свештенството кои ќе дојдат и да ги воведат своите 
лажни доктрини. Тој знаеше дека ќе се воведе начин на 
прославување што ги исклучува луѓето од било кое учество во 
служба на Светиот Дух. Па дури и денес меѓу оние кои тврдат дека 
се слободни и полни со Светиот Дух нема многу слобода помеѓу 
лаиците и најдоброто што може да се види е само неколку 
проповедници со вдахновена проповед додека стадото само седи 
таму и се обидува да ги апсорбира. Тоа е далеку од Павле, кој рече 
дека, кога сите ќе се соберат, сите имаат водството на Духот и сите 
учествуваат во духовна прослава. 

Колективната црквата никогаш не ја научила оваа лекција од 
Светото Писмо ниту од историјата. Секој пат кога Бог ќе не посети 
со Светиот Дух и луѓето се слободни, брзо да се поврзат само се 
вратете на истото што го оставиле. Кога Лутер излезе од 
католицизмот, луѓето биле накратко слободни. Но кога тој 
починал, луѓето едноставно се организираа како што сметаа дека 
веруваше и го ставија заедно во своји црковни верувања и идеи и 
да го отфрлат секој кој вели дека е против она што велат тие. Тие 
се вратија назад кон католицизмот само во малку поинаква форма. 
И денес многу Лутерани се подготвени да се вратат сите на 
почетокот т.е во Католицизмот. 

О, да! Во Откровение 12, старата блудница имаше многу 
ќерки. Овие ќерки исто беа како мајка им. Тие го оставија зборот 
настрана, се одрекоа од работата на Духот Божји, се поставија 
пред покајание и да се спречи да му служат на Бога, освен ако тие 
доаѓаат преку нив или од нивната форма, која е ништо друго туку 
планот на неверието од самиот сатана. 
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Каде, ох каде сме духовно? Ние сме во пустина на 
темнината. Колку далеку сме се оддалечиле од почетокот на 
црквата. Педесетница од очите и збор не може да се најде. 
Наследството Апостолска, које изобилува, не се пронаоѓа во 
Словото. Тоа е човечка измислица. Тој илегално ја заменува 
вистината дека е Бог, а не човек, поставен во неговите црковните 
лидери. Петар не беше дури и во Рим. Но сепак, тие се лажат и да 
се каже дека тоа е. Историјата докажува дека не е така. Има луѓе 
кои читаат историја, но креваат рамена и да се вратат не верувајќи 
лаги. Каде можете да најдете во Словото 'Христов Намесник'? 
Никој не го зема Неговото место, но сепак го прават и луѓето да го 
прифатат. Каде Можете да најдете дека 'е дадено откровение' 
прифатено од Бога, особено спротивно на даденото Откровение? 
Но сепак, тие го прифатија и се потпираат на него. Каде наоѓате 
'чистилиште'? Каде наоѓате 'миса'? Каде наоѓате 'Пари за плаќање 
за излез од пеколот'? Тоа не е од Слово, но луѓето кои ги ставија во 
својата сопствена книга и за донесување одлука на народот, 
владеат над нив со страв. Каде да најдете дека 'човек има моќ да 
прости, како Бог'? 'Свирепи волци' е речиси доволно силен збор да 
ги опише. Николаити. Организација. На човекот над човекот. 

Ајде назад кон Бога. Покај те се пред да биде премногу 
доцна. Гледаш ракопис на ѕидот. Од страна на судот. Како светите 
садови биле осквернавени и така го донеле гневот на Бога, сега ја 
осквернавија светоста на Словото и Духот, а судот е тука, дури 
пред врата. Покајте се! Покајте се! Вратете се на Педесетницата. 
Назад кон водство на Светиот Дух. Вратете се на Словото Божјо, 
зошто да умрете? 

 
 

ГЛАСОТ НА СВЕТИОТ ДУХ 
 
Oткровение 2, 7: "Кој има уво, нека чуе, што им зборува 

Духот на црквите – на оној, што победува, ќе му дадам да јаде од 
дрвото на животот, кое што е среде Божјиот рај." 

"Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот на црквите." 
Тоа може да биде дека милиони луѓе ќе ги слушнат овие зборови 
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или прочитаат. Но, колку ќе се обрне внимание на нив? Ние не 
знаеме. Но оној кој ќе го свитка увото и сакаат да знае за 
зборовите на вистината, ќе најдете дека Духот Божји го просветли. 
Ако вашите уши се отворени за Словото, Божјиот Дух ќе направи 
да го познате вистински збор. Значи, тоа е дело на Светиот Дух. 
Може да ве научи на вистината, но ако не се отворат вашите уши 
кон неа, и срцето за да го слушнете, нема да добиете откровение. 

Приметете сега кажува Духот на црквите. Во множина, не 
еднина. Духот не го даде оваа на Јован, да пишува за една локална 
црква или Ефес, за прв пат. Ова е за сите црковни времиња. Но, 
ова е црквата на почетокот. И така тоа е како книгата Битие. Она 
што започна во Битие важи во текот на целиот збор и на крај 
завршува во Откровението. Така, на почетокот на црквата во Дела 
на Божјиот план за сето време додека не заврши во Лаодикејско 
време. Но разгледајте внимателно. Ајде на сите времиња да се 
обрне внимание, бидејќи она што се случува овде е само почеток. 
Тоа ќе биде мало дрво кое беше посадено да расте. Таа ќе се 
зголеми во текот на времето. Ова е, според тоа, порака за секој 
христијанин преку секој период до второто Христово доаѓање. Да, 
тоа е, поради тоа што вели Светиот Дух. Амин. 

 
 

ВЕТЕНАТА НАГРАДА 
 
Oткровение 2, 7: "... на оној, што победува, ќе му дадам да 

јаде од дрвото на животот, кое што е среде Божјиот рај." 
Ова е награда на сите победници на сите времиња. Кога ќе се 

огласи последниот повик за битка, кога ќе ја положиме својата 
војна опрема, тогаш ќе имаме починка во Божјиот Рај и нашиот 
дел ќе биде во стеблото на животот, засекогаш.  

'Дрвото на животот'. Зарем тоа не е убав живописен израз? 
Се спомнува три пати во книгата Битие, и три пати во книгата на 
Откровението. Тоа е истото дрво на сите шест места и го 
симболизира токму истото. 
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Но, што е дрвото на животот? Па, прво на сите треба да 
знаеме што е дрво. Во Броеви. 24, 6 а Валаам опиша Израел рече 
дека биле 'дрвјата на алој кои Господ сади.' Дрвата се постојано 
преку Светото Писмо а се однесува на лица, како и во Псалм 1. 
Според тоа, Дрвото на животот мора да биде лицето на животот, и 
дека е Исус. 

Значи, во градината на Едем имало две дрва кои стоеа во 
средината на тоа. Една од нив беше дрвото на животот, а другиот 
беше од дрвото за познавање на доброто и злото. Човекот треба да 
живее од дрвото на животот, но не да ги допира другите дрва или 
тој би умрел. Но, човекот јадеше од другите дрвја и кога го 
правеше тоа, беше внесен во смрт од страна на својот грев и стана 
одвоен од Бог. 

Значи, тоа Дрво таму во Еден, тоа дрво која е извор на 
животот, беше Исус. Во Јован, од шесто до осмо поглавје, Самиот 
Исус се опишува како извор на вечниот живот. Тој ги повика на 
леб од небото. Тој зборуваше за давање на себе и дека ако човек 
јаде од Него никогаш нема да умре. Тој изјави дека тој го знае 
Авраам, и тоа беше пред Авраам. Тој прорече дека Самиот Тој ќе 
ви даде жива вода и никогаш нема да ожедните повторно, и ќе 
живеете вечно. Тој е лебот на животот, Изворот на живот, вечното 
дрво на животот. Тој се врати таму, во Еден, во средината на 
градината, како и о што ќе биде во средината на рајот на Бог. 

Некои мислат дека двете дрвјата во дворот беа само уште 
две дрва како и остатокот дека Бог се наоѓа таму. Но внимателни 
Учители знаат дека не е така. Кога Јован Крстител извика дека 
секирата лежи до коренот на сите дрвја, не зборувал за едноставно 
природни дрва, но на духовни принципи. Значи, во 1 Јован 5, 11, 
вели: "И тоа е сведоштвото: Бог ни даде вечен живот, и тој живот е 
во Неговиот Син." Исус вели во Јован 5, 40: "Но не сакате да 
дојдете при Мене, за да имате живот." Така, сведоштво, на 
Словото Божјо, е очигледно e јасно. вели дека животот, вечен 
живот, е во Синот. Никаде на друго место. Јован 5, 12: "Кој Го има 
Синот - има живот, тој што го нема Синот Божји - нема живот." 
Затоа, бидејќи доказите не можат да се променат, ова е сведоштво 
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за животот во Синот... Бидејќи тоа е така, дрвото во градината 
мора да биде Исус. 

Во ред. Ако дрвото на животот на луѓето, тоа е од дрвото за 
познавање на доброто и злото исто лице. Тоа не може да биде 
поинаку. Затоа, на праведните и злите застана рамо до рамо таму 
во средината на градината на Еден. Eз. 28, 13а "во Еден, во 
градината на Бога, (сатаната) беше." 

Тука е местото каде што ќе добиеме вистинско откритие на 
'семе змијата'. Тука е она што навистина се случило во Едемската 
градина. Словото вели дека Ева беше излажана од змијата. Таа 
всушност беше заведена од змијата. Во пост. 3, 1 вели: "Змијата 
беше итра од сите полски животни, кои Господ Бог ги створил." 
Овој ѕвер е толку сличен на човечко суштество (а сепак беше 
чисто животно) дека тој може да се покаже и да разговараат. Тој 
беше исправено суштество и беше нешто помеѓу човек и 
шимпанзо, но повеќе како човек. Тој беше многу блиску до тоа 
што е човек дека неговото семе можеше, и да се меша со онаа на 
жената и да предизвика таа да забремени. Кога тоа се случи, Бог ја 
проколнал змијата. Тој и ја промени секоја коска во телото змија, 
така што таа мораше да ползи како змија. Човекот е паметен и да 
ја види врската на човекот со животните и тој се обидува да ја 
докаже еволуција. Не постои еволуција. Но човекот и животното 
се мешани. Тоа е една од Божјите тајни кои останале скриени, но 
тука тоа се откриени. Тоа не се случило за да се врати таму, во 
средината на рајот кога Ева се сврте настрана од животот да ја 
прифати смртта. 

Забележете го она што Бог го вели во градината. Пост. 3, 15: 
"Јас ставам непријателство меѓу тебе и жената, помеѓу Твоето семе 
и нејзиното семе, Тој ќети ја гази главата, а ти ќе го каснуваш во 
петата." Ако кредибилитетот на зборот дека жената навистина 
имаше семе, тогаш змијата секако, исто така имала семе. Ако 
семето на жената беше машко дете од страна на човек, а потоа на 
семето на змијата ќе мора да биде иста шема, а тоа е да се роди од 
страна на друг човек, машко. Не студент кој не знае дека семе на 
жената беше Христос кој дојде преку Бог, од човек. Исто така е 
подеднакво добро познато дека на предвидените загуби змијата 
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главата беше всушност пророштво за она што ќе се постигне 
против сатаната Христос на крстот. Таму ќе биде на крстот 
Христос ја здроби главата на сатаната, а сатаната ќе го каснува во 
петата на Господ. 

Ова е дел од Светото Писмо откровение за тоа буквална 
змијата семе сее во земјата, исто како што имаме случај во Лука 1, 
26 – 35, каде што е утврдена точната сметка за тоа како семето на 
жена дојде до физичка манифестација за разлика од 
инструменталноста на човекот маж. "А во шестиот месец беше 
испратен од Бога ангелот Гавриил во галилејскиот град, по име 
Назарет, при една девојка, свршена за маж по име Јосиф, од домот 
Давидов; а името на девојката ѝ беше Марија. И кога влезе ангелот 
при неа, рече: ‘Радувај се, благодатна! Господ е со тебе! 
Благословена си ти меѓу жените!’ А таа, штом го виде, се уплаши 
од зборовите негови и помисли: 'Каков е овој поздрав?’ И ѝ рече 
ангелот: ‘Не бој се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога; и 
ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш Син, и ќе го наречеш со 
името Исус. Он ќе биде голем и ќе се нарече Син на Севишниот; и 
ќе Му го даде Господ Бог престолот на Неговиот татко Давида; и 
ќе царува над домот Јаковов секогаш, и царството Негово нема да 
има крај.' А Марија му рече на ангелот: ‘Како ќе биде тоа, кога јас 
не знам за маж?’ 'Светиот Дух ќе слегне на тебе и силата на 
Севишниот ќе те осени; па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се 
нарече Син Божји.’" Како што семето на жената беше буквално 
Самиот Бог репродукција во човечко тело, па семето на змијата 
буквален начин дека сатаната покажа дека може да ја отвори 
вратата на човечката раса, за сатаната тоа беше невозможно (затоа 
што е создадена само како духовно битие) да се репродуцира на 
кој начин Бог Самиот репродуцира, па нашиот случај на Битие 
кажува како тој го произведува неговото семе и го воведе и пушти 
во човечкиот род. Запомни, исто така, дека сатаната е наречена 
"змија". Ние зборуваме за неговото семе или вметнување во 
човечката раса. 

Пред Адам и физички да ја знаеше Ева, змијата, исто така, ја 
знаеше пред него. И дека роден од тоа беше Каин. Каин беше на 
(роден од) "лукавиот". 1 Јован 3, 12. Светиот Дух ни во едно место 
не можел Адам да го нарече "зло" (затоа што тој не е татко на 
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Каин) и на друго место тој Адам го нарекува "Син Божји", како 
што беше од создавањето. Лука 3, стих 38. Каин стана како татко 
му, носител на смрт, убиец. Неговото спротивставување на Бог 
целосно кога ќе се соочи со Семоќниот во пост. 4, 5, 9, 13, 14, 
укажува на тоа дека извршувањето апсолутно не личи на човек, и 
се чини дека го надминуваат секој случај ние сме во Светото 
Писмо во врска со справувањето Сатаната со Бога. "Но, на Каина и 
на неговите дарови не ги почитувам. Затоа Каин се разгневи 
многу, а лицето му падна. И му рече Господ на Каина: 'Каде е брат 
ти Авел?' ‘Не знам - одговори -. Дали сум јас чувар на братот мој?' 
И Каин му рече на Господа: ‘Мојата казна е поголема отколку што 
може да се справи. Ти ме казни овој ден од лицето на земјата, ќе 
биде скриен од твоето лице, и да бидам во бегство и скитник по 
земјата, кој ќе ме најде ќе ме убие.'"  

Обрнете внимание на точниот начин на евиденција на 
Божјиот запис кој ги поставува на сметка на раѓањето на Каин, 
Авел и Сет Битие 4, 1: "И Адам ја знаеше неговата сопруга Ева, и 
таа зачна и го роди Каина, и рече. имам добиено машко чедо од 
Господа и таа повторно го роди брат му Авел." Битие 4, 25: "И 
Адам повторно ја спозна неговата сопруга,.. и таа роди син, и го 
именува Сет..." Постојат три сина роден од два дела на телесни 
односи од страна на Адам. Библијата е точна и совршен Божји 
збор, ова не е грешка, но е запис за нашето осветлување. од 
тројцата синови се родени од два дела од страна на Адам, сте 
сигурни дека еден од овие три не беше син на Адам. Бог има запис 
на овој точен начин. Да ни покаже нешто. Вистината на предметот 
е дека Ева во нејзината утроба има два сина (близнаци) од одделни 
импрегнации. Таа носи близнаци, при што кај новиот зачеток беше 
пред Авеловиот. Видите ги оние близнаци повторно. совршен тип 
како и секогаш. за оние кои мислат дека тоа не е можно, да се знае 
дека на медицинска евиденција се полни со случаи каде што 
жените ги носат близнаци, кои беа од посебно јајце клетки и 
посебно оплодување со оплодување на јајцата, освен, и не само 
тоа, но некои од записи покажуваат дека близнаците се родиле со 
посебни мажи. Неодамна покриеност низ целиот свет беше дадена 
на норвешка мајка, која го тужи својот сопруг за поддршка на себе 
и своите близнаци, од кои едниот беше бел а другиот, црн. Таа 
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призна дека имала љубовник црнец. На две концепции беа околу 
три недели. Во Бомонт, Тексас, во 1963 година, во записникот 
повторно поставени повеќебројно раѓање повеќе близнаци при 
што бременост е многу денови, освен, всушност, толку многу што 
на жена речиси умре заедно со едно дете при пораѓање. 

Сега, зошто тоа треба да биде така? Зошто е тоа дека семето 
на змијата мора да дојде на овој начин? Човекот беше создаден за 
Бога. Човекот требаше да биде и храм на Бога. Местото на Божјата 
починка (Светиот Дух) беше човек, храмот. Дела 7, 46 - 51: "Кој 
нашол милост пред Бога, и посака да се најде шатор за Бог Јаковов 
А Соломон го изградил куќа Севишниот не живее во храмови 
направени со раце, како што вели пророкот, небото е Мој престол, 
а земјата е мое подножие: што куќа ќе ли се изгради ми вели 
Господ: 'Кое е местото на мојот одмор.' Нее ли Мојата рака ги 
направи сите овие работи? Вие тврдоглави и необрезани по срцето 
и ушите? И вие секогаш Му се противевте на Светиот Дух како 
татковците ваши, така и вие." Сатаната го знаеше ова сето време. 
Тој, исто така, сака да се всели и живее во човекот како што сака и 
Бог. Но Бог тоа право го превзеде за себе си. Сатаната не може да 
го направи тоа. Само Бог се појави во човечкото тело. Сатаната не 
може и не може да го направи тоа. Тој нема креативни сили. 
Единствениот начин за сатаната е да се постигне она што сака да 
направи е да ја внесе змијата во Едем, дури и кога тој влезе од зли 
духови во свињите на Гадара. Бог не влегува во животни; но 
Сатаната може и сака како да ги постигне своите цели. Тој не 
можеше да има дете директно од страна на Ева како што Бог 
имаше преку страна на Марија, па тој влегол во змијата, а потоа ја 
измами Ева. Тој ја заведе и од неа Сатаната има дете. Каин ги 
носеше целосно духовните карактеристики на сатаната и 
анималното (сензуална, телесните) карактеристика на змијата. Не е 
чудо што Светиот Дух им рече дека Каин беше од лукавиот.  

Сега сакам да одиме во некои одредени докази кои имаме 
дека постои одредена поврзаност помеѓу човекот и животното. Тоа 
е физичка работа. Дали знаете дека може да се земе станиците на 
ембрионот од неродениот фетус и да ги вметнете во човечкото 
битие. Потоа тие клетки на жлезди одат право во човечки жлезди, 
станици на бубрег одат право во човечки бибрези. Дали можеме да 
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согледаме како фантастичен е ова? Некои разузнавачки водичи 
оние животински клетки токму на вистинското место. Постои 
поврзаност помеѓу животните и човекот. Тие не можат да се 
мешаат и репродуцираат. Тоа беше пробано. Но, тоа мешање се 
случи назад во градината се случи и хемиски афинитет која сеуште 
постои го докажува тоа. Во Едем змијата беше исправено 
суштество. Тој беше близок на човекот. Тој беше речиси човек. 
Сатаната ја искористи предноста на физичките карактеристики на 
змијата да го ја измами Ева. Тогаш Бог го уништил тој модел на 
змијата. Ниту еден друг ѕвер не може да се помеша со човекот. Но, 
афинитет, е таму. 

Сега кога дојдовме толку далеку, да се обидам да се 
разбистри вашето размислување на оваа тема, така што можете да 
видите неопходнаста на нашето залагање во “доктрина на змијско 
семе ", како што го имам. Започнуваме со фактот дека имало две 
дрва во средината на градината. Дрвото на животот е Исус. Други 
дрво е дефинитивно сатаната, затоа што од она што излезе од 
плодот на тоа дрво. А сега, знаеме дека и двете од овие дрвја 
имале однос на човекот или тие никогаш не би биле ставени таму. 
Тие мора да имаат дел во суверениот план и цел на Бога во 
нивниот однос кон човештвото и за себе или инаку Бог не може да 
препише поврзаност. Ова е сето вистински досега, нели е тоа? Сега 
Словото најмногу дефинитивно е предвидено дека од пред 
создавањето на Земјата Божјата намера беше да се споделат 
Неговиот вечен живот со човекот. Ефесјаните 1, 4 – 11: "Според 
како што не избра во Него, пред создавањето на светот, дека треба 
да бидеме свети и непорочни во вината пред Него и во љубовта: 
Не предодреди при посвојувањето како деца од страна на Исуса 
Христа, според благоволение на Својата волја, за пофалба на 
славата на Неговата благодат, при што Он нè направи прифатени 
во Саканиот. во Кого имаме откуп преку Неговата крв, прошка на 
гревовите, според богатството на Неговата благодат каде што Он 
изобилуваше кон нас во секоја мудрост и разумност; Ја направи 
позната на нас тајната на Својата волја, според Неговата волја, што 
Он наумил во себе: дека во Времената на полнотата на времето Тој 
може да не собере заедно во еден и сите нешта во Христос, како 
што се на небото, и кои се на земјата. Па дури и во Него, во кого, 
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исто така, ги имаме прибавено наследство, се предодредени според 
намената на оној кој дејствува сите работи по советот на Својата 
волја." Откровение 13, 8, "И му се поклонија сите жители земни, 
чии имиња не се запишани во книгата на животот при Агнецот, 
заклан од созданието на светот." Но, дека животот не можеше, а да 
не би, се делел на било кој друг начин, освен преку начинот на 
"Бог се манифестираше во тело". Ова беше дел од Неговата вечна 
и предодредена цел. Овој план е да се биде за пофалба на славата 
на Неговата милост. Тоа беше планот на спасението. Тоа беше 
планот на спасението. Сега слушај ме внимателно. "Бог е 
Спасител, тоа беше потребно да предопредели Тој човек кој ќе му 
треба спас, со цел да се даде причина и цел на постоење." Тоа е сто 
отсто точно и множество на Светото Писмо, го носат надвор како 
што тоа го истакна стих од Римјаните 11, 36: "Зошто се е од Него, 
и преку Него и за Него. Нему слава во вечни векови! Амин." 
Човекот не може директно да дојде и да се причестуваа од тоа 
дрво на животот во средината на градината. Дека вечниот живот 
на дрвото мораше да стане Тело. Но, пред Бог може да се подигне 
и да се спаси еден грешник, тој мораше да имаат грешникот да се 
подигне и да се спаси. Човекот мораше да падне. Падот, кои ќе 
биде предизвикан од страна на сатаната, мораше да се има тело за 
да се направи да падне. Сатаната мораше да дојде преку телото, 
исто така. Но сатаната не може да дојде преку човечко месо за да 
се направи да падне како Христос што дојде во човечко тело да ги 
врати тие што паднаа. Но, таму е животно, змијата, толку блиску 
до човек кој сатаната можел да дојде до таа ѕвер и преку тој ѕвер 
што ќе може да се дојде до човековото тело и да предизвика пад, и 
се внесе тоа во човечката раса, како што и Исус еден ден ќе се и 
Себеси се инјектираа во човечкиот род, во човечкиот организам, 
па дури и до степен на воскресение каде што ќе имаме тела како 
при Неговото прославување. Така, тоа што Бог работел овде во 
градината беше Неговиот предодреден план. И кога сатаната го 
донесе она што е потребно за целта на Бог, тогаш човекот не може 
да дојде до дрвото на животот во градината. Сигурно не. Тоа не е 
време. Но животно (животното предизвика пад, зарем не? 
Дозволувајте животот на животните да се фрли) е земена, а 
нејзината крв е пролеана и тогаш Бог повторно имаше заедништво 
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со човекот. Потоа, тука е за да дојде денот кога Бог ќе се појави во 
телото, и со помош на Неговото понижување Тој ќе се врати кај 
паднатиот човек и да го направи заедничар на тој живот вечен. 
Откако ќе го видите ова, може да се разбере семе на змијата и знам 
дека тоа не беше јаболко што Ева јадеше. Не, тоа е деградација на 
човештвото од страна на мешањето на семето. 

Сега знам во одговарање на едно прашање уште еден е 
способен да излезе, и луѓето ме прашуваат: "Ако Ева падна на тој 
начин, што направил Адам, зашто Бог ја свали вината на Адам?" 
Тоа е едноставно. Словото Божјо е засекогаш се населило во 
небото. Пред да се направи една трошка Ѕвезден прав, тоа Слово 
(Божјиот закон) е таму токму како што е напишано во нашата 
Библија. Сега Зборот не учи дека ако жената го остава својот 
сопруг и оди со друг човек, таа е прељубница и повеќе не е во 
брак, а сопругот е да не ја врати назад. Тој збор е вистина во Едем, 
како што беше точно кога Мојсеј го пишуваше законот. Зборот не 
може да се промени. Адам ја врати назад. Тој знаеше точно она 
што тој го прави, но тој тоа го направи. Таа беше дел од него, и тој 
е подготвен да ја земе одговорноста врз себе. Тој не сакаше да ја 
пушти. Значи Ева зачна од него. Тој знаеше дека сака. Тој знаеше 
точно што ќе се случи со човечката раса, и тој ја продаде 
човечката раса во грев за да може да ја има Ева, бидејќи тој ја 
сакаше. 

И така се родени овие два сина. Синови кои ќе бидат 
татковци на човечката раса дека дури и сега е се загадено. А што 
кажуваат списите за нив? Читање на списот. Јуда 14, "И Енох, 
седмиот од Адам, прорекол ..." Битие 5 е глава на родословието на 
Енох. Вака изгледа тоа родословие: 1. Адам, 2. Сет, 3. Енос, 4. 
Кенан, 5. Маалалеил, 6. Јаред, 7. Енох. Забележете дека Каин не се 
споменува. Линијата на Адам оди преку Сет. Ако Каин беше дете 
на Адам, законот на раѓање би дале Каин да има право на лоза. 
Исто така, мора да се напомене дека внимателно во Битие 5, 3, таа 
вели дека "Адам живееше сто и триесет години и му се роди син 
на наму сличен, син на својот лик, како на неговиот лик, и го 
наименува Сет." Никаде не се кажува дека Каин беше сличен на 
Адам, сепак, тој би требало да биде неговиот син, за правото на 
репродукција е нагласено дека секоја селекција е по неговото лик. 
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Ние исто така мора да признаеме фактот дека и во двата родослови 
во Битие и Лука, Каин не се води. Ако Каин беше и синот на Адам 
некаде ќе беше запишано за Него "Каин, кој бил син на Адам, кој 
бил син на Бог." Тоа не се кажува дека за тоа не може да се каже 
тоа. 

Се разбира за долго време проучувајќи две линии на мажите: 
од кои едната беше побожна линија најдена во Сет и другата 
безбожна линија како што е основана од страна на Каин. И тоа е 
чудно, но вистинито, овие исти проучаватели никогаш не ни кажаа 
како што беше тоа што Каин беше еден вид на човек тој беше 
додека Авел и Сет беа на духовното, побожна линија. Фактички, 
Каин требало да биде духовен и Авел помалку духовен, и Сет дури 
и повеќе, и право на одредување на линија, бидејќи секоја следна 
генерација секогаш завршуваше подалеку од Бога. Но, не, Каин 
излегува како зло како никој никогаш не е опишан бидејќи 
насилно се спротиставува на Бога и Словото.  

Сега ајде ова да се знае: Писмото не се игра со зборовите. 
Што и да е во записникот е таму за помазаните очи да видат. Тоа е 
таму за одредена цел. Во тој збор што се вели, Битие 3, 20, "И 
Адам наименува Ева неговата сопруга, бидејќи таа беше мајка на 
сите живи." Но, без Писмо никогаш не вели дека Адам е татко на 
сите живи. Ако не е оваа конотација да биде ставен врз Битие 3, 
20, зошто би се спомнало дека Ева е мајка на сите, и нема ниту 
еден збор кажано за Адам? Факт е дека иако Ева беше мајка на 
сите живи, Адам не беше татко на сите живи. 

Во Битие 4, 1, Ева рече: "Имам добиено машко чедо од 
Господа." Таа не препишува на Адам татковството врз Каин. Но, 
во Битие 4:25, таа вели: "... Зашто Бог, ми назначил друго семе, 
наместо Авела, кого го уби Каин." Таа не вели дека Бог и дал 
друго семе - тоа би бил Христос, бидејќи тој е даден. Овој син, 
Сет, беше назначен наместо на Авел. Таа го препознава синот, кои 
дошол од страна на Адам; таа не го признава Каин зошто тој дојде 
од змијата. Кога таа вели друго СЕМЕ, наместо на Авел, таа вели 
дека Каин беше поинаков од Авел, бидејќи ако тие беа на ист 
татко таа би требало да се каже: "Дадено ми уште од Семето." 
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Јас не верувам дека сето она што го читав, но тоа е, секако, 
чудна работа дека Од Изданието Лифе од 1 март 1963 година, 
известуваат дека психијатри велат дека токму истото што се 
зборува. Сега знам дека сите психијатри не се согласуваат едни со 
други, но тука е. Стравот од змии не е свесна одвратност, но е 
несвесно. Ако беше природниот страв луѓе само ќе среќно стоеа 
фасциниран пред горила или лав. Нивните несвесни мисли ги 
чуваат загледан во змии. Тоа е привлечност на змии е несвесно 
сексуална. Дека тоа е низ вековите се гледа од страна на луѓе во 
генерација по генерација минува низ истото. Змии секогаш биле и 
секогаш ќе бидат одбивно привлечни. Змијата секогаш бил 
синоним за кој што е и добро и лошо. Тоа е фалички симбол низ 
вековите. Само точно како опис на рајската градина, ќе најдеме 
змијата персонификација на страствено зло. 

Тоа е речиси универзална меѓу различните племиња 
необразовани дека змијата е поврзана со секс, а често со нејзе 
прославувана. Студијата на сексологијата носи дека во многу 
случаи. Сега би сакал да знам од каде овие луѓе добиваат дека тие 
се необразовани и никогаш не ја читале Библијата. Но, дури и 
приказната за потопот е позната во целиот свет, па ова е вистината 
за падот на човекот е позната. Тие знаеле што се случило таму, во 
рајот. 

Сега тука некој се случува да ме праша ова прашање: Дали 
Бог и кажал на Ева да внимава за змијата или змијата ќе ја заведе? 
Сега слушам, Бог не мора да кажува нешто за тоа што ќе се случи. 
Пазберете ја само сржта на приказната. Тој едноставно го даде 
Словото. Тој рече да не јадат од спознанието. Причестувајте се од 
животот. Животот им беше Словото Божјо. Смртта беше нешто 
што не е зборот на Бог. Таа дозволи да се промени еден збор, 
тогаш сатаната ја имаше. Бог би можел да каже: "Не собирај 
повеќе плодови на на стеблото отколку што можеш да изедеш." 
Сатаната може да каже: "Ете, тоа е сосема во право. Гледаш, ако ги 
собереш премногу ќе изгние. Но, тука е метод за зачувување на 
овошје, а сепак во исто време можете да ги собереш сите што го 
сакате. Така што гледате, можете да имате на вашиот начин и 
Божјиот пат во исто време." Ѓаволот ќе ја имаше таму. Кој е 
виновен во еден сегмент на законот го сруши целиот закон. Не се 
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поигрувајте со тој збор. Тоа е токму она што се случи во Ефешко 
Време пред да заврши околу 170 по Христа. 

А што е тоа што Дрвото произведуваа? Дрвото на знаењето 
произведува смрт. Каин го убил својот брат Авел. Злиот го убил 
праведниот, тоа ja постави основата. Тој ќе ја задржи таа шема, 
додека се обнови се што беше речено од страна на пророците.  

А Дрвото на спознанието произведе паметни луѓе, и 
гласовити луѓе. Но нивните патишта се патишта на смрт. Божјите 
луѓе се едноставни, но духовни, го почитуваат Бог и природата, 
смирено обрадувајќи ја земјата, се грижат за вистината наместо 
богатството. Семето на змијата донесе огромна трговија, 
прекрасни пронајдоци, но со сето ова доаѓа смрта. Нивниот барут 
и атомски бомби убиваат во војна и во време на мир нивните 
механички пронајдоци, како што се автомобили, убиваат дури и 
повеќе во време на мир од војната пронајдоци срушени во време 
на неволја. Смрт и уништување се плодовите на неговиот труд.  

Но, тие се религиозни. Тие веруваат во Бога. Тие се како 
татко им, сатаната и нивниот предок, Каин. И двајцата веруваат во 
Бога. Тие одат во црква. Се мешаат со праведниците, како 
плевелот се меша со пченица. Притоа ги менува производите како 
николаитската религија.Го шири својот отров во секој обид да се 
уништи семето на Бога како Каин го убил Авел. Не постои страв 
од Бога пред нивните очи. Но Бог не губи ниеден од своите. Тој ги 
чува дури и во смртта, и тој вети дека ќе ги воскресне во 
последниот ден. 

 
 

ЗАКЛУЧОК  
 
"... нa победникот ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, 

кој е во средината на рајот Божји." Што е возбудливоста таа мисла. 
Тоа е дрвото на животот во Едемската градина, која не можеше да 
се пристапи поради Адамовиот пад сега е дадена на победникот. 
Херувим чувари со пламен меч ставени во обвивка. Но, тој не 
беше ставен во ножницата пред ножот да му е раскрвавен со крвта 
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на Јагнето. Дозволете ни да се размислува за време на оваа 
вистина, сметаме зошто Дрво беше одбиено за Адам и неговото 
потомство, а сега повторно е на располагање.  

Бог сака Неговото создание, човек, да го изразат Неговото 
Слово. Во Битие, на Адам беше дадено Словото да се живее со 
него. Но животот живеел од страна на Словото ќе се изрази со 
зборови. Тоа е вистина, нели? Но дали Адам живеал од тој збор? 
Не, затоа што требало да живее и од секој збор, а тој не успеа да се 
обрне внимание на секој збор. Потоа, се појави Мојсеј. Како што 
беше голем и моќен човек! Сепак, тој, исто така, не успеа да живее 
по секој збор и пророкот, тип на големиот пророк кој требаше да 
дојде, не успеа во својот гнев да ги извршува заповедите. И тој 
исто така беше Давид, големиот крал на Израел, еден човек по 
срцето Божјо. Тој изневери со прељуба кога беше во искушение. 
Но, конечно, во полнотата на времето, дојде еден, Главата, самиот 
Исус, кој исто така, мораше да биде искушуван за да се види дали 
ќе живее од секој збор што излегува од устата на Бога. Тогаш 
сатаната бил спречен. За тука беше оној кој живеел со "Напишано 
е:," и тоа е Божји одраз Божјото Слово. Тогаш очитуван,во 
совршен ден на крстот како совршено Јагне Божјо за совршена 
жртва. И на "дрво" Тој се здоби со смртни рани дека ние, преку 
Него и по Него, да јадеме од дрвото на животот, а потоа да ни даде 
живот, што ќе овозможи да се победи и да го изрази Словото 
Божјо.  

А со тоа, на овие Синови Божји кои преку Него победија 
дадена е привилегија на Божјиот рај, и постојаното заедништво со 
Исус Христос. Никогаш нема да има било каква одвоеност од 
Него. Каде и да оди, ќе оди на неговата Невеста со Него. Она што е 
Негово тој го дели со неговата сакана во наследничка почит. 
Тајните ќе бидат откриени. Темни нешта ќе бидат појасни. Ние ќе 
се спознаеме како што се знаеме. И ние ќе бидеме како Него. Ова е 
наследството на победниците кои победија со крвта на Јагнето и 
зборот на сведоштвото на Исус Христос.  

Како ние долго го чекаме тој ден, кога сите кривулестите 
патишта ќе се израмнат, и ние ќе бидеме со Него, време без крај. 
Нека Тој ден го забрза своето појавување и нека ние се покориме 
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на Неговото Слово и со тоа да се докаже нашата способност да ја 
споделиме Неговата слава. 

"Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот на црквите!" 
Како трагично дека оваа прво време не го слушаше Духот. 
Наместо тоа, го слушаше човекот. Но, фала му на Бога, во 
последното време ќе биде група која ќе се зголеми, вистинската 
Невеста на последниот ден, а таа ќе го слуша Духот. Во тој ден од 
темнината ќе се врати светлото на чистиот збор и ние ќе се 
вратиме на моќта на Педесетницата, да посакаме добродојде и 
повторно доаѓање на Господ Исус Христос. 
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4. ПОГЛАВИЕ 

СМИРНЕНСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ  

 
 

Откровение 2, 8 - 11 
 
"И на ангелот на Смирненската црква напиши му: така вели 

Првиот и Последниот, Кој беше мртов и еве оживе  
ги знам твоите дела, скрбта и сиромаштијата – но ти си богат 

– и хулењата на оние, кои за себеси велат дека се Јудејци, а не се, 
туку се сатанска збирштина. 

Не бој се воопшто од она, што ќе има да претргаш. Ете, 
ѓаволот некои од вас ќе фрли в затвор, за да ве искуша, и ќе бидете 
нажалени десетина дни. Биди верен до самата смрт и ќе ти го 
дадам венецот на животот. 

Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите: кој 
победува, втората смрт нема да му нанесе штета." 

 
 

ВОВЕД 
 
Да ве потсетам, сакам да истакнам уште еднаш како се 

дојдедо тоа да се најдат имињата на гласниците од различни 
времиња. Бог со Својата сувереност се погрижи да не ја загуби 
историјата на Новоазаветната црква, и така се погрижи да не се 
загуби историјата на Израел, така што ја стави во Библијата и 
денес нејзината поддршка е мноштво на свитоци, глинени садови и 
други артефакти кои археолозите ги открија и ги протолкува. Ние 
всушност имаме коментар од библиската историја од првата 
страница се до сега. Со читање на историјата, така што може да се 
открие дека некој човек или дека кои луѓе од различни времиња 
беа најблиску до Божјата првобитна шема, апостолот Павле. Оние 
кои Бог ги користел за да го врати назад својот народ кон Словото 
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на Вистината и тие ќе бидат оние кои треба да се смета. Тој беше 
гласник. Времињата се, исто така, пронајдени проучувајќи ја 
историјата. Вие едноставно треба да ги прочитате времињата како 
што е пронајдено во Откровението и сето тоа се вклопува 
совршено со историја како што навистина и би требало. Бидејќи 
Бог претсказал црквени времиња и ја разоткрил е нивната состојба, 
и историја која ќе следи како што е изнесено од страна на 
Библијата. Тоа е толку едноставно - Но тогаш едноставноста е 
клучниот збор. Значи, со сето ова не бев само научник и 
историчар, јас се обидував да бидам духовен човек, и јас сум со 
недвосмислена согласност од Духот Божји и ги избрав луѓе што 
сум ги избрал. Тоа е точно, како што и Бог го знае моето срце. 

 
 

ГЛАСНИК 
 
Користење на наше од Бога дадено правило за избор на 

гласник на сите времиња, без двоумење изјавив дека во оваа 
возвишена позиција на Иринеј. Тој бил ученик на големиот 
светител и воин на верата, Поликарп. И без сомнение, додека 
седеше до нозете на големиот човек ги научил христијански 
добродетели што настанаа од осветениот нивен живот, затоа 
Поликарп беше еден од навистина познати светии од сите векови, 
кога се гледа во контекст на еден невин живот. Ќе се сетите дека 
маченикот Поликарп бил убиен. Премногу стари за да избега и 
преискрен човек за да му овозможи на друг да го скрие и потоа тој 
да страда за него. Но пред мачењето, молеше тој и доби дозвола да 
се моли два часа за неговите браќа во Господ, и за своите 
непријатели. Како голем од светиите на сите времиња и кои 
веруваат во воскресение, тој стоеше цврсто, одбивајќи да се одрече 
од Господ, и тој умре со чиста совест. Тој беше ставен на клада 
(одврзан на свое барање) и запален од оган. Огнот се извитка од 
неговото тело, одбивајќи да го допре. Тогаш го избодоа со меч. 
Кога завршија, од неговите рани млаз на вода го потопи пожарот. 
Неговиот дух всушност е виден како излегува од градите како бел 
гулаб. Во прилог на ова големо сведоштво, Јована писателот на 
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Откровението беше борбен против николаитски систем, бидејќи 
тој самиот беше потпрен на организација, сфаќајќи дека желбата за 
дружење и она што се појави да биде добар план за промоција на 
Божјото дело, всушност, е трик на непријателот. 

Иринеј не беше таков. Тој беше милитантен против секоја 
форма на организација. Исто така, неговиот живот и историјата, во 
која тој работел за Господ, беше историјата на многу 
манифестации на Светиот Дух, и Словото беше кажано за прва 
невообичаена јасност и усогласување со своите оригинални 
наредби. Тоа беше познато дека неговата црква во Франција, меѓу 
нив имаше и дарови на Духот, бидејќи светиот зборуваше во 
јазици, пророкуваше, мртви воскреснуваше и исцелуваше болни со 
молитва на верата. Тој ја виде опасноста од било које 
организирано братство меѓу старешините, пастири, итн, силно се 
залагаше за унифициран, продуховен живот на локалната црква 
која се манифестира со подароци. И Бог го почитуваше, бидејќи 
моќта на Бог се манифестираше меѓу светиите. 

Тој, исто така, јасно стави до знаење во нивното разбирање 
на Божеството. И бидејќи тој бил ученик на Поликарп, кој, пак, 
беше ученик на Јован, можеме да знаеме со сигурност дека оваа 
тема имаше совршена настава. Во првиот том, на 412 страница 
Предникејски татковци имаме оваа изјава за Божество. "Сите 
други услови, исто така, го изложуваат насловот на едно и исто 
битие, Моќниот Господ, Господ, Отец на сите, Семоќниот Бог, 
Семоќниот, Создателот, Кој ги создаде, и слично, ова не се 
имињата и позициите на голем број на различни нешта, но едно и 
исто." Тој јасно стави до знаење дека не е ништо друго туку 
наслови како розата на Шарон, и сјајната ѕвезда Деница, 
најубавото од десет илјади, и така натаму. Постои само еден Бог. 
Неговото име е Господ Исус Христос. 

Така, со строга приврзаност кон Словото, и неговато 
прекрасно разбирање на Светото Писмо и на присуството на 
Божјата сила во текот на оваа служба, тоа е вистинскиот избор за 
тоа време. Жално е што по втор пат гласниците немале таква 
рамнотежа на плод, моќ и водство на Светиот Дух, и Словото. 

 



112 ОТКРОВЕНИЕ ЗА СЕДУМТЕ ЦРКОВНИ ВРЕМИЊА  

 

СМИРНА 
 
Градот Смирна беше малку по северно од Ефес на влезот на 

Смирненскиот Залив. Бидејќи имаше многу добра лука беше 
комерцијален центар познат по својот извоз. Тој, исто така се 
истакнуваше со своите училишта на реторика, филозофија, 
медицината, науката и убави згради. Таму живееле многу Евреи, а 
тие беа огорчени противници на христијанството, дури и повеќе 
отколку што беа Римјаните. Всушност, Поликарп, првиот 
претпоставен во Смирна, маченик убиен е од страна на Евреите и 
велат дека Евреите го осквернавија светиот ден (сабота) во 
носењето на дрва да се направи неговата погребна клада. 

Зборот Смирна значи "огорчени", и е изведен од зборот мир. 
Мира се користеше за балсамирање на мртвите. Затоа, во името на 
оваа ера пронајдовме двојно значење. Тоа беше горчливо време 
исполнето со смрт. Две лози во рамките на црквата се подалеку со 
зголемена горчина се одалечуваа од вистинската лоза кон лажна. 
Смртта не е единствено семе на лажна лоза, но дури и во 
вистинската лоза имаше притаена парализа и слабост, бидејќи тие 
веќе се оддалечиле од вистината по првите неколку години по 
Педесетница; а ниту еден вистински верник не беше ништо 
посилен и духовно здрав и жив отколку неговото познавање и 
почитување на чистото Слово Божјо, како што беше потврдено од 
страна на мноштво примери во Стариот Завет. Организацијата се 
зголеми брзо Признавајќи смртта зголемување на членството, 
затоа што водството на Светиот Дух да се симна од власт, и 
Словото беше заменето од страна на Црквените верувања, догми и 
вештачки ритуали. 

Кога Израел стапи во сојуз со светот и влезе во брак и 
заедница со светот, конечно дојде денот и кога светот го надмина. 
Вавилон го одведе Божјиот народ во егзил. Значи, кога отиде во 
егзил, отиде во водење на свештенството на храмот и на Словото. 
Но, кога се вратија тие имаа рабини, теолошки поредок на 
фарисеите, синагога и Талмудот. И кога дојде Исус тие беа толку 
корумпирани, што Го нарече дека нивниот татко е ѓаволот, а ова и 
покрај фактот дека по телото припаѓале на Авраам. Во оваа врeme 
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гледаме истото се случува. Сепак, бидејќи "целиот Израел" не е во 
Израел, но вистинскиот духовен Израел беше една мала група, 
така секогаш ќе има една мала група на вистински христијани, 
Христовата невеста, додека Он не дојде по своите. 

Во тој град имаше два познати храма. Еден од нив беше 
храмот изграден за прославата на Зевс, а другиот е подигнат на 
Кибелија. И помеѓу овие два храма е пронајдена најубавата улица 
од древни времиња, наречена Златна Улица. За мене, тоа го 
опишува понатамошното навлегување на паганството што веќе е 
започнато во првото време, но познато е дека постои само во Рим. 
Поврзување на овие два храма, богови и божици, семето е на 
маријанство кое сега се вика Марија Богородица и добива чест и 
звања и овластувања давајќи и еднаквост со Исус Христос. Златна 
улица што ги поврзува е сликата на алчноста, кој ги поттикна 
организаторите николаитите да водат државата и црквата, бидејќи 
знаеја дека богатството и моќта, се тоа што тие го нудат. Како ера 
Ефес беше само плодна почва за Пергамон трагичната ера која сè 
уште беше во иднина, ова е смирненско време беше дожд, сонце и 
храна, што ја обезбеди страшната корупцијата која ќе ја потврди 
црквата во идолопоклонство, која е духовна прељуба, од која 
никогаш нема да станат. Смртта ја зафати од коренот на гранките, 
а оние кои се нејзините учесници ја споделуваа горчината и 
смртта. 

Ова ера траеше од 170. до 312 година по Христа. 
 
 

ЧЕСТИТКИ 
 
Откровение 2, 8: "Првиот и Последниот, кој беше мртов и 

оживеа." 
"Првиот и Последниот, кој беше мртов, и е жив." Значи, 

ова не се зборови на човек. Јас сум човек (како тој може да зборува 
од гробот) би рекол: "Јас сум првиот и последниот, оној кој беше 
жив и умре." Првото нешто што се случува на еден човек е да се 
роди (живи), и последно нешто да се случи за да умре. Значи ова 



114 ОТКРОВЕНИЕ ЗА СЕДУМТЕ ЦРКОВНИ ВРЕМИЊА  

 

не кажува човекот. Ова е Божество. Еден човек (Адам) го одзеде 
животот и ја претвори во смрт. Но овој човек (Исус) ја зеде смртта 
и се претвори во живот. Адам невиност го претворил во вината. А 
Он од вината ја претворил во праведност. Адам го имаше рајот и 
го претворил во гадна пустината пустелија; Но, ова се навраќа на 
претворање на земјиштето да биде лулка и се опоравува со 
уништување во друг Еден. Адам зеде животот на заедништво и 
радост во Бога и се претвори во пустина на духовна темнина што 
донесе сите гревови, моралното пропаѓање, болка, страдање, 
прелест и изопаченост на војната во човековата душа. Но, ова е за 
сите од трагичната смрт на оваа деградација кои го полнат 
човештвото Он донесе живот на правдата и убавината, така што, 
како што гревот зацарува смртта дојде, и луѓето сега владеат во 
праведноста по еден, Исус Христос; а не како на престап, сега иако 
тоа навистина беше страшно, но е многу повеќе Неговиот дар на 
вечен живот. 

И еве го, оди меѓу оние кои Тој ги откупуваа, згора на тоа во 
своја црква. И тие беа оние кои беа откупени? многу беа како 
Павле, убијци и расипани? многу од нас се како бандити, 
разбојници и убијци? Сите трофеи на Својата благодат. Сите 
вратени од мртвите. Сите оживеан во Христос Исус, Господ. 

Се прашувам дали сте го виделе поздрав од првото време и 
тогаш го забележав ова на тоа време? Па, можете да ги стави 
заедно. "Зборовите на Оној, Кој држи седумте ѕвезди во десната 
рака, и оди во средината на црквите. Првиот и Последниот, кој 
беше мртов и оживеа." Тоа е еден и исти. И Он ни дава на знаење 
дека црквата е Негова. Како семе на овошје во средината на 
плодот, таков е тој, Кралската семе, во средината на црквата. Како 
семе само има живот во себе, па така тој е основоположник на 
живот во Црквата. Неговата Посредништво ја означува неговата 
неуморна грижа за неа. Тој е Голем Пастир кој го чува своите. Тоа 
е негово право, затоа што тој го купил црква со сопствената крв. 
Ова е Божјата крв. Тој е сопственик на таа црква Бог, Самиот Бог. 
Тој е "Прв и Последен". Овој наслов значи вечност. Тој беше 
мртов и оживеа. Тој ја плати цената, така што само Тој е 
сопственик на Божјиот храм. Тие го отфрлија. Тој е почитуван во 
неа. Тој е навреден од секој кој зема и господарува со негов 
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авторитет. Без сомнение и причина Тој Самиот е во секоје време 
како Божество е да ги предупреди и да ги поттикне луѓето. Тој 
предупредува на лажна лоза и ја охрабрува вистинската лоза. Ова е 
единствениот вистински Семоќниот Бог. Слушам за него и 
живеам. 

 
 

СОСТОЈБА НА ВРЕМЕТО 
 
Откровение 2, 9: "Ги знам твоите дела, скрбта и 

сиромаштијата – но ти си богат – и хулењата на оние, кои за 
себеси велат дека се Јудејци, а не се, туку се сатанска синагога." 

Проблемот е, многу очигледен во клучот на времето. Ако 
првото време било проблем, сега е вториот пат предвидува 
зајакната неволја. Не постои сомнеж дека зборовите на Павле од 
мноштвото христијани, каде и да се во светот и од сите времиња. 
Евреите 10, 32 - 38: "Потсетувајте се на вашите поранешни денови, 
кога, откако се просветивте, поднесовте голема борба во 
страдањата, било што бевте изложувани на срам и маки, било што 
станавте соучесници на оние, кои исто така страдаа, зашто и на 
оковите мои се сожаливте и со радост позволивте вашиот имот да 
се разграби, знаејќи дека на небесата имате подобар и траен имот. 
И така, не напуштајте ја вашата слобода, за која имате голема 
награда. Најнапред ви е потребно трпение, па, откако ќе ја 
исполните волјата Божја, да го добиете ветеното; зашто уште 
малку, сосема малку и 'Оној што иде, ќе дојде и нема да се забави. 
а праведниот преку верата ќе биде жив; а ако отстапи, нема да Ми 
биде по волјата Моја.'" 

Самото здружение на луѓе со вистински верници може лесно 
да се вратиа нивната добрина да предизвика смрт. 

Па Семоќниот Господ Бог вели: "Јас знам." Он оди по 
средината на својот народ. Постои, НадПастирот на стадото. Но, 
дали тој го спречува прогонство? Тој дали ги запира проблемите? 
Не, тој не го прави тоа. Тој едноставно вели: "Знам за вашата 
болка - не сум невнимателен во твоето страдање." Што е камен на 
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сопнување за многу луѓе. Тие се прашуваат како Израел дека Бог 
навистина го сака. Како може Бог да биде само и да сака, и ако тој 
стои од страна и го гледа својот народ да страда? Тие само се 
прашуваа што во Мал. 1, 1 - 3: "Товарот на Словото на Господ на 
Израел од страна на Малахија. 'Јас ве љубев.' Вели Господ. И 
рекоа: 'По што не љубеше?' 'Зарем не е Исав брат на Јаков?' вели 
Господ. 'Но, Јаков го сакав, а Исава јас го мразев пуста му ја 
сторив планината и наследството за чакали пустината.'" Гледаш, 
тие не можат да ја разберат љубовта Божја. Тие мислеа дека 
љубовта не значи страдање. Тие мислат дека љубовта подразбира 
бебе со родителска грижа. Но Бог му рече дека Неговата љубов е 
љубов таа "избрана". Доказ за Неговата љубов е на изборот - дека 
без оглед на она што се случи, Неговата љубов е докажана точна 
со фактот дека тие биле избрани за спасение (бидејќи Може да ви 
дава Бог спасение во осветувањето на Духот и верба во вистината). 
Тој може да ве предаде на смрт како Павле што го предаде. 
страдања како што е дадено за работа. Тоа е негова чест. Тој е 
суверен. Но, сето тоа е за одредена цел. Ако нема цел, тоа ќе беше 
основоположник на фрустрација и не мир. Нејзината цел е тоа што 
по малку да издржи, се постигне совршенство, ние се зајакнуваме, 
челичени и тврди. Како што рече, "Тоа не става во сила." (Јов 
23,6б) Гледаш, јас сум Пострадал. Од она што го доживеав, се 
научи на послушност. Тој, всушност, постигна совршенство на она 
што се претрпел. Евр. 5, 8 - 9: "Макар и Син, Он се научи на 
послушност преку она, што пострада, откако се усоврши, стана 
причина за вечно спасение на сите оние, кои Му се послушни." Во 
едноставни термини, ликот на Исус беше усовршен од страдање. И 
според Павле Тој ја пуштил својата Црква да страда дека тие како 
и својата вера во Бога. додека страдаат за Него тие доаѓаат до 
совршенство. Зошто Тој го сакаше тоа? Јаков 1, 2 – 4: "Радувајте 
се, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека 
испитувањето на вашата вера создава трпеливост: трпеливоста, 
пак, нека ви биде совршена работа, за да бидете совршени и 
целосни, без никаков недостаток." 

Зошто Тој стои настрана? Причината е во Римјаните 8, 17 - 
18: "А ако сме, пак, чеда, ние сме и наследници Христови, но само 
ако со Него страдаме, та со Него и да се прославиме. Оти мислам 
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дека страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата, 
која ќе се јави во нас." Ако страдаме со Него, ние можеме да 
царуваме со Него. Мора да страдаме за да царуваме. Причината за 
ова е тоа што ликот едноставно никогаш не е создаден без 
страдање. Карактер е победа, а не подарок. Човек без карактер не 
може да владее, бидејќи власта не е лик на сатаната. Но власта со 
карактер е соодветен за владеење. И бидејќи Тој сака да го сподели 
дури и Неговиот престол на иста основа со која победуваше, и 
седи на престолот на Неговиот Отец, тогаш ние мора да победиме 
за да седнеме со Него. А малку привремено страдање сега имаме, 
не е достоен за споредување со неизмерна слава што ќе се открие 
во нас кога тој доаѓа. О, што богатства се собираат за оние кои се 
подготвени да влезат во Неговото царство преку многу неволји. 
“Не се чудете, на огинот што пламнее меѓу вас де ве донесе во 
искушение!"Тоа го рече Петар. Нели е чудно да Бог сака да 
изградиме Христолик карактер кој доаѓа кроз страдание? 
Навистина не. А сите ние имаме искушенија. Сите сме искушени и 
одгледани со стега како синови. Нема ниту еден да не поминува 
низ тоа. Црква која не страда и не е во искушение, не е од Бога. 
Евр. 12, 6: "Зашто Господ го казнува оној, кого што го сака; го 
бичува секој син, кого што го прима." Ако сте пак без стеги, во 
која сите имама удел,тогаш сте копилиња а не синови. 

Значи, ова е посебен период во Смирна мора да се примени 
на сите времиња. Нема време без неа. Не постои вистински верник 
без неа. Таа е од Бога. Тоа е Божја волја. Тоа е потребно. Ние треба 
од Господа да научиме за вистината дека ние треба да страдаме во 
болка и да бидеме како Христос. "Љубовта е долготрпелива и 
љубезна." Матеј 5, 11 – 12: "Блажени сте вие, кога ќе ве срамат и 
прогонат и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови 
лажно – заради Мене! Радувајте се и веселете се зашто голема е 
вашата награда на небесата! Така ги гонеа и пророците што беа 
пред вас." 

Облачно небото и бурите на животот, се знаци на Божјата 
неодобрување. Ниту пак се синилото на небото и уште води знаци 
на Неговата љубов и одобрување. Неговата дозвола на секој од нас 
е само во љубовта. Неговата љубов е избор што тој го имаше за 
нас пред создавањето на светот. Дали Тој те сака? О, да! Но, како 
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да знаеме? се знае, бидејќи тој рече, така и стана позната ни е 
љубовта, бидејќи тој нè доведоа до Себе и ни го даде Својот Дух и 
бара од нас како синови да му покажеме љубов? Верувајќи дека 
она што тој го рече и постапување со радост во средината на 
испитувања што Тоа, е во Неговата мудрост. 

"Знам за твоето сиромаштво - но уште си богат!" Ете го 
повторно. Гледаш како оди нагоре и надолу во средината на 
Неговата црква. Како и неговиот Татко, тој го гледа надолу на 
нејзиното семејство. Тој е Газдата на неговото домаќинство. Тој е 
заштитник. Сепак, тој ја гледа во нивната сиромаштија. Уф, колку 
верници се сопнуваат на ова. Како Бог може да издржи да не 
погледне во неговото време на потреба и едноставно не може да го 
запре сите - да се откажат и да победи матријалното? 

Мора да повторно веруваат во љубов, добрина и мудрост од 
Бога. Ова е, исто така, е потребно. Се сеќавам, тој предупреди: "Не 
бидете загрижени за утре, што јадете и што ќе облечете Татко знае 
Вашиот што ви треба. Оној кој го облекува Лилјанот и храни 
врабец, ќе направи многу повеќе за вас. Овие физички работи не се 
вистински основни потреби од вашиот живот, затоа што во 
животот никој не е во тоа сопственик. Наместо да се гледа прво 
неговото царство и Неговата праведност и сè ова ќе ви се придаде 
телесно неопходно." Божјиот народ не се фокусира на 
материјалното. Тие се насочени кон Христос. Тие не се во потрага 
по богатства кои се подолу, но бараат од погоре. Тоа е апсолутно 
точно, повеќето христијани не се богати. Всушност, на 
сиромашните страна. Така беше во времето на Исус. Ова се 
случувало во времето на Павле, и тоа треба да биде во вредност и 
денес. Ох, тоа за жал не е вистина денес, бидејќи на Лаодикиското 
време од огромното богатство, каде што често критериумот на 
духовност беше голем број на земните блага. О, боже мој, Црквата 
е богата со ресурси. Но, како бедни по дух. "Блажени сте вие 
сиромашните, зашто ваше е царството Божјо. Божјото царство не е 
во јадење и пиење." Тоа не е материјално. Тоа е во нас. Богатиот 
човек е богат со Бог, а не во световните работи.  

"Ох", извикува Духот "Ја гледам сиромаштија. Ги гледам 
вашите потреби. Вие не требате многу, доколку имате, дали имате 
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нешто, со што би се пофалиле. Она што го правеше беше, се 
одземено. Тие сакаат да се откажат од вечноста заради земјината 
сегашност, ви се потсмеваат. ве презираат. Немате материјални 
средства да се потпирате на нив. Но, и покрај сето тоа, ви сте 
богати. Вашата безбедност е во Оној, Кој е вашата заштита и 
многу голема награда." 

Твоето царство допрва треба да дојде. Но, тие ќе дојдат. Јас 
ќе бидам засекогаш. "Да, јас сум свесен за вашите обиди и 
страдањата. Знам колку е тешко се да се вклопи. Но, јас ќе се 
сеќавам на сите кога ќе се вратам, и потоа Јас ќе ги наградам јавно. 
" Значи ова не е против богатите луѓе затоа што Бог може да спаси 
и еден богат човек. Некои од Божјите деца се богати. Но пари 
можат да бидат стапица, за не само на оние кои имаат, но и за оние 
кои немаат. Сите на патот назад во првите години, Јаков извика 
оние кои сметаат на богатите. "Не се во однос на лица кои имаат 
вера на нашиот Господ Исус Христос." Постојат сиромашни луѓе 
кои се обидуваат да се додворат на богатите за да добиат помош 
Наместо да сметаат на Бога. "Не правете го тоа", вели Јаков "Не 
прави го тоа. Парите не се сè. Парите не се е одговор." Па дури и 
денес, не се решение. Ние имаме повеќе ресурси отколку што 
некогаш сме имале, а сепак духовно постигнавме помалку. Тој 
почнува со Неговиот Дух. И ова движење на Светиот Дух доаѓа 
само со живот посветен на Словото. 

 
 

СИНАГОГА НА САТАНАТА 
 
Откровение 2, 9б: "И хулењата на оние, кои за себеси велат 

дека се Јудејци, а не се, туку се сатанска збирштина." 
Тука е стих кој ќе игра важна идеја, не само поради неговата 

содржина и необичност, но практично исто така, се повторува и во 
време што е повеќе од илјада години подоцна. 

Откровение 2, 9: "Ги знам твоите дела, скрбта и 
сиромаштијата – но ти си богат! - и хулењата на оние, кои за 
себеси велат дека се Јудејци, а не се, туку се сатанска збирштина." 
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Прво на сите, тоа не се опишува религија на еврејскиот народ. Тоа 
се однесува само на луѓето од Јудеја и го има истото значење како 
што е попрецизно ако кажам дека сум роден Ирец. Овие луѓе велат 
дека тие навистина беа Евреи, вистинската Евреи по раѓање. Тие 
се лажговци. Тие не биле Евреи по раѓање и тие не се Евреи од 
религијата. 

Ако сето ова е вистина и тоа кои се тие? Тие биле заведени 
од страна на луѓе кои веќе биле дел од црквата. Тие и припаѓале на 
лажната лоза.  

Тие не беа во вистинска црква, но во лажната црква затоа 
што Бог вели дека "тие беа во синагогата на сатаната." Значи 
зборот за синагогата не е истиот збор што ние ги користиме за 
црквата. Во Библијата, црквата значи "повикување" или "повик". 
Псалмистот овие избран народ рече: "Блажен е кој сте одбрале при 
себе подготви: Престојува во судовите на твое." Псалми 65, 4. Но, 
значењето на синагогата е "собранието или наплата." Ова може да 
биде добар или лош, но во овој случај, бидејќи лош Тоа се оние 
чие собирање не е од Бога, туку од самите себе. Исаија рече за нив: 
"Ете, ќе се вооружат против тебе, но тоа не е од Мене; кој и да се 
вооружи против тебе, ќе падне." Од. 54, 15. И бидејќи овие се 
сигурно против вистинската лоза, Бог еден ден ќе се справи со нив 
во пропаст. 

Значи, зошто во Црквата имаме мешани луѓе, и дека тие се 
Евреи? Причината за тоа е ова: затоа што тие биле лажговци, тие 
би можеле да тврдат како ви се допаѓа. Тие може да се каже она 
што го сакаат како да е факт, а потоа го држи цврсто. И во овој 
случај може да лежи со многу моќна мисла во умот. Не беше тоа, 
така што на почетокот на црквата беше скоро, ако не целосно, 
составена од Евреи, што беа оригиналните членови на Неговото 
тело? Дванаесетте апостоли биле Евреи, а подоцна и апостолите 
беа или Евреи или од верата. Затоа, ќе апелирам до Евреите тие го 
дадоа на луѓето првенството и правото на автентичност. Кажаа 
лага. Тој цврсто се одржа. Не обрнува внимание на фактот или 
историја. Едноставно ја кажувам и продолжија за неа да зборуваат 
на луѓето, а наскоро тоа ќе го прифати народот. 
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Значи, има ли нешто таму? Зарем тоа не е точно истиот дух е 
денес во црквата? Зарем не постои група која тврди дека тие се 
оригинални и вистинската црква и дека спасението е само во тоа? 
Не ви кажале дали тие ги имаат клучевите на царството, кои ги 
добиле од Петар? Не да се каже дека Петар е нивниот прв папа и 
дека тој живее во Рим, кога тоа апсолутно не се историските 
факти? Па дури и нејзините најобразованите и најдобро 
информирани поддржувачи веруваат на нивните лаги. Синагога на 
сатаната! И ако сатаната е татко и татко на лагата, тогаш тоа не е 
чудно што тие во својата синагогата се и лажговци. 

Сметаат дека мислата ги навреди. Овие сатанисти во овој 
случај не хулат против Бога (иако тоа се разбира), но тие похулија 
на вистинска црква. Секако. Како Каин прогонуван и убиениот 
Авел, бидејќи тој (Каин) беше од лукавиот, и како што се и мртви 
формални еврејските приврзаници (Исус рече дека тие биле на 
нивниот татко) кој се обиде да ги уништи христијаните во првите 
неколку години прв пат, (лажната лоза) уште се обидуваа да го 
уништи вистинскиот верник во второто време. Антихристовиот 
дух е во пораст.  

Групата која полека влезе во црквата неговата работа 
(Николоистите) веќе не се плашат од изложеност, но отворено се 
организирани во група со свое собирање и доаѓаат против 
вистинската црква со нескриена непријателство.  

Значи, кога ќе речам дека тоа беше организирано од 
антихристот, јас ви давам вистина во историјата и загарантирана 
автентичност. Првата црква е основана во Рим (ќе продолжи 
развојот на својата историја, на возраст Пергамон) веќе ја покажа 
Божјата вистина во лага, со воведување на паганската религија со 
христијански имиња и значења. По втор пат тоа беше толку 
пагански (иако тие тврдат дека се вистинската црква) кои 
Поликарп помина околу 2500 километри за да ја натера Црквата да 
се врати. Тие не сакаа да го направат тоа. Тие имале цврста 
хиерархија и солидна организација и целосно заминување од 
Словото. Тоа е, според тоа, синагога сатаната полна со пцости во 
кој веќе беше семето на доктрината Николоизмот и кој наскоро ќе 
биде вистинско седиштето или моќта на сатанска религија. И ова е 
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сосема точно, бидејќи свештеникот 2, 9б не каже дека овие луѓе се 
на синагога на сатаната, но вели дека се сатанска Синагога. 

Оваа духот на антихристот не е нов. Ова не е нешто што има 
влезено во сите црковни времиња. Тоа е тука цело време. Јасно да 
се разбере како тоа функционира, што е спротивно на Бога и ги 
победува во црквата, погледнете во Стариот Завет, и да ја видите 
тука. Сметаат дека овој дух им се откри во Израел, кога излегоа од 
Египет за да биде црква во пустината. 

Исто како што на почетокот на црквата почна под јасно 
должност на Светиот Дух, со знаци и чуда и манифестации како, 
како пророштво, јазици и толкување, мудрост, знаење и 
исцелување, деновите на Израел беа кога го напушти Египет тие 
биле под раководство на Духот Божји, кој се манифестираше со 
подароци. Бог бил водач на народот. Всушност, тој е нивниот крал. 
Тој е Таткото - царот. Тој се грижеше за Израел како и луѓето што 
се грижат за своите семејства. Тој ги хранеше, ја зеде нивната 
битка, ги реши нивните проблеми. Тој е достоен за справување со 
нив. Тие се единственита нација во која Тој навистина беше Бог. 
Но, еден ден тие погледна наоколу и ги видоа Филистејците и 
другите народи со крал над себе. Дека тие се фатени со очите и 
одлучија дека треба да го хуманизираат нивното раководство, така 
што тие сакаа цар. Значи Бог имаше за цел да го хуманизира 
лидерство во личноста на Господ Исус Христос, но тие победија 
сатаната го знаел Божјиот план, па тој се стави во срцата на луѓето 
да се добие превласт на Бога (зборот). 

Кога пристапија до Самуил и побараа цар Самуил бил толку 
згрозен дека замалку го издаде срцето. Бог Својот народ го водеше 
преку овој осветен, со Свето Писмо потврден пророк и тој се 
чувствуваше отфрлен. Тој се собраа на луѓето и се изјасни со нив 
дека нема да отстапи од Бог, кој ги носел како деца и им даде 
просперитет и ги благослови. Но тие одстапнаа. Тие рекоа на 
Самуила: "Ти никогаш не си направил грешка во раководството. 
Никогаш не си биле нечесен во неговите финансиски зделки. Ти го 
направи вашето најдобро да се запишеш во согласност со Словото 
на Господ. Ние ги цениме чудата, мудроста, грижата и заштита на 
Бога. Ние веруваме во тоа. Ова ни овозможува да ни се допаѓаш. И 
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покрај тоа, ние не сакаме да биде без Него. Ние само сакаме 
кралот да нè доведе во битка. Но, се разбира, кога треба да помине 
надвор од битката и се уште имаат намера да се оди напред со 
свештеници и да ги следат Јуда, и ние ќе трубиме и ќе викаме и ќе 
пееме. Немам намера да запреме. Но, сакаме цар, кој е еден од нас, 
да нè води." 

И Бог рече на Самуила: "Гледаш тие не те отфрлија тебе, но 
тие ме отфрлија Мене да бидам цар над нив."  

Како што може да биде трагично. Тие не го знаеа тоа, кога 
тие побараа Бог да им овозможи да бидат како и остатокот од 
светот, го отфрлија, бидејќи Бог го одредил Неговиот народ да 
дејствува различно од светот. Тие не се од светот и тие не 
изгледаат како во светот, и не се однесува како светот. Тие го 
распнаа светот и нивниот светот е распнат. 2 Кор. 6, 17 - 18: 
"'Затоа излезете од нивната средина и да бидете одвоени,' вели 
Господ, 'и не допирајте се до нечисто и Јас ќе ве примам. Јас ќе ви 
бидам Отец, а вие ќе Ми бидете синови и ќерки,' вели Господ 
Саваот." 

Гледаш, само разликата меѓу Израел и други земји беше Бог. 
Стави го Бог на една страна, а Израел е како и секоја друга нација. 
Кога Самсон ја намали својата коса, беше како и секој друг човек. 
Ставите го раководство на Светиот Дух од страна на црквата и 
ништо друго туку светот поврзан со името на Бога. Светот и 
Црквата се на иста маса, исто како што Јаков и Исав се од исти 
родители, но Божјиот Дух ја прави разликата. 

Тоа не е важно дали ќе се наречеме христијани. Секој може 
да го стори тоа. Поентата е во тоа што го имаме или немаме Духот 
Божји во вас, бидејќи вие сте без Дух скршени; Амин.  

Не така одамна Прашав една жена дали е христијанка? Таа 
рече: "Сакам да знаеш, господине, дека јас секоја вечер палам 
свеќа." Што има тоа врска со ова? Или Јас сум методист, јас сум 
Баптист, јас сум Пентекосталец. Тоа нема никаква врска со тоа. 
Светиот Дух или пропаѓате. 

Значи, уште таму во раната црква, луѓето почнаа да 
размислуваат да се подобрат. Тие почнаа да ги покажуваат делата 
на николаитите. Потоа тие ја формираа групата. Заскитана од 
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форма на Словото. Потребно е само еден збор и тогаш тоа се 
менува малку квасец го потквасува целото тесто. Кој се сопнува во 
една точка од Законот, виновен е за сè. Ева се смени само со еден 
збор. Тоа беше доволно. 

И кога тој ја формираше групата фокусирана на сатаната, 
почнаа да се мразат и борат против вистинските верници, 
инсистирајќи на тоа дека тие се (туѓинци) во Црквата Божја. 

Примете како организацијата раѓа омраза. Го уништува 
единството. Таа создава горчина. Мир значи токму тоа. Смирна 
беше полн со Горчина. Корен на горчина извалка многу. Поради 
тоа, се внесуваат повеќе и повеќе нечистотији. Било које време ќе 
ги чувствува нејзините лузни. 

Смирненската Црква луташе далеку од изворот. Таа стана 
хибрид. Хибридизирана на начин како што го стори тоа Ева. Вие 
знаете дека е хибрид она што доаѓа од мешање на два вида. 
Резултатот не е како и оригиналот. Тоа е хибрид. Значи, кога Ева 
дозволила ѕверот да влезе во нејзинато семе, донесе суштество 
наречено Каин, кој не беше чист човек. Тој беше од лукавиот. 
Приметете дека е различен од Авел. Приметете дека е различен од 
Сет. Дека го мрази Бога и не сака да ги извршува заповедите и 
прогонува и убива праведни. Тој самиот се издигна над Словото 
Божјо. 

Црквата, исто така, помина од она што првично беше. Таа е 
хибрид. Односно т.н. црква е хибрид. Луѓе велат: "Ја сум Баптист." 
Во почетокот тоа не беше така. "Јас сум Методист." Во почетокот 
тоа не беше така. Наместо изобличувања Словото Божјо, наместо 
продуховен луѓе во црквата, кои се водени од страна на 
откровение дадени преку Духот, сега црквени верувања и наредби 
и образовани нагаѓања на образовани луѓе. Учењето го завзема 
местото на откровението. Разумот ја заменил верата. Програмата 
заменува спонтани пофалби во Светиот Дух. На почетокот не беше 
така. Целиот вид се промени. Таа стана хибридна црква. 

Значи, кога црквата станува хибридизирана, ќе произведува 
ли понатаму чисти христијани? Тоа не може. Тие немаат живот 
или семе што доведува до раѓањето на христијанин. Напишете 
вашиот вид донесе повеќе Баптисти и тие дејствуваат како 
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Баптисти. Методистите донесоа методисти и тие дејствуваат како 
методистите. Никој од нив не знае со Божја сила, ниту пак не може 
да биде, затоа што тоа не е таму. Тие се познати по нивните 
свечени прослави на Бога и Црквени верувања и догми. 

Каков вид на хибрид! Дали знаете кој е најпознатиот хибрид 
во светот? Со нас со векови. Тоа е мазга. Тоа е вкрстување меѓу 
магаре и коњ. Тоа е чудно животно. Тоа не може повеќе да се 
репродуцира. Нема знаци на живот кои можат да го направи тоа. 
Сепак, многу работи! Тоа може да работи повеќе од коњ или 
магаре. Но, сметаат дека тоа е неговата природа. Тврдоглави и 
никогаш не можете да им верувате. Тоа е совршена слика на 
хибридни религија. Мешанец меѓу вистината и темнина, за коњот 
е е видот на вистинските верници, и сликата на магаре е 
неправедниот. Помешајте ги заедно и имате стерилна, формална 
религија. Таа нема семе на животот. Таа е мртва. Може да се 
зборува за вистината, но тоа не може да се произведе. Го нема Бог 
во своите редови, но сепак тоа се собира и зборува за Бог, и за сето 
тоа време систематски го негира моќта. Тие ќе се одречат од 
Словото во Господово име. И за нив таму никогаш не било надеж. 
Дали сте свесни дека нема организирана религија никогаш немало 
пробудувње? Никогаш! Откако тие се организирани, тие починале. 
Не можат да се вратат назад. Не можат. Тоа може да ви покаже 
примерот. Излез 13, 13: "А секое првородено осле замени го со 
јагне;, ако, пак, не го замениш, откупи го. И секое првороденче од 
човек меѓу синовите твои откупувај го!" Гледаш, магаре може да 
се искупи. Секој мизерен грешник може да се искупи со крвта 
жртва на Исус Христос или одбивање Христос да се отфрли. Но 
мазга без откуп. За неа, и нема спас. За неа, нема крв. Тоа не може 
да биде затоа што мазга се надева на црквата, додека магаре бара 
прибежиште во крвта. Мазга во себе "не семиња", кој може да 
оживее, но магарето има семе. 

Тука, пред само неколку недели читам воведна статија. Да, 
тоа беше уредникот кој што не беше спасен, не е христијанин. Тој 
рече дека е шокиран од црквите. Тој не може да разбере. Имаме 
семинари редовни професори кој предаваат за Словото Божјо да го 
уништат. Значи, овој човек не може да го разбере. Тој се згади. Тој 
рече дека може да разбере дека тоа го прави атеист или комунист 



126 ОТКРОВЕНИЕ ЗА СЕДУМТЕ ЦРКОВНИ ВРЕМИЊА  

 

или либерал или некој друг. Но, кога самата црква го уништува 
Словото Божјо, које беше еднакво на убиство во прв степен. Таму 
е вашата хибрид религија. Разбуди се Америко, пред да биде 
премногу доцна! 

Кога црквата замина од Словото, ќе верува било што. Тоа е 
како Ева. Каин кога се роди, рече таа, "Имам добиено машко дете 
од Господ!" Значи, не ви е јасно дека таа навистина тоа значи? Таа 
мислеше дека добила машко дете на Господ. Гледаш, некогаш 
беше заведена од зборот, наместо за преземање на Словото Божјо 
на сатаната, а потоа тој смета дека тоа е сè ш то ми рече бил во 
право. Ако тоа било машко дете на Бога, а потоа доби машко дете 
на Бога. Но Бог во Својата вселената со закон. Добро семе може да 
донесе само добри плодови, а лошо семе може да донесе само 
лоши плодови. Значи, секоје семе, иако на различен начин, може 
да се користи во истата земја, храна, влага и сончева светлина, но 
тоа ќе им ги донесе на својот вид. Приметете ја историјата на лоза 
на Каин. Приметете ја историјата на лоза на Сит. Само една 
разлика помеѓу нив - оригинално семе. Ништо друго. 

Ако навистина се погледне одблизу на оваа изјава на Eва, ќе 
забележите дека тие имаат повеќе разбирање отколку повеќето 
сваќате. Таа син не му придаде на сатаната, бидејќи се поистовети 
со Бог. Само Бог може да создаде јајце во утробата на Марија. 
Сатаната не можеше да го направи тоа. Ева го знаеше. Сатаната 
може да биде само перверзен. Тоа е како тој ја заведе со погрешно 
семе. Семето на змијата беше тоа што донесе Каин. Семе Адам 
беше тоа што го донесе Авел и Сет. Тоа е семето помина низ ист 
процес, но дека децата се различни, бидејќи тие беа од различни 
семиња. 

Таа верува дека Каин беше од Бога. Таа ја прифати лажта на 
ѓаволот како и вистината на Бога. Ова е токму она што го имаме 
сега.Во Црквата се пласираат како извор на вистината, но 
вистината не е во нив; а сепак нивните деца родени во нив се 
заколнаа, па дури и да ги убијат за поддршка на нивните грешки. 

Ако мислите дека ова е претерување, да се прочита целата 
глава 3 2 Тимотеј и првите пет стиха од четвртиот дел. 2 Тимотеј 4, 
1 - 5: "И така, те заколнувам пред Бога и нашиот Господ Исус 
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Христос, Кој ќе им суди на живите и мртвите, кога ќе дојде Он и 
Неговото царство: проповедај го словото, настојувај во погодно 
време и во невреме, изобличувај, забранувај, советувај со голема 
долготрпеливост и поука. Оти ќе дојде време, кога луѓето нема да 
го слушаат здравото учење, но водени по своите похоти, ќе си 
изберат учители да им го залажат слухот; тие ќе го одвратат 
слухот свој од вистината и ќе се обрнат кон бајки. Но ти во сè биди 
трезвен, претрпи зло, направи дело достојно на евангелист, 
службата своја исполнувај ја добро!" 

Кога црквата си дозволи да се движи подалеку од изворот, 
како Адам и Ева, тогаш за неа настапи смрт. 

Таа нема никаква власт. Таа стана навивач. Моментот кога 
црквата почна да се формира, а церемонијата и свештенството 
организираа проповедници во групата одлучи врз раководството 
независно од Светиот Дух и Неговото Слово, веднаш влезе смртта 
и почна да се разболува и кога таа се разболе се смени во немоќна 
група на луѓе чија единствено оружје беа расправии. Таа не може 
да произведе ништо во Светиот Дух, бидејќи тие имаа надеж за 
програмата, а не на верата во Неговото Слово. Сее на програмата, 
и тие се собираат по нивната програма. Сиеја перверзија, и тие 
сега жнеат перверзни деца. 

Допревте во Бога и жнеете токму она што го сиевте. Еден 
човек треба да учи од природата. Тој се осврна и во природата. Тој 
ги стави своите идеи во природата и ги собра молекулите итн, и 
сега се учи од виорот. Само гледам како тие одгледуваат пилешко. 
Тоа е толку напредно што машината се одгледува за ведење без 
кои се прават големи напори. Тоа не е добро за храна и 
безалкохолни пијалоци имаат низок квалитет на храната. Месото 
што го јадеме инјектира материи, а со тоа и човечкото тело е 
изменето, така што жените стануваат потесни во колковите и 
пошироки рамења, и мажите стануваат токму спротивното. Значи, 
ако сте си поигруваат со природата и да навиваат ќе има и 
спротивен резултат, што ќе се случи ако се промени вистината во 
лага? Одговорот е: ќе се мултиплицира антихристот, безбожни 
религиски систем кој е толку искривени дека тоа нема да изгледа 
како на оригиналот или произведуваат како и оригиналот. 
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Единствено решение што Бог има за таква ситуација е огненото 
езеро. 

Тоа е патетично Смирненско време кое умира. Кога умреа, 
тие никогаш не се вратија. Ниту времето, никогаш не се враќа. 
Ниту пробудување никогаш не се враќа. Тоа не може само по себе 
да има Божјиот живот природно породување. Бара повторно 
раѓање одозгора. Ова е последен пат почна со пожарите на 
Педесетницата пробудување и тие се организираа наназад. 
Наместо за преземање на Словото, тие се на нивните сопствени 
идеи и го прават токму она што го има направено во секое време - 
замена со прирачникот на Словото. Само да излезете од 
прирачникот, и да видите што се случува. Брат, ти си надвор. Ти 
би ве прогонувале и сето тоа би го припишале на Бога, тие ја 
сакаат нивната организација. Не е ни чудо. Тие се Пентекосталци 
од втората генерација и бидејќи Бог нема внуци тие се само деца 
на своите татковци, познати по својите црквени верувања и форма 
на обожување. Тие може да зборуваат за она што беше порано да 
биде, но не може да го произведат. Тие се користат да имаат 
молња, но речиси се друго е гром. Но, нека ви кажат за славата на 
нивното движење. Тие ќе речат: "Да, господине, јас сакам да 
знаете дека ова е движење што не почна еден човек. Тоа дојде 
спонтано. Дух се спушти низ светот. Всушност, ние добивме она 
што го имаа на Педесетница. Тоа не беше од народот, но е од 
Бога." Зошто тие не се одржаа такви? Ако ова е започнато од Бог, 
како е тоа што Бог не може да одржи и да заврши? А Бог не 
пишува прирачник и верски убедувања и формули и догми, да го 
пушти, она што се во право, тогаш тие треба да го направаат тоа? 
Бог го излева Својот Дух на Баптисти, Методисти, Назарени, 
Адвентистите, Презвитеријанци, браќа, за Божјата црква (неколку 
т.н.), и така натаму. Сите овие браќа израснати во различни 
доктрини, со укази на црква прирачници и др. Бог е поминал од 
една страна, и го уништил својот правец теории и да се вратат на 
даровите на Духот, докажувајќи дека е ист вчера, и денес и 
засекогаш. Но, дали тие Пентекосталци ја научија лекција за 
организација? Не, воопшто не. Тие се организираа на назад и 
пишуваат свои прирачници, прописи на црквата, книгата на 
заедница, итн, со една идеја во умот, а тоа е да се докаже дека тие 
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сега ги имаат сите вистини, тие ги знаат сите одговори, а тоа е 
зошто не го знаат патот и не можат да го покажат на другите како 
од Бог одредени водичи. Хибриди се исти како и оние групи од 
кои се појави. Ако сакате да бидете од Невестата ќе мора да 
излезете исто како и нивните предци. 

Тие се како и секој друг. Пробудувањето е завршено. Тие се 
обидуваат да живеат име, и тие се мртви. Тие ја добија 
организацијата, цело време зборуваме за Духот Божји. Тие 
зборуваат за доказите на Светиот Дух. Но, тие забораваат дека 
ѓаволот, исто така, може да зборува во јазици. Во средината на 
нивната целосна конфузија на Вавилон, и тие го нарекуваат ова 
Духот Божји. Уште еднаш гледаме дека човек зборува за Бог, 
наместо да Бог зборува за човекот.  

Па така, можеби ќе сакате да ме караат, токму тука за она 
што го рече. Во ред. Тие се нарекуваат Пентекосталци и 
комплетно Евангелие. Да ги оставиме да го докажат тоа. На 
Педесетница огнот дојде во облакот и се подели на сите од нив 
како јазик обесени на секој од нив. Каде е оган? На Педесетница 
тие зборуваа јазици, а луѓето кои ги слушале разбраа. Каде е тоа? 
Сите насобрани верници дејствуваа како семејство. Пентекосталци 
се толку поделени како и секоја група во историјата. Никој не се 
осмели да се приклучи на раната црква, туку само од Бога 
соработник. Тие имаат толку многу кози меѓу себе, како и секој. 
Тие тврдеа дека имаат целосно евангелие, но не можат да го 
докажат тоа. Нивните цркви се без електрична енергија како и 
секој од нив. Ако тие се полни со Евангелието, тогаш подобро да 
се признае дека Библијата не е во ред, кога луѓето го опишаа 
комплетно Евангелије на Педесетница. Што се пее: "Внатре во 
мене, има големи промени." Тие се во право. Но промената е за 
подобро. Тоа е време да се вратат кон Бога. Тие имаат име за да се 
живее, но се мртви. Јазици не се доказ за пробудување. Ова е доказ 
за смрт. Јазици прогласија доказ дека свеченото религија на 
Евреите беше завршена, тогаш започна една нова ера. Јазици сега 
даваат знак дека завесата слезе на црквените времиња паганското 
и Евангелието се враќа на Евреите. Луѓето зборуваат знаат нејасни 
јазици големото духовно движење. Ја пропуштија можност. 
Вистината е дека може да значи крај на сите човечки идеи, 
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програми и царства, и воведе во царството на Бога. Се разбудува 
на Божјиот народ. Се разбудува. 

Ако не мислам дека ова е точно, само да го слушнете ова. Во 
целиот свет и во двете, Пентекосталците и фундаменталистички 
групи, во организација на деловните луѓе. Тие упаднаа на 
говорница без повик од Бога. Тие се нарекуваат себеси ловци на 
луѓе и основачи на движењето на Бог и да се каже дека се 
надарените за служба од Ефесјаните 4, 10 - 13 Бог и даде на 
црквата да претрпе неуспех, со цел Тој да ги исполни. Тука сме 
право во средината на исполнувањето на пророштвото наречено 
опозицијата, и тие дури и не знаат дека се сретнале. Слепо 
продолжија да проповедаат искуство за вистината. Бог нека им се 
смилува. Некои прават нивните очи да бидат отворени пред да се 
биде премногу доцна. Ах, да ме слушаа, престижот по пари, 
социјално лидерство, деловна способност, или само интелектуални 
вештини некогаш квалификувало човек за духовно раководство 
или усогласено било со важноста на Словото Божјо? И кога тие на 
било кој начин со материјалност или човечки вредности почнаа да 
го покажуваат како средство со кое Бог дејствува наместо на 
Светиот Дух, а потоа ќе се бори против Бога, а не за Него. 

Па сакам да го објавам оваа тука. Јас не зборувам против 
старешините на црквата. Не, воопшто не. И дека Старешината 
може да биде најсиромашен човек или некогаш е најбогатиот 
човек во светот, додека тој беше главен во центарот на 
случувањата. Јас нема да се двоумам да побарам од кој било човек, 
кој има вистински духовни квалификации како старци или по него, 
без оглед на неговите финансии или општествена положба. Но 
кога ќе ја видите социјална или финансиска структура доаѓаат во 
црква, кој ги дели луѓето на било кој начин - тоа не е од Бога. Ова 
е уште еден знак на времето во оваа богата материјалност, но 
духовно осиромашени Лаодикиското е време во кој сега живееме. 

"Знам за твојата сиромаштијата." Дали ќе забележите 
дека нивната сиромаштија во истиот стих е поврзана со сатанска? 
Да, тоа е богата, моќна организација која има богатство и секогаш 
ги турка малите луѓе кои му служат на Бога. Кога Духот Божји се 
движи во срцата на луѓето, кои ги оставаат објектите и имот? А 
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мало стадо секогаш страда тоголем неуспех на една голема 
организација. И каде што луѓето тие одат? Слават дома, во старите 
градби за складирање и подруми, исто како што тоа го правеа кога 
отишле во катакомбите.  

Овие луѓе биле сиромашни во овој свет на добра. Секако. 
Но, тие беа богати со дух.  

"Знам за нивните навреди." Значи, постои мисла дека овие 
лажговци богохулат, иако тоа се подразбира. Но, тие хулат на 
вистинска црква. Секогаш е така. Ерусалимските Евреите хулат на 
црквата во почетокот. Истото беше направено од страна на 
незнабожечките идолопоклониците. Ако некој се случи да зборува 
лошо, таа секогаш ќе биде вистинско семе. Во времето на Нерон 
христијаните беа обвинети за секоја катастрофа - дури и за 
палењето на Рим. Во комунистичките земји од мало стадо е 
секогаш првиот истребуван иако всушност е во незначителен 
обем. Иако христијаните се прекрасни, лојални на луѓе кои се само 
добри, секогаш ќе бидат прогонувани до крајот да бидат и физички 
уништени.  

Причината е тоа затоа што тие ги укорија злобните. Тие 
навистина се држат надвор пред злото. И едноставно имаат намера 
да му наштетат на нечестивиот, само сакаат да се направи добро, 
редовно да се најдат себеси и така доведе до конфликт како што 
беше Јован Крстител со Ирод. Јован не сакаше да им наштети на 
Ирод или жена му, но за да ги спаси од Божјиот гнев. Тоа не е само 
сосема погрешно и дека апсолутно се спротивстави, туку затоа 
што Јован бил погубен. И за сите добрини што го прави Божјиот 
народ, се уште јавно се засрамени и убивани. Сигурно мора да има 
некоја злобна сила зад луѓето кои се толку надвор од совеста да го 
возвратат ударот злото на оние кои им имаат направено добро. Да, 
постои таква сила. Тоа е сатаната. Одговорот се наоѓа во следниот 
стих. 
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ДЕСЕТ ГОДИНИ НА НЕЗГОДИ 
 
Откровение 2, 10: "Не бој се воопшто од она, што ќе има да 

претргаш. Ете, ѓаволот некои од вас ќе фрли в затвор, за да ве 
искуша, и ќе бидете нажалени десетина дни. Биди верен до самата 
смрт и ќе ти го дадам венецот на животот." 

Секој пат кога Господ ги користи овие зборови: "Не плаши 
се," значи дека е блиску вклучување кое ќе вклучи голема 
опасност и страдање и беда. Па тој не вели несовесно или на лош 
начин: "Доаѓаат проблеми." За да не се плашите. Но како мајка 
пред светлата излегува нежно кажува на своите деца да не се 
плашат: "Не плашете се сега, бидејќи светлината е исклучена и ќе 
биде темно. Но, се сеќавам дека јас сум тука со вас." Па тој вели: 
"Не плаши се од човек или што може да направи, јас сум со вас и 
доволна ви е мојата милост Кога водата проаѓа, Дури и во смртта 
не сте поразени Вие сте повеќе од победници." 

Големиот апостол Павле знаеше од искуство на реалноста на 
овие зборови и напиша во Римјаните 8, 35 - 59: "Кој ќе нè одвои од 
љубовта Божја; тага ли, невола ли, или гонење, глад ли, или 
голотија, опасност ли или меч? Како што е напишано: 'Заради Тебе 
секогаш нè убиваат; нè сметаат како овци за клање.' Но во сето ова 
победуваме преку Оној, Кој нè возљуби. Оти сигурно знам дека ни 
смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни силите, ни 
сегашнината, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту, 
пак, некоја друга твар ќе може да нè оддели од љубовта Божја во 
Христа Исуса, нашиот Господ." Не, ние не треба да се плашиме. 
Неговата љубов изгонува секаков страв. 

Приметете сега она што Тој вели: "Некои од вас ѓаволот ќе 
фрли во затвор, за да бидете под искушение." Евреите тоа го 
направија токму тогаш. Управители кои се обидуваа да ја 
задоволат јавноста, бидејќи на луѓето им се допаѓаше арената, 
фрли илјадници христијани на во смрт, уништувајќи ги со 
лавовите и гладијаторите. Што значи на ѓаволот ова? Зошто ги 
oбвини? Ах, да, но зад сето тоа е ѓаволска омраза. Тој е зад сето 
ова, бидејќи тој го мрази Бога. Она што Бог сака, сатаната мора да 
се обиде да го уништи. Но бидете внимателни. Еве некои 
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просветлувања. Ако Сатаната е зад Евреи кои ги повикува 
христијаните на суд, а потоа овие Евреи не се од Божјата религија, 
туку од ѓаволска. Нивниот собир, е исто така, синагогата на 
сатаната. И ако Римокатоличката црква има многу убиено од 
народот на верните во среден век, и во сите времиња, тогаш тие се 
на сатаната и исто така тие припаѓаат на сатаната. 

И ако мислите дека ова е шокантно, само се чека да се 
исполни пророштвото на Откровението. 13 впечатлива е точно 
дека во ова поглавје се САД. Тоа беше бројот тринаесет симбол на 
оваа нација. Се започна со тринаесет колонии. Нејзиното знаме 
има тринаесет ѕвезди и тринаесет ленти. И таму беше нејзината 
судбина во тринаесеттиот поглавје. Ова ќе биде бројка што е 
спомнато во ова поглавје, ќе ја најдете сета злоба на ѕверот, која 
беше пред него. Како и ѕверот што стана во Никеја, па таа бројка 
ќе дојде до Светскиот совет на црквите со сета безбожна и 
сатанска сила да ги истури бесот, на вистинската лоза на Бога. Тоа 
ќе биде повторување на перформансите на целата ѓаволска измама 
и суровост. 

Оние кои се борат против Божјие Понизници, и им се 
потсмеваат и ги уништуваат - тие можат да го направат тоа. 
Навистина тоа ќе го прават. И сето тоа во името на Бог и 
религијата. Но, тие се на ѓаволот. Тие не се од Бога. Тие се од 
својот татко, сатаната. Тие,се против било кој народ, се 
изложуваат на она што се. Некои од нив се организирани и се 
против малото стадото. Тие само продолжија на сите да се 
откриваат дека се на сатаната. Тие се лажна лоза - лоза што убива. 
Нивната омраза докажува кои се тие. Тие се николаитите 
антихристова црква. 

"Тие ќе бидат фрлени во затвор." Да, тие биле повикани на 
суд и лажно обвинети и затворени. И, се разбира, сето ова е 
направено во име на религијата и и сериозни повреди на невиност. 
Сето тоа е направено за добра причина. Тоа ме потсетува на 
одлуката на Врховниот суд на молитва и читање на Библијата во 
училиштата. Кој стои зад тоа? Сатаната. Ова е само уште еден 
испад против Бога.  
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"Вие ќе имате маки десет дена." Еве пророштво. И со него е 
средство за утврдување на времето на животот на смирненското 
време. Диоклецијан, најсуров од сите цареви, започна страшна 
кампања против Божјите светии дека, ако не беше Божјата 
благодат, ќе беа уништени сите верници. Тоа беше една од 
најкрвавите во историјата и траеше десет години (десет дена од 
Откровение. 2, 10б) од 302. до 312 година. 

"Биди верен во смртта." Тој не вели да биде верен до смрт, 
но во смртта. [На KJV превод на Библијата на англиски јазик, се 
употребува зборот "во", што е спротивно на зборот "до", што значи 
"направи." - Преведувач] можеби ќе треба да го запечати своето 
сведоштво со сопствената крв. Илјадници, навистина, милиони 
починаа во сите времиња. Тие загинаа во верата. Како Антипа, 
верен сведок, тие се грижат за животот и во смртта. Често мислиме 
дека тоа ќе биде речиси невозможно да се биде маченик. Но, се 
осмелуваме да се потсетиме дека вербата ние ја користиме секој 
ден да се победи во Исус Христос истата вера што ја подржаа 
Поликарп и сите маченици. Барај вера ќе ви даде клуч за 
благодатта на клучен момент. Благословен Бог засекогаш! 

"И јас ќе ти ја дадам круната на животот." Бидејќи дури и 
чаша ладна вода дадени во името на Господа, нема да бидат 
ненаградени, како што ќе биде голема награда за секој кој што го 
дал неговиот живот како маченик во името на Господ Исус. 
Можеби и ние може да добиеме мала идеја, ако ја споредиме оваа 
круна со венец на победа. Во 1 Кор. 9, 24 Павле вели: "Не знаете 
ли, дека оние што се натпреваруваат на тркалиште, трчаат сите, но 
само еден добива награда? Па така трчајте и вие, за да добиете." 
Круната на победникот на трката беше олимписки венец од 
маслинови гранчиња. Но круната на која беше кажано овде во 
Откровение, на денот на маченикот, е царската круна. Исус го 
нарекува венец на животот. Една круна за оние кои се обиделе, 
вториот е за оние кои давале. Двете круни се нераспадливи. Тие 
нема да бидат намалени. Победниците на световна трка на живот 
наскоро ќе ја изгубат радоста на пофалба на светот. Нивната слава 
нема да успее. Но, оние кои го даваат својот живот на Бога, или 
пролевањето на нивната крв како највисоко нивно жртвување, ќе 
им се даде круната на животот. 
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Премногу малку време се поминува за работата за Божјата 
вечна награда. Премалку се цени Божја плата. Ако веруваме во 
реалноста на воскресението на телото и во вечното царство, тогаш 
треба да се соберат во небото што повеќе богатства кои се на 
располагање на верниците светци. 

 
 

НАГРАДА ЗА ПОБЕДА 
 
Откровение 2, 11: "Кој има уво, нека чуе што им зборува 

Духот на црквите: кој победува, втората смрт нема да му нанесе 
штета." 

Сега Духот повторно зборува за сите времиња. Ова е тоа што 
нашата удобност денес е пораката како утешна на нашите браќа од 
сите други времиња. И Тој ни кажува дека втората смрт нема да ни 
наштети. 

Ние сите знаеме дека втората смрт, е огненото езеро. 
Откровение 20, 14: "А смртта и пеколот беа фрлени во огненото 
езеро Ова е втората смрт." Се разбира, тоа значи дека сите оние 
кои беа во него беа фрлени во огненото езеро. Значи, сакам да се 
донесе до нешто тука. Тоа несомнено ќе ги охрабри луѓето за да 
коментираат за мојата чудна доктрина. Но стојам тука на 
авторитетот на Словото Божјо и да негирам дека неверникот оди 
вечен пекол и изгорениците постојат вечно. Прво, пеколот или 
огненото езеро, или како што би сакале да го наречеме, не е вечен. 
Како може да биде ако имал почеток? Во Матеј 25, 41, вели дека 
"вечниот оган, е приготвен за сатаната и неговите ангели." Значи, 
ако тој е подготвен, тогаш тој и не беше од почеток. Доколку тој 
има свој почеток, тогаш тој не може да биде вечен. Се разбира, 
може да се збунуваме врз овој поим на зборот "вечен". Но зборот 
значи "од века до века" и му се доделени различни значење. Во 1. 
3, 13 - 14 Господ му рекол на Самоил дека Тој ќе ги осудат куќа 
Илиј вечно, и "засекогаш" веќе нема да им принесе жртви како 
неговите свештеници. А во 2 Цареви. 2, 27 Соломон отфрли 
последните потомци на Ели од свештенството. Тоа беше четири 
генерации или подоцна. Сега може да се види дека "засекогаш" не 
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може да се спореди со она што е "вечен" или дека нема почеток и 
крај. Овде, во овој случај зборот вечен значи "до точка на 
исчезнување." Тоа е она што се случило. Исчезна се. 

Погледне во зборот "колапс" во 2 Солунјаните. 1, 9: "Тие ќе 
бидат казнети со вечна пропаст." На грчки "катастрофа" 
дефинитивно значи истребување. И зборот "колапс" не значи 
опаѓање. Така, "влошување" значи дека нешто не продолжува и 
натаму во распаѓање. Што тогаш може да значи вечно изумирање? 
Ова не е да се продолжи со уништувањето, затоа што тоа е зборот 
"пад", наместо на "колапс". Тоа значи колапс на крајната точка. 

Сега можете да ги прашате дали може да го користат зборот 
"вечен", а не да го користат на начин што научивме. Тоа е лесно. 
Кога се однесува до Бога е да се биде без почеток и крај, и секогаш 
се и никогаш не запира. И кога се зборува за вечниот живот, ќе 
мора тоа да се има на ум, за животот на Бога. "Ова е сведоштвото: 
Бог ни даде вечен живот, и тој живот е во Неговиот Син Кој Го 
има Синот - живот." Затоа, само Божјите деца имаат вечен живот, 
дека никогаш немале свој почеток, но тој е секогаш таму. Дека е во 
право. Имаше нешто во вас во моментов дека е вечно - без почеток 
и крај. Тоа е Божјиот Дух. Тоа е дел од самиот Бог. Ова е животот 
на Бога.  

Значи, ако грешникот ќе оди во пеколот а потоа страда исто 
како и она што се случува на небото и да ужива во небото, а потоа 
тој го има истиот вид на живот кој веќе го имате.  

Па, можеби ќе бидат оние кои велат дека вечниот живот 
значи благосостојба на децата Божји. Тоа е нивната благосостојба 
и уживање. Од друга страна пак, грешникот си оди на неговата 
казна, така што втората смрт може да се редуцира на прашањето за 
казнување и место. Вечен живот значи небото, и вечна казна значи 
пеколот. Сакате бидете изненадени од луѓе кои се снимени како 
теолози, кои веруваат во тоа. Но, знаете ли она што го прави тоа? 
Ова го прави животот вечното прашање на географијата отколку 
лица. Вечниот живот е Бог - Господ Исус Христос. Не ми е јасно 
како некој може да поверува во такво нешто, тоа е прашањето за 
вечен живот. Тоа восхитува мене да се размислува за тоа. 
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Не, воопшто не. Има само еден вид на вечен живот. Таму е 
Бог. Ако имаме Бога, имаме вечен живот во и преку Него. 

Така што гледате, збор вечен може да се користи на 
различни начини, но колку што е Бог, зашто Тој е тоа што има, 
едно значење. Што е животот на Бога. Тој, исто така може да се 
припише на било какви други работи. Само Бог е вечен и затоа 
што тој живее, ние живееме со Него. 

Значи, никој да не каже дека јас не верувам во езерото од 
оган и во казните. Јас верувам. Не знам колку долго ќе трае, но на 
крајот ќе бидат отстранети. Свештеникот 21, 8 вели дека оние 
грешници споменавме ќе имаат удел во огненото езеро. Но точната 
интерпретација на зборот не е "акција", но "времето". Гледаш, тоа 
е тука. 

Ова ќе биде неправедните ги фрли во пеколот (адот или 
гробот) и пеколот во огненото езеро. Одвоени од Бог. Што ќе биде 
страшно. 

А праведните нема да биде така. Тие не треба да се плашат. 
Бог ги откупува. Тие се во неговиот скут. Тие се победници. И кој 
е оној кој победуваа? Секој, кој верува дека Исус е Христос. 

Зошто победникот, овие верни, ќе одат во вечен живот и 
блаженство? Затоа што Исус ја плати цената за да откупи од 
гревот. Тој ја пополнил празнината на одделување и кога бевме 
далеку сега ние се доближивме по крвта. 

И тие никогаш нема да дојдат на суд. Тие никогаш нема да 
бидат во огненото езеро. Таму никогаш не може да се изгубат, 
бидејќи тој не ќе изгуби никој од нив. Не е еден од спасените не ќе 
биде насекаде, освен онаму каде е Исус. 

Дали знаете зошто е тоа така? Ќе го илустрирам со тебе. 
Имам мало дете, Јосиф. Тој е дел од мене, без оглед на тоа што се 
случило. Кога би бил богат човек, најлошото нешто што можеше 
да стори е да го негира, но не постои ништо што би можел и да 
научат да се негира. Не можам, бидејќи тој е дел од мене. Тука, 
ние направивме тест на крвта. Ако ги споредиме неговата крв со 
мојата. Тоа ќе се докаже дека мојот син е Јосиф. Тој е мој. 

Тест на крвта покажува дали припаѓате на Господ или не. 
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Не можам да се сетам на времето кога се јавале чистокрвни 
Херефорди Колорадо. Моравме да ја донесеме стоката за 
Државните инспекциски ако сакавме да пасе на територијата за 
пасишта. Но не им овозможи дури и на едно животно кое на уво 
имаше марка. Ова е ознака што укажува на чисто одгледување. 
Ренер кои ги видите нив дури и не еднаш погледна сопственици на 
брендови. Гледаа само печат да се види дека крвта е вистинската 
крв. Алилуја. Ако правилно крв мора да биде во ред. 

Знаете, Бог погледна надолу и изјави: "Која душа е со 
гревови, таа ќе умре Одвоена е од мене, јас не можам да бидам 
поблиску." Ние знаеме дека сите згрешија и им недостасува 
Божјата слава. Ова значеше дека сите умреле, се разделени и еден 
ден ќе дојде кога ќе овој дел од животот ќе се прекине и наградата 
ќе биде доделена. Но Бог е во љубовта, зеде едно животно и го 
одзеде животот на неа наместо животот на грешникот. 

Во Стариот Завет, некој грешник донел јагне. Тој ја става 
раката на јагнето додека свештеникот коле јагне. Тој се чувствува 
крварење и слушна блеење. Тој се чувствува беспомошно тело во 
смрт. Тој го гледа чадот размазен со крвта како се искачува на 
Бога. Тој знаеше дека јагнето го зазело неговото место. Тој знаеше 
дека животот на Јагнето се зема за неговиот. Но животот на кои 
јагне беше живот на животните и не би можеле да се вратиме на 
грешникот да го натера да чисти. Па така тој отиде со истата желба 
за грев. Тој излезе со гревот на својот ум и да се врати и да се 
жртвува за истата работа една година подоцна. 

Но, во Новиот Завет не е така. Нашето Јагнето е Син Божји 
кој ја даде Својата крв за откуп на мнозина. Со вера, ќе одиме и да 
ги ставаме своите раце на Јагнето - Го гледам со рани, крвари, 
исечен грб, и болно трње што го кине челото - "Боже Мој, Боже 
Мој, зошто си Ме оставил?" И што се случи? Живот кој ја 
напуштил таа скршена крвна станица се врати на покаениот. 
Живот кој беше во Него се врати на нас. Ние се враќаме без желба 
за грешење и сега имаме омраза за дела и страста на телото  

Погледне во нас. Што е животот? Само една мала ќелија, во 
која дојде од нашиот татко. Жената нема хемоглобин. Со тоа се 
создава јајце; Тоа е инкубатор. Но крвта доаѓа од машки пол. 



СМИРНЕНСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 139 

 

Поради тоа што жената го прима презимето на мажот. Децата 
земаат неговото име. Мајка им е инкубатор за раѓање деца. 

Ова е она што се случи за нашето спасение. Светиот Дух 
слезе на Марија и таа роди син и му даде име Исус. Големиот 
Создател слезе и стана жртва на нашиот грев. Неговата крв е крвта 
на Бога. Тоа беше токму тоа. Ова е Божјата крв беше пролеана и 
Духот го остави кога умре во агонија. Потоа истиот живот (дух) се 
врати да се насели во покајаниот грешник и го ослободи. Додека 
грешникот не се враќаше од година во година, од жртвата на 
жртвата, бидејќи немаше потреба. Една жртва, еднаш и засекогаш, 
ослободен е од власта на гревот и добива Христов живот 
управуван од страна на победата над гревот, во светот, на телото и 
сатаната. 

Бог го направил тоа. Тој го направи сето ова. Викна кон 
проклетиот свет за грев: "Јас ќе ви дадам знак, девица ќе зачне и ќе 
роди син Ова ќе биде знак Тоа ќе биде вечен знак,таа што ќе роди, 
ќе биде Емануел, Бог со нас." 

Бог слезе во крвна клетка, не преку еден човек, но од страна 
на Светиот Дух, и беше во утробата на Девица и шаторот го 
конструира за потребите на смрт. Семе на жената беше таму за да 
ги уништи Тоа требаше да ни го донесе нашето спасение. Кога 
Светиот Дух дојде на Марија, тој беше во утробата создаде ќелија, 
во која ќе се мултиплицира и станува телото на нашиот Господ. 
Оваа станица беше замислена. Тоа беше почетокот на Божјото 
создание. Које е Исус. И ова е Светец кој се исполни со света крв, 
крвта на Бога, навистина. Во овој шатор дојдоа да се породи. Тој 
стана човек. Тој отиде во Јордан и таму е Јован крстеше жртва во 
реката позната како Јордан. Кога пријатно жртва излезе од водата, 
Бог пристигна и се насели во Него, полнејќи го со Духот без 
мерка. И кога умрел и ја пролеал својата крв, совршен живот на 
Бог беше ослободен за да се врати на грешниците да го прифатат 
Христос како свој Спасител. 

Ох, колку е импресивено. Јахве, роден да плаче, Господ е 
роден во јаслите слама. Тука е вечен знак на горди и надуени од 
лажните интелектуалци кои ја развија својата теологија и се 
откажаа од Божјата вистина. Господ Боже, плаче бебе во 
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миризлива штала. Па мислиме дека имаме право да бидеме горди, 
да ги кренеме носовит, да критикуваме и да делуваме како да сме 
едно. Еве еден вистински лик. Ова е Јахве, кој играше како момче. 
Господ, кој работеше како столар. Господ, Кој ги мие нозете на 
рибарите. 

"Јас ќе ви дадам знак", рече Бог. "Нема знаци на 
свештенството во бели јаки. Не е знак на богатство и моќ. Во овој 
знак не постои ништо што го сакате или сметаат дека е соодветно. 
Но, тоа е вечен знак. Тоа е најголемиот знак на сите." Господ 
стоеше сотрен во дворот и крвареше со трње на челото и исплукан 
по лицето, потсмеван и потценуван. Господ презрен и отфрлен, 
виси гол на крстот, а на лицемери кои му се потсмеваа и го 
предизвикуваа да слезе од крстот. Јахве, кој беше на умирање. 
Господ, Кој се молеше, а ништо не се случи. Тогаш Господ умрел. 
Тоа е знак за сите луѓе сега. Нема друг како него. Ова е голем. 

Тогаш тој отишол во земјината темнина. Го ставија во 
гробот. Лежеше таму три дена и ноќи, додека земјотрес испука во 
мракот на ноќта и тој бил пуштен. Господ беше ослободен. Господ 
се вознесе во висина. И Господ дојде да живее во Неговата црква. 
Јехова се врати со силен ветер и оган пламен. Јехова се врати да 
оди во средината на неговата црква и ги овласти своите луѓе. Уште 
еднаш дојде Господ, и овој пат да остане во својот народ. И 
повторно Господ ги исцелува болните, да ги оживее мртвите и 
Духот Самиот Да гоманифестира. Јехова се врати говорејќи во 
јазици и соодветно во толкувањето. 

Господ слезе и ја подигна проститутка за да не греши 
повеќе. Тој дошол кај пијаница исплукан во лицето додека лежи во 
несвест во ров. Да, Господ дојде да се манифестира во телото и се 
манифестира преку телото. Господ дојде - Бог во нас, надеж на 
славата. 

Да, Исус дојде и ја пролеа својата крв и го ослободил 
затвореникот. Тој дојде и ги откупи Неговите изгубени овци. Тој 
им даде вечен живот, и никогаш нема да загинат. Тој не ќе изгубат 
ниеден од нив, но ќе ги подигне во последниот ден. 
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Алелуја! Втората смрт не може да им наштети. Што нема 
власт над нив. Затоа што тие се на Јагнето и го следаат каде и да 
оди. 

 
 

СВЕТИОТ ДУХ, ВО СИТЕ ВРЕМИЊА 
 
Откровение 2, 11: "Кој има уво, нека чуе што им зборува 

Духот на црквите: кој победува, втората смрт нема да му нанесе 
штета. " Не постои ниту една црквено време каде што тоа се 
споменува во овој стих. Секој пат кога има иста предупредување 
луѓе секој пат. "Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот." Но, 
тоа е апсолутно невозможно за сите луѓе да чујат, што им зборува 
Духот на различни времиња. 1 Кор. 2, 6 - 16. "Мудрост, пак 
проповедаме меѓу совршените, но не мудрост од овој век, ниту, 
пак, онаа на преодните господари од овој свет, туку ја 
проповедаме Божјата премудрост, тајна сокриена, која Бог ја 
предодредил уште пред вековите за наша слава, која никој од 
господарите на овој свет не ја познал; зашто, ако ја беа познале, 
тогаш немаше да Го распнат Господа на славата. Но, како што е 
напишано: 'Што око не виде, уво не чу, ниту на човека на ум му 
падна, тоа Бог го приготвил за оние, кои Го сакаат.' А нам, пак, ни 
го откри тоа Бог преку Својот Дух, зашто Духот испитува сè, па 
дури и длабините Божји. Бидејќи, кој човек знае, што има во 
човекот, освен човечкиот дух, кој живее во него? Па така, и 
Божјото не го знае никој, освен Божјиот Дух. Но ние не го 
примивме духот од овој свет, туку Духот, Кој иде од Бога, за да го 
знаеме она, што ни е дарувано од Бога; па тоа и го проповедаме не 
со зборови, научени од човечка мудрост, туку научени од Светиот 
Дух: толкувајќи го она што е духовно на духовни луѓе. Душевниот 
човек не го прима она, што е од Божјиот Дух; за него тоа е 
безумство; и не може да го разбере, оти треба духовно да се 
испита. Духовниот, пак, човек испитува сè, а него никој не го 
испитува. Зашто, кој го познал умот Господов, та да го објасни? А 
ние имаме ум Христов." Матеј 13, 13 – 16: "Поради тоа им 
зборувам во споредби бидејќи гледајќи не гледаат и слушајќи не 
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чујат, ниту, пак, разбираат; и над нив се исполнува пророкувањето 
на Исаија, кое вели: 'Со уши ќе чуете и нема да разберете, со очи 
ќе гледате и нема да видите; срцето на овие луѓе закоравело, и со 
ушите тешко слушаат; и ги затвориле очите свои да не би некогаш 
со очите да видат и со ушите да чујат и со срцето да разберат, та да 
не се покајат и да не ги исцелам.' Вашите, пак, очи се блажени, оти 
гледаат, и ушите ваши – бидејќи слушаат." Јован 8, 42 - 44: "Но 
Исус им рече: 'Ако Бог беше ваш татко, тогаш ќе Ме сакавте Мене, 
бидејќи Јас сум излегол и доаѓам од Бога. Оти не сум дошол Сам 
од Себе, а Он Ме прати. Зошто не ги разбирате Моите зборови? 
Затоа што не можете да ги слушате поуките Мои. Вашиот татко е 
ѓаволот; и вие сакате да ги исполнувате желбите на својот татко; 
тој е човекоубиец од почетокот и не стои во вистината, зашто во 
него нема вистина. Кога зборува лага, говори од себе, зашто е 
лажец и татко на лагата." Од овие цитати на Писмото е многу јасно 
дека никој не може сам по себе да го слушне Бога. Оваа 
способност, мора да му биде дадена од Бога. Матеј 16, 17: "Исус 
му одговори и рече: 'Тогаш Исус му одговори и рече: "Блажен си 
ти, Симоне, сине Јонин, оти тело и крв не ти го открија тоа, а 
Мојот Отец, Кој е на небесата."Со поврзување на овие стихови ќе 
видиме дека има само една група луѓе и оваа многу посебна група 
на луѓе ќе може да го чујат, што им зборува Духот на секоја време. 
Ова е посебна група која добива откровението за сите времиња. 
Оваа група е од Бога, бидејќи група во која не може да се слушне, 
не е од Бога. (Јован 8, 42 - 44) и група може да се слушне и да 
слушаат што зборува Тенденција и добивање на откритие дека таа 
е група што е опишано во: 1 Кор. 2, 6 - 16. Тие се оние кои имаат 
Дух Божји. Тие се оние кои се родени од Бога. Тие се крстени во 
телото на нашиот Господ Исус Христос преку Неговиот Дух. Тие 
беа крстени со Светиот Дух. 

Со цел дополнително да се изложат на она што ние го 
велиме, исто така, се користи Светото Писмо дека треба да се има 
на ум додека ние зборуваме за тоа кој е крстен од страна на 
Светиот Дух, погледнете што вели Исус во Јован 6, 45: "Напишано 
е во пророците: 'Сите ќе бидат поучени од страна на Бог.'" Но, во 
Излез 54, 13 од каде што ова е земено пишува: "Сите твои деца ќе 
бидат поучени од страна на Господ." Сите деца Божји. Затоа, тоа е 
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доказ дека некој е вистинско дете Божјо (оној на кој што се симнал 
и каде што се населил Духот) повторно опишан како некој кој 
Светиот Дух го научи Словото. 

Сега можете да сфаќате зошто јазиците не се доказ дека 
некој е крстен со Светиот Дух. Во никое време не се кажува дека 
"секој кој зборува во јазици нека каже што им зборува Духот." 
Овие јазици, нивното толкување и пророштво, итн Како доказ го 
ставаат настрана. Доказот е слушање на она што го вели Духот. 
Вели духот. Да, за ова Духот учи. Ова е токму она што Исус рече 
дека тој ќе го направи, кога тој ќе дојде. Јован 14, 26: "Ќе ве научи 
на сè и да ве потсети на сè што ви реков." А тоа е токму она што се 
случи. Така, се напишани Евангелијата. Овие луѓе беа потсетени 
од Светиот Дух на зборовите дека Исус зборуваше. Бидејќи 
евангелијата се точни. Тие се совршени. Но Духот не е само да ги 
потсети на сите, но што е уште повеќе не научи на вистината дека 
тие веќе имаат. Затоа Павле добил откровение. Како што тој рече: 
"Браќа, ве известувам дека Евангелието, кое јас Го благовестив, не 
е човечко, зашто ни јас не го примив, ниту го научив од човек, а 
преку откровението на Исуса Христа." Гал. 1, 11 - 12. Тој го учел 
Светиот Дух. 

Еден ден кога Исус бил на Земјата, дојде да го посети голем 
човек. Човекот рече: "Учителе, знаеме дека Ти си учител, испратен 
од Бога." Но ќе забележите дека Исус застана. Тој се сврте кон 
Никодим и зборовите кои тој ги вели дека може да се парафразира 
како ова: "Јас не сум учител ја сум жртвено јагне за гревот, 
овозможувам ново раѓање на Неговиот Дух Но, постои еден кој е 
господар Тој е Светиот Дух." Кога Исус бил на Земјата дојде како 
Јагне и пророк. Но, кога се вратил во црквата во Неговиот Дух 
стана учител. 

И во секое време ја слушаме иста вистина. "Кој има уво, 
нека чуе, што им зборува Духот на црквите!" Но само продуховен 
човек може да слушне за откровение на тоа време. Никој друг не 
може. Не, воопшто не. Не затоа што тоа е токму она што може да 
рече Павле во 1 Коринтјаните. 2, 6 – 16. 

Така ова ќе ви бидe охрабрување да се радувате. Циркулира 
многу необиченa доктрина која предизвикува многу 
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недоразбирања и незадоволствa, кога Пентекостaлците велат 
МОРА да зборувате во јазици, или не сте крстени во Светиот Дух, 
и тие негираат дека големите луѓе како Нокс, Мудис, Тејлор, 
Гофорт и другите не го примија Светиот Дух, или да се каже дека 
сите тие тајно зборуваа во јазици и не беа свесни за она што се 
случува. Сепак, ова не е вистина. Не, воопшто не. Ова е многу 
голема грешка. Јазици не се доказ дека некој е исполнет со Духот. 
Тоа е само една од деветте манифестации споменати во 1 Кор. 12. 
Не постои Писмо кое вели дека се прима Светиот Дух, ако се 
зборува во јазици или да примат Свети Дух, ако зборуваат во 
јазици. Но, тоа вели дека "Сите се исполнија со Светиот Дух, и 
зборуваа во јазици," а подоцна, вели тие пророкуваа. 

Денес, меѓу многу луѓе го сметаат за сигурно дека сите кои 
тврдат дека добиле Светиот Дух, зборуваат во јазици вистински 
духовен јазик. Но, тоа не е така многу луѓе зборуваат во познат 
јазик, но под влијание на погрешен дух. Па да речеме дека сте на 
состанок и дека сите луѓе зборуваат во јазици. Како може да се 
каже кој е јазикот на Духот и на сатаната? Јас бев меѓу народите 
каде што нивните волшебници пиеле крв од черепот, зборуваа во 
јазици и толкуваа, и пророкуваа. Јас дури и да пишувам на јазици. 
Значи, ако се јазици доказ за примање на Светиот Дух, а потоа 
секој јазик мора да биде од Бога. Но, луѓето кои јазици како доказ 
призна дека постојат лажни и вистински јазици за Бог има право, а 
сатаната има ред. Затоа, моето прашање е: "Кој знае што е реално? 
Кој го разбираше јазикот да знае она што е кажано? и кој го има 
дарот за проникнување да знае?" Значи, кога ќе имаат они 
одговори, ние ќе се раководиме од она, но до тогаш мораме да се 
запрашаме за потеклото на јазикот. Сега може да се види дека ако 
се поддржуваат јазиците како доказ и не знаете што се зборува, на 
крајот ќе мора да дојде до тоа сите јазици мора да бидат од Бога. 
Дека ќе ни донесе да се верува дека ѓаволот не може да зборува на 
јазици. Тоа не е така, не, дури ни за момент. Секој вистински 
мисионер во странство за жал, и тој знае дека ѓаволи зборуваат на 
други јазици, како што знам од искуство. 

Пентекосталните теолози признаа дека не постои библиска 
заповед која изложува на луѓето да зборуваат во јазици кога се 
крстени со Светиот Дух. Тие признаваат дека се заклучува од 
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искуствата што е наведено во книгата Дела во кои три од пет пати 
луѓето зборуваа јазици. И, исто така, нема подобро Библијата вели 
дека постојат два вида на јазикот. Еден е јазикот на кој ќе се 
зборува додека го примаме Светиот Дух и тој е "доказ", а подоцна, 
ако мислите дека можете да го добие дарот на јазикот со кој 
можете често да зборувате. Сепак, тие велат дека откако ќе 
зборуваат во јазици како доказ за приход, вие никогаш не може да 
го зборувате. Уште еднаш сакаме да знаеме каде биле пронајдено 
во Словото. Ако тоа не е таму, тогаш Бог не кажа, и тешко на оној 
кој ќе додаде зборови. Но има нешто во самите зборови на оваа 
тема која тие целосно ја игнорираат. 1 Кор. 13 споменување 
човечки и aнѓелски јазици. Овие ќе бидат познати и непознати 
јазици. Модерен Пентекосталци велат дека тие можат да го примат 
Светиот Дух, говорејќи во неразбирливи јазици или aнѓелски, во 
Дела 2 луѓе зборуваа совршен дијалект што дури и неверниците го 
чуја и го разбраа. 

Значи, кога Бог молчи ние подобро да молчиме. Но каде Он 
зборувал подобро ни е да ние исто така зборуваме и го кажеме што 
Он веќе го рекол. Тој ни кажа со доказ или дека тоа е она што ќе се 
случи по крштевањето со Светиот Дух, дека ќе дојде кај нас 
Учителот и ќе не научи на сите вистини. Но господар беше внатре 
наставникот, а не надворешен учител. Духот не бил внатре, вие не 
би ја слушнале вистината и би добиле откровение дека сте 
слушале секој момент од денот, тоа е знак на Светиот Дух, Кој 
живее во рамките на деновите на Павле. Оние кои се исполнија со 
Светиот Дух, го слушаа Словото, и живееле низ него. Оние кои 
немаат Дух го слушаа само како телесен мажи, погрешно го 
толкуваат и отидоа во грев. 

Во секое доба (и секое време е времето на Светиот Дух, за 
вистински верник), да речеме, во секое доба на доказите беше ист. 
Тие кои го имале Духот, Учителе, го слушаа словото и духот е во 
нив го зедоа зборот и тој учеше (откри) за нив; и тие беа од 
групата дека слушнале гласник и неговата порака и ја зедоа и ја 
живеат. 

Знам дека тоа е големо искушение да се однесуваат на денот 
на Педесетницата, а исто така на денот кога Светиот Дух слезе во 
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домот на Корнелиј и потоа во собата на оние два идентични 
искуства, како доказ за крштевањето со Светиот Дух. Но и во 
двата наврати слушатели разбраа јазици. Ова е далеку од вревата 
на модерната конфузија на средби на Пентекосталците. А ако тоа 
не беше доволно за да не убедат да се откажат од тој заклучок, што 
ќе правиме кога ќе се соочат со фактот дека луѓето кои никогаш не 
зборуваа во јазици имаат во нивните животи некои од другите 
осум манифестации, како збор на мудрост, слово на знаење, вера, 
исцелување, па дури и чуда? И оваа забелешка е уште поинтересна 
во контекст на фактот дека јазиците се најмалите од деветте 
подароци; Значи, кога ќе се видат луѓе кои не зборуваат, ниту пак 
некогаш зборувале во јазици, користете поголеми подароци од 
оние кои зборуваат на јазици, ние мора да ја отфрлиме таа 
доктрина уште повеќе од порано. 

Значи, сега може да се види дека не можат да дозволат да 
кажат она што не го кажува Библијата. Кога Светото Писмо не 
учи, дека работата на Светиот Дух и манифестација на 
благословен човек има да донесе вистина секојпат и вистинското 
семе од тоа време, тогаш знаеме дека Духот мора да живее во лице 
или дека не можат да ја прифатат вистината за тоа време. Амин. 
Тоа е сосема точно. И ако ова време на изложување е ништо, 
сигурно се изложи и ќе ја потврди оваа вистина. 

Сега, пред да ја напуштам оваа тема, би сакал да биде многу 
јасно за крштевањето со Светиот Дух преку Словото. Не за мене и 
не за вас. Тоа мора да биде со "Вака вели Господ" или ние ќе 
бидеме погрешно водени. Амин. 

Прво, ќе се забележи дека на средбите кога ќе завршам 
проповедајќи евангелска служба или учителска порака, ја фрлам 
мрежа и барам одговор од луѓето. Јас сум во потрага за нив да 
дојдат со чекор напред и да го примат Светиот Дух. Моите 
Пентекостални пријатели, кога слушаат велат за тоа, веруваме дека 
ги покани луѓето да се чекор напред за да се крстат со Светиот 
Дух, бидејќи тие веќе се повторно родени. Па кога ќе ги покани 
оние кои се исполнети со Духот за да дојдат и да работат со оние 
кои одговориле на поканата да го примат Духот, овие убави луѓе 
брзаат напред и да работат со луѓето на начин кој ги поттикнува да 
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му се предадат на Бога и да веруваат да се зборува во јазици. Ова 
предизвика многу конфузија и сакам да ви кажам точно што сакам 
да кажам. Мислам грешник истапаија да бидат повторно родени, 
који треба да се крстат во Христовото тело од страна на Светиот 
Дух, што и се случи на Педесетница, кога светата Црква започна. 
Со други зборови, треба да се роди од Духот, вистински да се 
крстени со Светиот Дух. Тоа е иста работа. 

Значи, сфаќам дека тоа ќе биде тука за момент збунувачки, 
бидејќи повеќето луѓе знаат дека јас бев Баптист проповедник и 
цврст во ставот дека тие се Баптисти, бидејќи нивните говори се од 
Светиот Дух кога ние веруваме, затоа што тоа не е така. Го примат 
"Од вас се верува." Дела 19, 2 - 6. "Јас ги прашав: 'Дали сте го 
добиле Светиот Дух, бидејќи вие поверувавте?' А тие рекоа: 'Ние 
дури и не сте слушнале дека постои Светиот Дух.' Тој им рече: 'Па 
што се крстивте?' А тие одговорија: 'Во Јовановото крштавање.' А 
Павле рече: 'Јован крштаваше со покајно крштавање за луѓето и да 
веруваат во Оној Кој доаѓа по него, односно во Исуса Христа.' 
Кога го чуја тоа, се крстија во името на Господ Исус. А кога Павле 
ги положи рацете на нив, Светиот Дух дојде врз нив а тие зборуваа 
во јазици и пророкуваа." Таму е. Прашал Павле: "Дали сте го 
добиле затоа што, поверувавте." И таму е голема разлика, затоа 
што ние ги примивме по вера. Ефесјаните 1, 13 се повторува 
точниот збор за она што се случи во Ефес според Дела 19: "Во 
Него можете, исто така, откако го чувте словото на вистината - 
Евангелието на вашето спасение - откако поверувавте (а не кога ќе 
верувате), запечатени со ветениот Свети Дух." Значи, тука е мојата 
поента. Голем број од нашите модернисти, па дури и нашите 
фундаменталисти (т.н.) веруваат во спасот во одреден одредено 
време кое во многу случаи се нарекува "одлука", ова го нарекуваат 
да го примат Христа, или да се биде роден повторно. Затоа, да го 
примаат Христа е да се прима Светиот Дух. Примање на Неговиот 
Дух е да се биде повторно роден. Примање на Неговиот Дух е да 
бидете крстени со Светиот Дух. Амин. Овие луѓе веруваат. Тоа е 
одлично. Но, дали тие стојат на ова. Го примивте Светиот Дух 
после верувањето. Тоа секогаш е на тој начин и секогаш ќе биде. 
Веќе првиот збор на совети на луѓето е од Петар на Педесетница, и 
тој рече: "Покајте се и секој од вас да се крсти во името на Исуса 
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Христа за простување на гревовите, и ќе примите дар од Светиот 
Дух За вас е ветувањето и да вашите деца и сите оние кои се 
далеку дека ќе се јавите на Господа, нашиот Бог." 

Овие упатства се појавија како директен одговор од Петар во 
врска со она што навистина се случило на Педесетница. Што се 
исполни беше дека Бог според Јоел го истури ветениот Свети Дух 
на секое тело. Беше фрлен пред тоа време или ден пред тоа време. 
Тоа беше тоа. Но, тоа е од сега се дојдени на покајание, крштевање 
во името на нашиот Господ Исус Христос, и тогаш Бог е обврзан 
да ги задоволи оние кои дојдоа. Ниту тој, ниту некој од апостолите 
никогаш не рече: "Ти мора да бидеш повторно роден, а потоа 
исполнет со Светиот Дух." 

Во оваа форма на искуство е во врска со приемот на Светиот 
Дух, внимателно да се гледа следниот пат Духот слегува врз 
луѓето. Дела 8, 5 - 17: "И тој слезе во градот Самарија и го 
проповедал Христа кога народот се поклони со внимание на она 
што Филип зборуваше како што слушнаа и видоа знаци што тој ги 
направи. Онаа на многу опседнати од нечистите духови излегоа 
плачеа со силен глас, и се исцелија и многу парализиран и куц. И 
таму беше голема радост во тој град. Сега таму имаше еден човек 
по име Симон, кој претходно во градот сове штерство го 
воодушевени народот на Самарија, тврдејќи дека тој бил некој 
голем, од мали до големи, велејќи: 'Ова е моќта на Бог - и тоа 
голема!' И го почитуваа него, и биле фасцинирани. Но, кога му 
поверуваа на Филип, кој го проповедаше Евангелието на 
царството Божјо и за името на Исус Христос, беа крстени, и 
мажите и жените. И самиот Симон поверува, и кога тој беше 
крстен, тој остана со Филип: вчудовиден ги гледаше знаците и 
моќните чуда што се расчу насекаде. Кога апостолите во 
Ерусалим, чуја дека Самарија го прими словото Божјо, испратени 
до нив беа Петар и Јован, кога дојдоа, се помолија за нив да го 
примат Светиот Дух; бидејќи тие беа крстени само во името на 
Господ Исус. Тогаш тие положија рацете на нив и тие Го примија 
Светиот Дух." Во стих 12, ТОГАШ ТИЕ СЕ ВЕРУВА НА 
ЗБОРОТ. Тогаш тие беа крстени во името на Господ Исус. Но, во 
16 стих, и покрај тоа, СЕ УШТЕ НЕ ГО ПРИМИЈА СВЕТИОТ 
ДУХ. Светиот Дух се прима само откако тие поверувале,и се 
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крстија правилно Ова е точна форма која беше презентирана од 
Петар во Дела 2, 38 – 39. 

Друго Писмо што го објаснува ова убаво се наоѓа во Гал. 3, 
13 - 14: "'Проклет да е секој што виси на дрво', да дојде на 
народите благословот на Авраама во Христа Исуса, така што (да) 
го добиете ветувањето на Духот, преку верата." Значи, секако, не 
може да се каже дека "благословот е на Авраама" повторно раѓање 
и дека на "ветувањето на Светиот Дух", крштевањето со Светиот 
Дух се како два одделни настани. Бидејќи Писмото вели ова: "Исус 
умре на крстот и од смртта и воскресението е благослов на Авраам 
дојде на народите, оставајќи на Евреите Тоа се случи дека Духот 
да може да стане достапен на паганите." 

Се разбира она што штотуку го кажав е да се разјасни зошто 
истражителите нема да најдат дека Павле рекол: "Бидете наново 
родени, а потоа исполнете се со Дух." Тие заклучија дека тоа е 
таму и се ставија свои значења да се направи за да се каже, но во 
писмото не го кажува тоа. Ниту Исус никогаш не рече. Види Ивана 
7, 37 - 39 и да прочитате што е сега со разбирање. "Во последниот 
ден, големиот ден на празникот, Исус застана и извика, велејќи: 
'Ако некој е жеден, нека дојде при Мене да пие! Оној кој верува во 
Мене, како што вели Светото Писмо: 'Од неговата утроба ќе 
потечат реки на жива вода!'' И им било речено Духот кои треба да 
го добијат тоа се тие што веруваат во Него. Светиот Дух уште не 
им беше даден, бидејќи Исус уште не беше прославен." Па ова е 
јасно и категорично вели дека верниците по пиење доаѓаа кон 
Исус, со вера ќе потечат реки на жива вода. И кој го ставаат ова 
искуство на Педесетница. Ја сега оваа мисла ја имам во умот, 
читаме во Јован 4, 10 и 14: "Кога би го знаела дарот Божји и Кој е 
Оној што ти вели: 'Дај Ми да пијам,' ти би побарала од Него и Тој 
би ти дал жива вода Но, кој. пие од водата што Јас ќе му ја дадам 
никогаш нема да ожедни, туку водата што Јас ќе му ја дадам ќе 
стане во него извор на вода што тече во живот вечен." Споменува 
иста жива вода, но овој пат тоа не е повикан на реката. Ова е 
местото каде што луѓето прават грешки. Бидејќи по име изворот и 
реката, мислејќи дека е на едно место се вечен живот од Светиот 
Дух, а во следното место каде е именувана река (што значи голема 
динамика), тоа мора да биде Дух, сега се дава како подарок за 
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сила. Не толку. Тоа е иста работа. Тоа е Духот кој дава живот и 
сила, а тоа дојде на Педесетница. 

Што беше тоа што ја предизвика оваа заблуда? Одговорот е: 
"искуство." Отидовме преку искуството, а не Словото. Доста со 
искуство како свое мерно јаже. Има само еден критериум, само 
една мерка, а тоа е зборот. Значи, размислете внимателно и да се 
разбере ова. Петар рече: "Покајте се и да се крстите во името на 
Исуса Христа за простување на гревовите, и да го добиете дарот на 
Светиот Дух." Павле рече: "Дали сте го добиле Светиот Дух 
откако поверувавте?" Ова се сите наши проблеми, токму тука. 
Луѓе да се покаат за своите гревови, тие беа крстени во вода, но не 
одеа понатаму и да го примат Светиот Дух. Мислите дека треба да 
го примат Духот. Верувајќи во Исус е чекорот во вистинската 
насока, а тоа е Светиот Дух. Но, луѓето кои стојат. Одат на вода, а 
потоа запре. Веруваат и ќе застанат. Библијата не вели дека ќе 
добиете кога ќе веруваме. Веќе, "Дали Го примивте Светиот Дух 
откако поверувавте?" Прецизни и буквален превод е: "Дали 
претходно верувајќи, примија Светиот Дух?" Луѓе веруваат, а 
потоа запираат. Вие не го примивте Светиот Дух кога мислите за 
покајание. Да одите и примете го Светиот Дух. Гледате ли дека? 
Тоа е она што не е во ред со нашите фундаменталисти. Тие немаат 
моќ, бидејќи тие се запрени пред Духовден.  

Тие се како децата на Израел кои излегоа од Египет и 
застанаа пред ветената земја. Значи, овие се децата на Израелкои 
го напуштија Египет, на околу два милиона. Сите тие патувале 
заедно, сите ги видоа истите чуда Божји, сите јадеа иста мана и 
вода од карпа, сите беа со истиот облак дење и столб од оган ноќе, 
но само двајца ја видоа ветената земја. Само двајца се вистинити 
или вистински верници. Тоа е точно, бидејќи Словото ни кажува 
дека остатокот почина поради неверието, и поради неверието тие 
не би можеле да влезат. (Евр. 3, 19) Според тоа, бидејќи тоа е така, 
тогаш само двајца влегоа, тогаш остатокот не беа вистински 
верници. Што е разликата? Двајца мажи со Словото. Кога срцата 
на десет шпиони не успеа во Кадис верни, Јошуа и Калеб не се 
сопнуваат, бидејќи тие веруваат на зборот и рекоа: "Ние сме 
повеќе од можност да се земе земјата." Тие знаеле дека би можеле, 
бидејќи Бог рече: "Јас ви ја дадов земјата." По сите овие луѓе виде 
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силата и добрината и избавување на Бога, не направи остатокот од 
типот на Светиот Дух. Поради тоа, во моментов може да се види 
дека само мал грст дури веруваат на начин како се добива Духот 
Божји. 

Добро, дојде оваа далеку. Сега сакам да се оди понатаму и 
кога правам, знам дека ќе предизвика некои многу емоции. Но тоа 
е нешто што не сум одговорен. Јас сум одговорен на Бога и 
Неговото Слово и до луѓето кои Бог ме испрати. Морам да бидам 
верен во сето она што го правам да се каже. 

Во Јован 6, 37 и 44 се вели: "Се што ми дава Таткото ќе дојде 
кај Мене, а оној кој доаѓа во никој случај јас нема да го исфрлам 
Никој не може да дојде кај Мене, освен ако Отецот не го привлече, 
и Јас ќе го воскреснам во последниот ден." Јован 1, 12 - 13: "А на 
сите што Го примија им даде право да станат Божји деца, на оние 
кои веруваат во Неговото име, кои не се родија ниту од крв, ниту 
од телесна похот, ниту од волја на маж, туку од Бога." Ефесјани. 1, 
4 – 5: "Како што и нè избра преку Него, уште пред светот да се 
создаде, за да бидеме свети и непорочни пред Него во љубовта, 
откако не предопредели да нè посини за Себе преку Исуса Христа, 
по благоволение на Својата волја." Сега, без да се премногу 
препуштам во темата на Божјиот суверенитет (бидејќи тоа самото 
по себе би требало книга) дозволете ми овде да ви укажам дека 
според овие стихови Исус Христос ја избира својата сопствена 
невеста исто како што и мажите денеска ја избираат својата 
невеста. Денес невестата, едноставно не може да одлучи дека ќе 
биде потребно еден човек за маж. Не, воопшто не. Младоженецот 
е тој што одлучува и ja избира една жена за својата невеста. (Јован 
15, 16: "Вие не ме избравте Мене, туку Јас ве избрав.") Значи, 
според Словото Божјо, невестата беше избрана пред создавањето 
на светот. Ова е избрана невеста во него. Еф. 1, 9 и во Рим. 9, 11, 
вели: "Да остане Божјата намера според избраните." Вие не може 
да прочитате на некој друг начин. Суштината на планот, вечниот 
Божји план е да се земе невестата по сопствен избор и дека планот 
беше во него, а бидејќи тоа е вечно, беше утврдено пред 
создавањето на светот. 
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Сега види внимателно и ќе го видите ова. Пред имаше 
честичка од Ѕвезден прав, пред Бога е Бог (Бог е предмет на 
обожување, и немаше никој да Му се поклонуваа, па Тој во тоа 
време беше само потенцијално Бог.), И тој беше познат исто како 
вечниот Дух, невестата е веќе во Неговиот ум. Да, тоа е. Таа 
постои во неговиот ум. А што е со оние мисли на Бог? Тие се 
вечни, нели?  

Вечните Божји мисли! Дозволете ми да ве прашам: "Дали 
мислите на Бога се вечни- не ли се?" Ако го забележите ова, ќе 
видите многу работи. Бог е непроменлив, а всушност и во 
однесувањето. Ние сме проучувале и е докажано. Бог е бесконечен 
во неговите способности и затоа Тој како Бог мора да биде 
сезнаен. Ако сите знаат, тогаш тој сега не би не учел или 
консултирал дури и со себе, или во секое време да го додава на 
своето знаење. Ако тој може да го додаде во своето знаење, тогаш 
тој не е сезнаен. Најдоброто што може да се каже е дека еден ден 
ќе биде. Но тоа не е библиски. Тој е сезнаен. Тој никогаш не беше 
нова мисла за ништо, бидејќи тој е за сите негови мисли секогаш 
имал и ќе има, и знае на крајот од почетокот, бидејќи Тој е Бог. 
ЗАТОА, мислите на Бога се вечни. Тие се реални. Тие не се само 
како човек со предлог изготвен и на еден ден се конвертира во 
материја и форма, но тие веќе се вистински и вечни, а се дел од 
Бог. 

Ќе видите како тоа функционира. Бог секогаш ги имал 
Неговите мисли за Адам. Адам, во Неговите мисли беше се уште 
неизражен. Псалм 139, 15 - 16, ќе ви даде малку идеја на ова: 
"Коските на моите рамката беа не се скриени Ти беше направен во 
тајност, вткаен во длабочините на земјата Твоите очи ги видеа 
моите дела, но се беше напишано во твојата книга, деновите ни се 
одредени. додека уште не беше еден." Ова, како што реков, се 
пишува за Адам, но ви дава една идеја и знаење што е таму во 
неговиот ум беше мисла, и дека мислата е вечна и мораше да се 
изрази. Затоа, кога Адам е создаден од земниот прав и неговиот 
дух создаден од Бога, тогаш Адам стана Божјата мисла изразена, а 
тоа се вечните мисли кои сега се манифестираат. 
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Ние би можеле да одиме преку векови. Ние Мојсеј, Еремија, 
Јован Крстител и секој од нив беше Божјата вечна мисла изразена 
во своето време. Тогаш доаѓаме до Исус, Логос. Тој беше 
совршена и целосна мисла изразена и стана познат како Словото. 
Тоа е она што е и она што ќе биде засекогаш. 

Значи, вели: "Во Него (Исус) и ние бевме избрани пред 
создавањето на светот." Тоа значи дека сме биле во право таму со 
нив во умот и мислите на Бога, пред создавањето на светот. Го 
избира вечна карактеристика. Дека не може да се реши. 

Дозволете ми тука да уфрлам една мисла. Дури и нашето 
природно раѓање се базира на изборите. Женските јајници 
произведуваат многу, многу јајца. Но, зошто во одредени периоди 
намалија на фиксно јајце, а не друг? А потоа и од машките 
сперматозоиди, од непознати причини, некои бактерии поврзани 
со јајце, додека други, кои беа исто така лесно да се поврзат или 
имаат подобра можност да го сторат тоа, таа не успеа да го стори 
тоа и тие не успеаја. Зад сето ова има интелигенција, која обично 
утврдува дали бебето е момче или девојче, русо или кафеаво, 
светло или темно и видот на очите и така натаму. Со овие мисли 
на ум се размислува за Јошуа и Калеб. Исус вели во Јован. 6, 49: 
"Татковците вaши јадеа мана во пустината и умреа?"Ова се 
родителите кои починале ни беа неопходни како предци на луѓето 
на кои Исус им зборуваше. Тие не успеаја, и тие се 'уште се 
Божјата избраници природно како Јошуа и Калеб што беа духовно. 

Но, сепак, тие не беа само избрани од Божјата вечна мисла 
со која мораа да бидат изразени во телото во своето време, но 
истите овие избраници се нарекуваат со друго име. Рим. 4, 16: 
"Затоа тоа е од верата, за да биде по милост, та и ветувањето да 
биде заздравено не само по Законот, туку и по верата за сите 
потомци Авраамови, кој ни е татко на сите нам." Рим. 9, 7 – 13: 
"Ниту се, пак, сите семе Авраамово, за тоа што се негови чеда; но 
речено е: 'Од Исака потомството ќе се нарече со твое име.' 
Односно, не чедата на телото се чеда Божји, туку чедата на 
ветувањето ќе се признаат како потомци. Бидејќи зборовите на 
ветувањето се овие: 'Во тоа време ќе дојдам, и Сара ќе има син.' И 
не само таа, но и Ревека, која наеднаш зачна од Исака, нашиот 
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татко, зашто, уште додека не се беа родиле и не беа направиле 
ништо добро или лошо за да се знае дека Божјото решение во 
изборот не е од делата, туку од Повикувачот, ѝ беше речено: 
'Поголемиот ќе му робува на помалиот,' како што е напишано: 
'Јакова го возљубив, а Исава го намразив.'" Гал 3, 16: "А ова се 
ветувања на Авраам и неговите потомци. Тој не вели: 'и на 
семињата', како на многумина, но како на еден: 'и на вашиот 
потомок' - и тоа е Христос." Гал 3, 29: "И ако сте Христови, тогаш 
сте Авраамово семе, наследници по ветувањето." Според Рим. 4, 
16 сметаме дека Бог ги дал обезбедени со посветеност на сите во 
Авраамово потомство, и Павле себе и сите верници ги става под 
ова именување, бидејќи тоа се вели: "Авраам кој е татко на сите 
нас." Тогаш тоа продолжува не само да се намали нејзината 
дефиниција, туку за да го даде конечниот облик како што е во Гал. 
3 идентификувани потомок (еднина) Исус го смета и "потомци на 
децата", како деца на ветувањето, ветување, како нешто што има 
врска со "избор" или "избор на Бога." И тоа е точно она што го 
зборуваше. Оние кои се на Кралското семе се Божји избрани, 
предодредени, предвидени од Бога и беа во умот на Бога и 
Неговите мисли. Многу едноставни зборови, вистинската 
Невестата Христова некогаш беше во Умот на Бога, иако не изрази 
додека секој излезе во определенето, одлучено време. Како што 
секој член излезе, таа стана изразена и негово место во телото. 
Затоа, ова е буквално невеста семето изговорениот збор. И покрај 
тоа што е именувањето на една жена, таа исто така е наречена 
"Тело Христово". Очигледно е дека тоа треба да се нарече поради 
тоа што беше наменета за него, доаѓа од истиот извор, беше вечно 
со Него и сега со Бог се манифестира во тело на многу членови, и 
Бог беше еднаш манифестиран на земјата, нашиот Господ Исус 
Христос. 

Значи, ние дојдовме до заклучок. Како вечен Логос (Бог) 
беше откриен во Синот и во Исус живееше сета полнота на Бога, а 
Вечен Татко се манифестираше во телото, и ја донесе титулата на 
Синот, па ние сме, вечно во своите мисли, кога тој дојде кај нас 
цел полином стана семето на изговорените зборови јасно се 
покажува во телото и тие се вечни мисли сега се манифестираа во 
тело, синови Божји, дека ние дури и се нарекуваме. Ние не сме 
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преродба, бевме СЕМЕ И бидејќи бевме преродени бидејќи само 
ИЗБРАНИ може повторно да се родиме. Тоа е она што ние бевме 
ЗРНЕСТИ причина е тоа што ние би можеле да бидат воскреснати. 
Во не-семето нема ништо да се оживее. 

Чувајте го ова на ум внимателно. Сега тие го направија 
следниот чекор. Откуп подразбира повторно купување. Тоа се 
враќа кон оригиналниот сопственик. Бог со својата смрт, И 
Неговата пролеана крв, ги купи назад своите. Тој го купи назад 
семето на невеста изговорениот збор. "Моите овци го слушаат 
Мојот глас (Слово) и тие одат по Мене." Секогаш сте биле овци. 
Никогаш не бевте свиња или куче па да се претворите во овци. Тоа 
е невозможно за било каков вид на живот носи ист вид и не се 
менува видот. Бидејќи бевме во мислите на Бога, а потоа изразени 
во организмот, тогаш мораше да дојде денот кога ќе го чуеме 
Неговиот глас (Слово) и слухот тој глас да станат свесни за 
нашиот Татко, Кој нè повикува и да признаеме дека сме Божји 
деца. Ние го слушнавме гласот и плачевме како блудниот син, 
"Спаси ме, Боже мој Татко. Се враќам кон Тебе."  

Тоа може да потрае долго време пред син на Бог да дознае 
дека е син. Всушност, многу од нив се вистински христијани како 
приказната за Орел, кој беше изведен под кокошката. Знаеш дека 
орелот е тип на вистинските верници. Па фармерот зеде едно јајце 
од орел гнездо и го стави под пилешко. Во нивно време се извеле 
сите јајца под кокошката. Пиле доби се заедно убаво со мајка 
кокошката но дека по малку орелот не ги разбирал клукањето и 
гребењето за храна на едно купче ѓубре. Тој успеал да преживее, 
но тој беше прилично збунет околу сето тоа. Но, еден ден на 
целиот пат од мајката орелот еизлегнуваа јајца и во воздухот 
забележав дека мал орел е на теренот. Со огромната брзина паднаа 
и извика со силен глас му рече да лета да се сретне со неа. Тој 
никогаш не го слушнал плачот на орел, но кога чу дека во првиот 
плач нешто во него го подигна, и тој копнееше да одат за тоа. Но 
се плашеше да се обиде. Неговата мајка извика повторно да се 
качи нагоре во ветер и да ја следи. Тој одговори викајќи дека тој се 
плаши. Таа еднаш извика, со викање да се обиде. Мавташе со 
крила фрлени во воздух, а како одговор на плачот на мајка му 
излегоа на воздухот во сино небо. Гледаш, тој секогаш бил орел. 
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За кратко време се однесуваше како пиле, но тој не можеше да 
биде задоволен. Но, кога го слушна повикот на голем орел, дојде 
на своето место. И еднаш вистински син на Бог слушна повикот на 
Светиот Дух на зборот, тој, исто така, ќе разбере кој е и да се 
прогласи голем пророк орел и да биде со Него вечно во небото кое 
го поседуваат во Христа Исуса. 

Сега доаѓаат Нашиот триумфален крунисан камен, 
крштевањето со Светиот Дух. Галaтјаните 4, 4 – 7: "Но, кога се 
исполни времето, Бог Го испрати Својот Син, Кој се роди од жена 
и се потчини на Законот, за да ги откупи оние, што се под Закон, 
та да примиме посиновение. А бидејќи вие сте синови, Бог Го 
испрати Духот на Својот Син во срцата ваши, Кој вика: 'Ава, Оче!' 
Затоа не си веќе роб, туку син; ако си, пак, син, тогаш си и 
наследник Божји преку Исуса Христа." Таму е. Исус Христос се 
појави, умре на крстот и постигна откуп (враќање кон 
ИЗВОРНИОТ сопственик на куповната цена со плаќање) и со тоа 
не постави како синови. Тој не, не направи синови, бидејќи бевме 
веќе Неговите синови, но нас не постави како синови; затоа што 
додека бевме во светот, во телото, не можевме да се признаеме 
како неговите синови. Ѓаволот не држеше во заробеништво. Но, 
ние се уште бевме синови. И да го слушнете ова: "А бидејќи сте 
синови, Бог го испрати во нашите срца Духот на Својот Син, кого 
го викаме: Тато! тато!" Кому Дух му слезе на Педесетницата? На 
Синовите. Во Коринт? За Синовите додека тие го слушале 
Словото. 

Што е крштевањето со Светиот Дух? Тоа е духот кој бил 
крстен во телото на Христос. Тоа е повторно раѓање. Тоа е 
Божјиот Дух, Кој доаѓа во вас и ви исполнува откако ќе се покаете 
(слушашајќи го словото Негово) и се крстија во вода, како одговор 
на Бога со чиста совест. 

Она што ние сме објасниле, тоа ќе биде многу полесно да се 
разбере ако се верува како учењето за единство на Божеството. 
Бидејќи во Божество постојат три лица, освен еден. Затоа, ние не 
се родивме одозгора од Духот на животот на Исус, а потоа по што 
Светиот Дух ќе дојде кај нас да ни даде сила. Ако тоа беше 
вистина, зошто не се почитува ни Таткото, не давајќи му дел во 
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нашата спасение, како да е спасението на Господ, а има и три 
Господа, тогаш тој (Таткото), исто има нешто што треба да се 
направи. Но, секако, можам да видам дека Исус ова е многу добро 
јасно стави до знаење дека тој е и само тој е Бог, и дека тој и само 
тој што доаѓа во верник. Јован 14, 16, вели дека Отецот ќе Го 
испрати уште еден Бранител. Но, во 17 стих се вели дека Тој 
(Исус) живееше со нив и дека подоцна треба да биде во нив. Во 18 
стих, Бог ни кажува дека ќе дојде до нив. Со 23 стих зборува и 
рече: "Ние (Таткото и Синот) ќе дојдеме во него." Затоа, Отецот, 
Синот и Светиот Дух, и сите да влезат во исто време, бидејќи тоа е 
еден човек кој го сочинува Божество. Оваа пристигнување се 
одржа на Педесетницата. Постојат две доаѓања на Духот, не само 
еден. Проблемот е во тоа што луѓето не знаат вистината и само 
веруваат во Исус, за простување на гревовите, но никогаш не одат 
за да се прими Духот. 

Пред да се стави крај на оваа тема, знам дека во вашиот ум, 
не постои прашање. Вие ќе сакате да знаете дали јас верувам во 
доктрината на претходно постоење. Јас не верувам во таа доктрина 
на мормоните на претходно постоење на душа како што не 
верувам во реинкарнација или преминувањето на душите. Да се 
биде внимателен тука и да се види тоа. Тоа не е лице кое доаѓа 
засекогаш предодредено од Бога, тоа е збор или семе. Тоа е тоа. 
Сите на патот назад таму, премногу назад во умот човечки, 
вечниот Бог со вечна мисли на мислата и нареди: "Јаков го сакав, а 
Исава го мразев (Римјаните 9, 13) И тие не биле ни родени сепак, 
ниту направиле било добро или зло." Гледаш, што се мислеше, а 
потоа со таа мисла стана израз, и Бог го купи назад Јаков, бидејќи 
Јаков беше само семе. Само Јаков беше семето бидејќи 
почитуваше првородство и Божјиот завет. Ако сте вистинско семе, 
ќе го слушнете зборот; Светиот Дух ќе ве крсти во телото на 
Христос, пополнување и зајакнување на вас, а вие ќе го добиете 
зборот за вашиот ден и старост Гледаш колку, кога ќе се открие 
Словото, вистински доказ е јасен? Повторно, белешка, Исус беше 
Кралското Семе. Живеел во човечкото тело. Кога Духот го повика 
(Мисла се манифестира с Словото) Тој отиде во Јордан и таму се 
крсти во вода. Врз основа на послушност кон Словото, Светиот 
Дух слегува над Него и глас рече: "Овој е Мојот возљубен Син. Го 
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слушате." Гласот не рече: "Тој стана Мојот Син," Исус е Син. 
Светиот Дух го постави во положба како Син пред сите нив. 
Тогаш, како и исполнет, (и истата пракса се однесува на 
Педесетница и од тогаш наваму) И тој отиде да ја демонстрира 
моќта на добивање на целосно откровение на Бога за овој ден. 

Затоа, ние постојано велиме дека вистински доказ на 
крштевање во Светиот Дух, за верниците е да се добие зборот на 
епохата во која живееме. Дозволете ми да ви кажам многу јасно се 
гледа. 

Седум пати, како што се изложени во Откровението. Главите 
2 и 3, вклучува целосен опсег време на полнотата на народите или 
на времето во кое Бог се занимава со незнабошците, а за спасение. 
Во секоја време, без исклучок, рече истото во отворање и 
затворање на пораката на секоје време. "Весник (Ефес, Смирна, 
Пергам, Тиатир, во Сард, Филаделфија, Лаодикеја) пишуваат: Ова 
вели тој, итн, итн" ... "Кој има уво, нека чуе (еднина) што зборува 
Духот на црквите." Известување тука дека Исус (Светиот Дух) во 
секој време зборува за едно лице во врска со Словото за тоа 
возраст. Само еден Гласник за секое време добива она што 
Светиот Дух треба да каже дека времињата имаат еден гласник на 
вистинската црква. Тој за "црквите" зборува за Бога преку 
откровение, на двете,и на вистинитата и неточната. Пораката 
потоа се шири на сите. Но, дури и покрај тоа што се шири на сите 
тие се во доменот на пораката, пораката поединечно добива само 
одредена квалификувана група на одреден начин. Секој поединец 
во групата на оној кој има способност да се слуша што зборува 
Духот преку гласникот. Оние кои не слушаат не добиваат 
откровение, ниту група добива нејзиниото вкупно откровение, но 
секој човек веќе прима она што Гласникот го доби од Бога. 

Сега не мислам дека тоа е чудно дека тоа е така затоа што 
Павле го поставите на овој модел под Божјата рака. Само Павле 
имал целоснo откровение за неговиот ден што се потврди со 
неговиот конфликт со другите апостоли кој призна дека Павле бил 
пророк-гласник на народите за тој ден. Јас имам во предвид и 
специфична илустрација во Словото дека кога Павле сакаше да 
оди во Азија, Бог му забранил, бидејќи овци (Неговите деца) биле 
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во Македонија и со нив (Македонците) ќе чуете што Духот имаше 
да каже преку Павле, додека луѓето во Азија не би го послушале 
Духот. 

Во секоја возраст имаме иста форма. Бидејќи светлината 
влегува низ некои од Бога даден гласник во одредена област, а 
потоа од тој гласник таму се шири светлината, преку служба за 
другите на кои им се верно предава. Но, се разбира, сите оние кои 
се повикани не секогаш учат колку е неопходно да се зборува само 
она што гласникот кажува. (Не заборавајте, Павле ги предупреди 
луѓето да кажуваат само она што вели тој, 1 Кор 14, 36 - 37: "Зар 
од вас излезе словото Божјо? Или, пак, само до вас стигна? Ако 
некој мисли дека е пророк или исполнет со дух, нека разбере дека 
ова што ви го пишувам се Господови заповеди. Ако некој мисли 
дека е пророк или духовен, нека признае дека ние треба да бидеме 
внимателни слушнавме еден глас, зашто Духот има само еден глас, 
кој е гласот на Бог. (Сетете се Павле ги предупреди луѓето да 
кажувааат само тоа што тој го рекол, 1. Кор.14, 37: "Помисли ли 
некој дека е пророк или пак духовен, нека признае дека тоа што ви 
пишувам се ЗАПОВЕСТИ на ГОСПОД. Што? Зарем од вас Зборот 
Божји излезе? Или е само при вас дојден?") Тие тука додаваат или 
таму одземаат и за брзо време пораката веќе не е чиста и 
пробудувањето се гасне. Колку треба да бидеме внимателни да 
слушнеме еден глас, оти духот има еден глас кои е глас Божји. 
Павле ги предупреди да го каже она што тој го рече, па го направи 
тоа, и Петар. Тој ги предупреди дека дури и тој (Павле) не може да 
промени еден збор од она што беше дадено преку откровение. О, 
колку е важно да се слушне гласот на Бог, преку своите гласници, 
а потоа да се каже она што тие велат дека било дадено на црквите.  

Се надевам дека сега ќе почнете да сваќате. Можеби сега ќе 
може да се разбере зошто јас не ги одобрувам фундаменталистите 
и Пентекосталците. Јас треба да се држам до зборот на таков начин 
што Господ го открива. Значи, јас нецелосно го имам покриено. За 
тоа ќе има посебна книга, но со помош на Господа, ние ќе имаме 
голем број на служби и ленти и пораки на сите овие елементи да 
ви помогна да се разбере и подредување на сите стихови. 
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"Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот на црквите на 
секоје време." Во секое време го има истиот повик. Слушнете што 
зборува Духот. Ако си христијанин, ќе се вратите на она што 
Светиот Дух не учи, дека е Словото на оваа време. Секој гласник 
на секоје време, ќе го проповеда Словото. Секој нов и вистински 
пробуден ќе биде затоа што луѓето се вратија на словото на своето 
време. Повикот секој пат опоменува: "Вие го напуштивте зборот 
на Бог Покајте се и вратете се на Словото." Од првата книга во 
Библијата (Битие) до последната книга (Откровение) постои само 
една причина за Божјето незадоволство - оставајќи го Словото; и 
таму е само еден лек за повторно враќање во негова корист - назад 
кон Словото. 

Во Ефешко време, на оваа време, и во секое време ние 
размислувавме, и можеме да видиме дека тоа е точно. И, за крај 
ние времиња, тоа е нашето време, да се најдат на затемнување на 
Словото, целосно заврши бунтот во голема неволја. 

Ако сте вистинското семе, ако сте навистина крстени со 
Светиот Дух, ќе го цениме Неговото Слово повеќе од нашата 
неопходна храна и ќе копнееме да живееме од секој збор што 
излегува од устата на Бога. 

Ова е мојата искрена молитва за сите нас, мора да се слушa 
Словото што Духот го носи за нас денес. 
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5. ПОГЛАВИЕ 

ПЕРГАМСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 

 
 

Откровение 2, 12-17 
 
"И на ангелот на Пергамската црква напиши му: вака вели 

Оној, Кој држи меч со две острици  
ги знам делата твои, и каде живееш, каде е престолот на 

сатаната, и дека го држиш името Мое, и дека не се одрече од 
верата Моја дури и во деновите, кога Мојот верен сведок Антипа 
беше убиен меѓу вас, во чија што средина живее сатаната. 

Но малку сум против тебе, зашто имаш таму некои, што го 
држат учењето на Валаама, кој што го учеше Валака да ги наведе 
на грев синовите Израилеви, та да јадат жртви идолски и да 
блудствуваат. 

А имаш и некои, што го држат учењето на николаитите, кое 
го мразам. 

Покај се! Ако, пак, не, скоро ќе ти дојдам и ќе стапам во 
борба против нив со мечот на устата Своја. 

Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите: на 
оној, што победува, ќе му дадам да јаде од сокриената мана, и ќе 
му дадам бело камче, и на камчето напишано ново име, што никој 
не го знае, освен оној, што го добива!" 

 
 

ПЕРГАМ 
 
Пергам (античкото име) била сместен во Мизија во областа 

наводнуван со три реки на кој некогаш се поврзуваше со морето. 
Тој е опишан како најпознат град во Азија. Тоа беше град на 
културата со библиотека веднаш зад библиотеката во 
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Александрија. Сепак, тоа беше град на голем грев, со развратни 
обреди на обожување на Асклепиј кој бил обожуван како жива 
змија а беше и хранета во храмот. Ова е прекрасен град со 
наводнувани култури, јавни плажи и паркови и во него живееше 
една мала група на верници кои не биле измамени со надворешна 
убавина, и кои се соблазнија над сатанското прославување кое го 
полнеа местото. 

 
 

ВРЕМЕ 
 
Пергамско време траеше околу триста години, од 312. до 

606. година по Христа. 
 
 

ГЛАСНИК 
 
Користење од Бога дадено правило за избор на гласникот на 

секое време, ние избравме еден чија служба е најблиску до она на 
првиот гласник, Павле, без двоумење изјавувам дека Мартин е 
Гласник во Пергамон. Мартин е роден во 315 година во Унгарија. 
Меѓутоа, во животот, тој работел во Франција каде што работел во 
и околу Тоурс како епископ. Тој умрел 399 година. Ова е голем 
светител беше вујко на уште еден прекрасен Христијанин, Свети 
Патрик од Ирска. 

Мартин се обрати кон Христа, кога создаваше кариера како 
се случи многу импресивен чудо. Тој виде дека просјак се разболе 
на улиците на градот во кој што Мартин беше на должност. Зимата 
студена беше повеќе отколку што можеше да се поднесе, бидејќи 
тој беше сиромашно облечен. Никој не обрна внимание на 
неговите потреби додека не наишол Мартин, но бидејќи тој немал 
екстра облека, ја скина својата наметка, ја исече со меч во два 
дела, и го завитка сиромашниот кој се тресеше од студот. Се 
погрижи за него најдобро што можеше и отиде по својот пат. И таа 
вечер Господ Исус му се јави во видение. Во неа, тој стоеше како 
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просјак, завиткан со половина од наметка, Мартин Зборуваше со 
него и му рече: "Мартин, иако си само неодамнешен обратеник, ме 
облече во овој фустан." Од тогаш па натаму, Мартин се обиде да 
му служи на Господа со сето свое срце. Неговиот живот стана 
серија на чудата манифестирани со силата Божја. 

По напуштање на армијата, стана лидер во црквата, но зеде 
многу борбен став против идолопоклонство, се проби и ликовите 
им ги уништи и нивните жртвеници. Кога се соочи со народите, 
бидејќи со своите акции, ги предизвикаа на речиси ист начин како 
Илија пророкот на Ваал. Тој им се понуди да го сврзат за дрво од 
долната страна така што, кога ќе падне тој ќе се отсече, и ќе се 
смеле освен ако Бог не интервенираше и да не се сврти на дрвото 
како што паѓа. Итро незнабожците го врзаа за едно дрво кое 
растеше на ридот беа убедени дека природните сили на 
гравитација ќе предизвикаат дрвото да падне, така што ќе го 
задави. Исто како што дрвото почна да паѓа, Бог тоа го сврте 
поинаку и против сите закони на природата. Смелени 
незнабожците избегаа кога дрво падна врз неколку од нив. 

Историчарите признаа дека за најмалку три наврати мртви 
воскреснуваше со верата во името на Исус. Во еден случај, тој се 
молел за мртвото дете. Тие му предадоа дете, и тој се молеше. Тоа 
се врати во живот и здравје. Во друга прилика, тој беше повикан 
да помогне да се ослободи неговиот брат, доведе до неговата смрт 
во време на големо гонење. Како стигна до сиромашниот човек тој 
веќе беше мртов. Го обесија на дрво. Неговото тело беше 
безживотно и очите испакнатите од очните дупки. Но, Мартин го 
спушти, и кога се молел за човекот тој се врати во живот и 
неговата семејство се радуваше. 

Мартин никогаш не се плаши од непријателот, без оглед на 
тоа кој е тој. Поради тоа, тој отиде во лице в лице со нечестивиот 
цар кој бил одговорен за смртта на многу продуховни светци. 
Царот не сакаше да го ислуша, па Мартин отиде да го види 
пријателот на царот, еден Дамаз, суров епископ на Рим. Но 
епископот, бидејќи тој беше еден таканаречените христијански на 
лажната лозата, тој не сакаше да се завземе. Мартин се врати во 
палатата, но тогаш вратата беше заклучена и не му било дозволено 
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да влезе. Легна пред Господ и се молел да може да влезе во 
палатата. Тој слушнал глас кој му нареди да стане. Кога го направи 
тоа, тој видел дека вратата се отвора сама по себе. Тој отиде во 
палатата. Но арогантен владетел не сакаше да ја сврти главата и да 
зборува со него. Мартин повторно молеше. Одеднаш од седиштето 
на престолот дојде до пожар, а несреќниот цар бргу избега. 
Навистина Господ понизува горди и ги воздига скромните. 

Неговата ревност во служба на Господ беше таква што 
ѓаволот силно беше вознемирен. Непријателите на вистината се 
најмени убијци да го убијат Мартин. Прикриено да дојде до својот 
дом и само кога тие се обиделе да го убијат, тој стана и го откри 
грлото на меч. Кога тие скокна напред, одеднаш тоа е моќта на Бог 
ги фрли назад низ собата. Тие беа толку совладани во таа света и 
плашлива атмосферата што тие паднаа на нивните раце и колена и 
молеа за прошка кога и обидоа да си го одземат сопствениот 
живот. 

Премногу луѓе, кога тие се користат, особено од Господ, се 
горди. Но, Мартин не е таков. Тој секогаш остана смирен слуга 
Божји. Една ноќ додека нартексот дојде до говорница, во неговата 
студија е некој просјак дојде и праша за некои алишта. Мартин го 
пратикај неговиот главен. Откако тој му заповедал да оди. Потоа 
тој се вратил кај Мартин. Мартин стана и му даде на питач свој 
облека и наредено беше да му се донесе уште една наметка која 
беше со послаб квалитет. Таа ноќ, како што Мартин го проповедал 
Словото Божјо стадо околу него, имало значително бела сјајна 
светлината.  

Тоа секако беше голем човек, вистински гласник на тоа 
време. Тие сакаа да Му угодат на Бога, живееле свет живот. Тој 
никогаш не може да биде убеден да проповеда додека прво не се 
молеше и беше во таква духовна состојба која знаеше и да и се 
предаде со целосна совест од Бога преку Светиот Дух испратена 
од небото. Тој често ќе ги задржи луѓе кои чекаа додека тој се 
молеше за целосна безбедност.  

Само за да знаат за Мартин и неговите силни служби може 
да убеди некој да мисли дека прогонот на светиите се намали. Не 
толку. Сепак тоа е брзање преку злото. Тие биле горени на клади. 



ПЕРГАМСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 165 

 

Тие беа приковувани со лицето надолу на нив беа ослободувани 
диви кучиња, така што кучињата им го кинеа месото и цревата, 
оставајќи жртвите да умираат во страшни маки. Бебињата се фрлаа 
на свињите. На жените им се секоа градите и беа принудени да 
стојат исправено додека секое отчукување крвта не ја истури и 
додека не паднаа мрви. А трагедијата е уште поголема да се 
размислува за тоа кога сфатив дека ова не беше само работата на 
другите народи, но тоа беше предизвикано многу пати од 
таканаречените христијани кои сметаа дека прават услуга на 
Бога,овие лојални војници од крстот кои го претставуваа Слoвото 
и послушност кон Светиот Дух. Јован 16, 2: "Ќе ве истеруваат од 
синагогите. Но ќе настапи и време, кога секој, што ќе ве убие, ќе 
мисли дека на Бога Му принесува служба." Матеј 24, 9: "Тогаш ќе 
ве предадат на маки и ќе ве убијат; и ќе бидете мразени од сите 
народи, заради Моето име." 

Мартин беше навистина потврден со знаци и чуда, со силата 
на Светиот Дух како гласник на тоа време. Но, не само, тој и 
припаѓаше на голема служба, тој самиот бил засекогаш верен на 
Словото Божјо. Се борел против организацијата. Тој се бореше 
против гревот на високи позиции. Тој беше бранител на вистината 
на збор и дело и живеел полн живот на Христијанска победа. 

Еден биограф пишува за тоа на овој начин. "Јас никогаш не 
бев видел да биде лут или вознемирен или да тагува, или да се 
смее. Тој секогаш беше еден и ист, и се чинеше нешто бесмртно, 
носеше на неговото лице еден вид на небесно. На неговите усни 
никогаш не било ништо повеќе од Христа, во неговото срце 
никогаш немаше друго туку побожност, мир и милост. Тој често 
плачеше поради гревот дури критичарите велат дека тој бил, тивок 
и отсутен нападнат од змии со отров на усните и јазици. Многу го 
мразеа поради доблести кои тие самите не ги поседуваа и не 
можеше да го имитираат и, за жал, повеќето горчливи неговите 
напаѓачи беа епископи." 
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ПОЗДРАВ 
 
Откровение 2, 12б: "Вака вели Оној, Кој држи меч со две 

острици." 
Порака црквата возраст третата беше за да се излезе. Трети 

Оваа сцена од тековната драма на "Христос во средината на 
Неговата црква" наскоро откриен. Со глас како труба Дух Еден е 
незаменлив: "Оној кој има остар меч со две острици!" Како оваа 
презентација во голема мера се разликува од времето кога Пилат 
го доведе Јагнето Божјо облечен во пурпурна наметка потсмеван, 
крунисан со трње и погрден, велејќи: "Еве го вашиот Цар!" Сега, 
облечен во достоен крал и крунисан со слава стои воскреснатиот 
Господ: "Христос – тоа е моќта на Бог." 

Со овие зборови: "Кој има остар меч со две острици", е уште 
едно откровение на Божество. Во Ефешко време, ќе се сеќавам, тој 
беше опишан како непроменлив Бог. Во Смирненско гледаме 
време како е еден и вистински Бог и не е за него било кој друг. 
Сега, во оваа време на Пергам понатаму откровението на Неговата 
божественост опишана од страна на неговата поврзаност со остар 
меч со две острици, која е Словото Божјо. Евреите. 4, 12: "Зашто, 
словото Божјо е живо и дејствува и е поостро од секаков меч со 
две острици; и навлегува до разделување на душата и духот, до 
зглобовите и мозокот, и ги проценува мислите и намерите на 
срцето." Ефесјаните. 6, 17: "Земете го и шлемот на спасението и 
духовниот меч, кој е словото Божјо!" Откровение 19, 13 и 15а: 
"Завиткан во облека натопена со крв, а неговото име е: Словото 
Божјо од устата дојде остар меч со две острици." Јован 1: 1-3 "Во 
почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога - и Бог беше 
Словото Тоа беше во почетокот со Бог се настана преку Него, и 
без него ништо не настана." 1 Јован 5, 7: "Зашто постојат троица 
кои сведочат на небото: Таткото, Словото и Светиот Дух; и овие 
три се ЕДНО." 

Сега можеме да видиме Неговата поврзаност со Словото. Тој 
е Словото. Тоа е тоа што е. Слово во негово име. 

Во Јован 1, 1 каде што се вели: "Во почетокот беше 
Словото", коренот од каде што го добиваме превод за "зборот" е 
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"Логос", што значи "мисла или концепт". Таа има двојно значење 
"мисла" и "говор". Значи, "мисла изразена" а "збор", "или 
зборови". Не ли е тоа прекрасно и убаво? Јован вели дека 
концептот на Бог е изразен во Исус. И Павле вели истото во 
Евреите. 1, 1 - 3: "Бог, кој користи неколку пати и на различни 
начини, говореше на нашите предци преку пророците, во 
последниве денови ни зборува преку Неговиот Син (логос), кој 
беше назначен за наследник на сите нешта, од кого небесата се 
формираа и светови Тој, што е сјајот на славата Негова и совршен 
отпечаток на неговата личност и се што носи со својот силен збор, 
Тој кој не откупи и очисти од гревовите,и седна на десната страна 
на Височество на високо ниво." Бог стана изразен во личноста на 
Исус Христос. Исус бил совршен отпечаток на Бога. Повторно во 
Јован 1, 14: "И Словото стана тело и се настани меѓу нас." Самата 
суштина на Бога стана тело и се настани меѓу нас. Божествениот 
Дух, што никој не можеше да му се доближи, кого никој не го 
видел, ниту може да се види, тој е сега во тело и се настани меѓу 
луѓето, изразувајќи полнота Божја кон луѓето. Јован 1, 18: "Никој 
никогаш не Го видел; Единородниот Син, Кој е во прегратката на 
Таткото, Тој Го објави." Бог, Кој некогаш ќе го покаже Неговото 
присуство на облаци или оган за срцата на луѓето исполнети со 
страв, тоа е Бог, чии основни карактеристики се направени 
познати само преку откровение преку зборовите на пророците, 
сега стана Емануел (Бог со нас) за прогласување на Себе. Зборот 
"објава" е преземена од грчкиот корен кои често се преведуваат 
како толкување, што значи целосно разјаснување. Тоа е она што го 
направи жив збор, Исус. Тој ни донесе Бога затоа што Тој е Бог. 
Тој го откри Бог со таква совршена јасност дека Јован може да се 
каже за него во 1 Јованова. 1, 1 - 3: "Она, што беше од почетокот, 
она што го чувме, она што со очите свои го видовме, што го 
разгледавме и што рацете наши го опипаа, за Словото на животот - 
и животот се јави, и видовме, и сведочиме, и ве известуваме за 
вечниот живот, кој беше во Отецот и нам ни се јави - она што го 
видовме и го чувме, за тоа ве известуваме, та и вие да имате 
општење со нас; а нашето општење е со Отецот и Неговиот Син, 
Исус Отецот." Кога Бог е навистина откриен, се манифестираше во 
тело. "Кој Ме видел Мене, Го видел и Таткото." 
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Значи, да се вратиме до Евреите. 1, 1 - 3, забележавме дека 
Исус бил совршен отпечаток на Бога. Тој беше Бог во човекот, 
човечки изразен. Но, во овие стихови, постои нешто друго да се 
напомене, особено во стих еден и два. "Бог, кој е уште еднаш во 
времињата и на различни начини, говореше на нашите предци 
преку пророците, во последниве денови ни зборува преку 
Неговиот Син." Сакам да забележите, во маргините на неговата 
Библијата за да ја видите корекција. Зборот "од" не е правилен 
превод. Тоа треба да биде "во". Не "за". Тогаш правилно вели: "Бог 
некогаш говореше на нашите предци преку пророците во 
Словото." 1. Самуил 3, 21б: "Господ се откриваше на Самуила во 
Сило на Словото на Господ." Совршено го изложува во 1 Јован. 5, 
7: "Духот и Словото се едно." Исус го открива Отецот. Тоа е 
откриено од Отецот. Исус беше живо Слово. Фала му на Бога, тој 
се уште е денес живиот збор. 

Кога Исус бил на земјата, тој рече: "Верувајте дека Јас сум 
во Отецот и Отецот е во Мене Зборовите што ви ги зборувам не 
зборувам од Себе, но на Отецот, Кое секогаш во Мене он ги врши 
делата?" Јован. 14, 10. Таму е многу јасно дека се е изложено на 
совршена манифестација на Бога во Синот е од Светиот Дух, Кој 
живее и се манифестира во зборови и дела. Тоа е токму она што се 
предава во секое време. Кога невестата се враќа за да биде 
невестата збор, тоа само ќе го направи тоа се работите кои го 
донесоа Исус. Словото Божјо. Дух е Бог. Сите тие се едно. Човек 
не може да функционира без друго. Ако некој навистина има 
Божји Дух, ќе има Словото Божјо. Така беше со пророците. Тие 
имаа Дух Божји, кој живее во нив и дојдоа до збор. Така беше со 
Исус. Во него беше Духот без мерка и Словото дојде до него. 
(Исус почна да научаува, Мојота наука не е моја, но на Отецот, Кој 
Ме прати. Дела 1, 1; Јован. 7, 16) 

Се сеќавам сега, Јован Крстител беше и пророк и гласник на 
неговиот ден. Тој беше исполнет со Светиот Дух од утробата на 
својата мајка. Кога тој беше крстен во реката Јордан, дојде до него 
Словото Божјо (Исус). Зборот секогаш се исполнува продуховува. 
Ова е доказ за исполнување на Светиот Дух. Тоа е она што Исус 
рече дека ќе биде доказ. Тој рече: "Јас ќе Го молам Мојот Татко и 
Тој ќе ви испрати друга Бранител за да остане со вас довека, Духот 
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на вистината, Кого светот не може да добие." Сега знаеме што е 
вистина. "Твоето слово е вистина." Јован. 17, 17б. Повторно во 
Јован 8, 43: "Зошто не го разбирате мојот говор, бидејќи не сте во 
можност да го слушнете мојот збор!" Дали ќе забележите дека 
Исус рече дека светот не може да го прими Светиот Дух? Па, во 
овој стих дека само што читаат, тие не би можеле да го прифатат 
зборот. Зошто? Бидејќи Духот и Словото се едно и ако имаш Свети 
Дух како што пророците, зборот доаѓа до вас. Можете да го 
добиете. Во Јован 14, 26: "А Утешителот - Светиот Дух - Кого што 
Отецот ќе Го испрати во Мое име, ќе ве научи на сè и ќе ве 
потсети на сè што ви реков." Тука повторно се најде зборот што 
доаѓа преку силата на Духот Божји. Повторно во Јован 16, 13: "Но, 
кога ќе дојде, Духот на вистината (словото), ќе ве упати во секоја 
вистина: (твој збор е вистина.) И нема да зборува сам од себе, но 
тој ќе го каже (словото) да се слушне (клучен збор Бог) и да ви 
рече за она што ќе дојде." (Духот носи пророчки збор.) Сакам да 
многу внимателно да се забележи дека Исус не рече дека доказите 
на крштевањето со Светиот Дух е зборување во јазици, толкување, 
пророштво, или викање и танцување. Тој рече дека ќе биде доказ 
дека сте во вистината, е ќе бидете ли во Божјото Слово за нивната 
време. Доказ има врска со добивањето на тој збор. 

Во 1 Коринтјаните. 14, 37: "Ако некој мисли дека е пророк 
или духовен, нека признае дека она што јас пишувам е 
Господовата заповед." Можете да ги видите сега. Доказ од Дух, 
Кој живее во неа е препознат и го следат она што го даде Божјиот 
пророк за неговато време, кога тој го постави за црквата. Павле 
морал да им каже на оние кои тврделе друго откровение (стих 36): 
"Што? Дали словото Божјо излезе? Или само да се дојде до вас?" 
Доказ продуховен христијански верник е дали ја има вистината 
(Словото), но да ја примат вистината (Словото), и доверба. 

Дали сте забележале во Откровението. 22, 17: "Духот и 
невестата велат: 'Дојди!' И кој слуша нека рече: 'Дојди!'" Види, 
невестата зборува исто за Словото и Духот Тоа е зборот невеста 
докажува да Духот во секоја црковно време ги слушаме овие 
зборови: "Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот на 
црквите!" Духот го дава Словото. Ако имате Дух, ќе го слушнете 
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зборот од своето време, а ако тие се вистински христијани го 
примаат Словото за нивното време. 

Дали можеме да ја согледаме последната мисла? 
Повторувам, секое црковно време завршува со исто 
предупредување: "Кој има уво, нека чуе (индивидуално), што им 
зборува Духот на црквите!" Духот го дава Словото. Ја има 
вистината за сите времиња. Секоја ера имала избрани и избраната 
група секогаш "го слушала зборот" и го доби со докажување дека 
тие го носат нејзиното семе. Јован 8, 47: "Оној кој е од Бог го 
слуша Божјото Слово." Тие го одбија Словото (Исус) и неговите 
зборови за нивните денови, но вистинското семе го прими 
Словото, бидејќи тие беа од Бога. "Сите ќе бидете поучени од 
страна на Бога." (Светиот Дух) од. 54, 13. Исус рече истото во 
Јован 6, 45, да се биде еден со зборот докажува дека сте од Бога и 
сте исполнети со Духот. Ниту еден друг критериум. 

Но, она што се јазиците и толкувањето и други подароци? 
Тие забелешки. Тоа е она што го учи Словото. Прочитајте го во 1 
Кор. 12, 7: "А на секого му се дава во него да се пројави Духот за 
полза." Павле вели во соопштението. 

Сега доаѓа ова многу добро прашање Знам дека сите вие сте 
нестрпливи да ве прашам. Изјава не е доказ за крштевањето со 
Светиот Дух, бидејќи сигурно не би можел да се манифестира 
Светиот Дух, освен ако не сте навистина исполнети со Светиот 
Дух? Значи, јас би сакал да кажам дека ова е вистина, бидејќи јас 
не сакам да се повредат луѓето или да одам во нивната доктрина, 
но јас не би бил вистински слуга на Бог, ако не ви го кажам 
Божјиот наум. Тоа е точно, нели? Ајде малко да го погледнеме 
Билеам. Тој беше религиозен го славеше Бога го разбра 
правилното жртвување и пристап кон Бога, но не беше пророк на 
вистинското семе бидејќи ја прими платата за неправедност и, 
најлошо од се го однесе Божјиот народ во грев блудништво и 
идолопоклонство. Сепак, кој би се осудил да одрече дека Духот 
Божји се очитувал низ него во еден од најубавите делови на 
вистинското пророштво кое светот некогаш го видело. Но тој 
никогаш го немаше Светиот Дух. И тогаш, што мислите за Кајафа, 
првосвештеникот? Библијата вели дека тој прорече со каква смрт 
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Господ да умре. Ние сите знаеме дека не постои евиденција дека 
тој е продуховен а Духот го водеше еден човек како драг стар 
Симеон светителот и повикана Ана. Сепак, тој имаше вистинска 
манифестација на Светиот Дух. Тоа не може да се негира. Затоа, 
една изјава е како доказ? Го нема. Ако сте навистина исполнети со 
Духот Божји, ќе имате доказ за Словото во својот живот.  

Ајде да ви покажам колку длабоко се чувствувам и се 
разбира оваа вистина преку откровение Бог ми даде. Сега, пред да 
кажам, сакам да го кажам ова. Многу од вас луѓе веруваат дека јас 
сум пророк. Јас не велам дека јас сум. Но вие Рековте. Но ние 
знаеме дека визиите што Бог ми ги дава некогаш не успеваат. Или 
еднаш. Ако некој може да има визија со контраефект нека докаже, 
сакам да се знае за тоа. Сега дека сте ме следеле далеку, ова е 
мојата приказна. 

Пред многу години, кога јас прв пат наидов на 
Пентекосталци, бев во една од нивните средби во шаторот, каде 
што имало многу манифестации на јазикот, толкувања на јазиците 
и на пророштва. Два проповедника биле особено ангажирани за во 
овој вид на говор повеќе од било кои од другите браќа. Јас 
навистина уживав на службата и бев навистина заинтересирани за 
различни манифестации, бидејќи се чинеше дека се вистински. Тоа 
беше мојата желба да дознаам се што можев за овие подароци, па 
решив да зборувам за нив на овие двајца мажи. Преку дарот Божји, 
кој живее во мене, јас се обидував да се разбере духот на првиот 
човек, навистина е од Бога или не? По кус разговор со овој 
отворен, смирен брат, знаев дека тој е вистински, цврст 
христијанин. Тој беше во право. Следниот млад човек воопшто не 
беше како првиот. Тој беше фалбаџија и горд, и кога разговарав со 
него пред моите очи помина визијата и видов дека тој бил оженет 
една руса, но живееше со бринета и со неа имал две деца. Ако 
некогаш имало лицемер, тој беше тој. 

Па, дозволете ми да ви кажам, бев шокиран. Како може да не 
биде? Имаше двајца мажи од кои еден бил вистински верник, а 
другиот бил грешен извршителот. Сепак, и двајцата од нив имаат 
манифестација од даровите на Духот. Ова ме загрижуваше хаос. 
Јас ја напуштив средбата јас побарав од Бога за одговор. Отидов на 
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тајно место и јас бев таму со својата Библија, молејќи се и чекав на 
Бог за одговор. Не знаејќи точно што Светото Писмо учи, јас 
случајно отворив Библијата на некое место во Матеј. Читав за 
некое време, а потоа се стави настрана од Библијата. Во еден 
момент ветрот дувнал во книгата се сврте на страниците на 
Библијата за Евреите, глава шест. Го прочитав и јас бев особено 
импресиониран оние чудни стихови, Евреите. 6, 4 - 9: "Зашто оние, 
кои веднаш се просветија, вкусија од небесниот дар, станаа 
учесници на Светиот Дух. И, откако вкусија од добриот збор 
Божји и од силите на идниот век, отпаднаа – не е можно пак да 
бидат обновени за покајание, кога повторно во себеси го 
распнуваат Синот Божји и Го хулат. Оти земја, кога го впива 
дождот, што често паѓа на неа, и раѓа плод добар за оние што ја 
обработуваат, од Бога добива благослов; а онаа, што дава трње и 
боцки, таа е непотребна и близу е до проклетството, кое завршува 
со изгорување. Од вас, возљубени, ние очекуваме нешто подобро и 
спасително, иако така зборуваме." 

Ја затворив Библијата и ја одложив за кратко помислив и се 
молев. Се 'уште не го знаев одговорот. Повторно, јас отворив 
Библијата бесцелно но не го прочитав. Одеднаш ветрот дувнал 
назад во Книгата и на една страна да се претвори Евреите. шест 
остана таму до ветрот престана. Повторно, јас еднаш ги читав овие 
зборови, и кога ќе го направам тоа, тогаш, во собата дојде Духот 
Божји, и имав визија. Во визијата видов еден човек облечен чист 
бел кој отиде во свежо изорано поле и го посеа житото. Тоа беше 
денот јасен, и садењето се врши во утринските часови. Но, доцна 
во ноќта сејачот во бело отиде, и еден човек во црно и тајно 
посадија до семето нешто друго меѓу она што го посеал човек во 
бело. Поминуваа денови - на сонце и дожд благословена земја, и 
еден ден се појави на жито. Колку прекрасно е. Но, еден ден 
подоцна се појавил на плевелите. Каколот. 

Каколот и пченицата порасна заедно. Јадеа иста храна од 
иста земја. Пиеја на истoто сонце и дожд. 

Потоа еден ден небесата се свртеa и сите растенија почнаа да 
венеат и умираат. Имам слушнато дека пченицата ги подигна 
главите и воскликнуваше кон Бога за дожд е исто така и тие го 
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кренаа својот глас и го бараа дождот. Тогаш небото се затемни и 
дождот дојде повторно и пченица, сега е полн со енергија, го 
кренаа својот глас и повика да се поклони: "Му благодарам на 
Господ!" И на мое чудење, слушнав оживеа кaколот, исто така, 
гледаше нагоре и вели: "Алелуја!" 

Знаев за вистината од средбата во кампот и визијата. На 
параболата со сејачот и семето, Шестиот дел од Евреите, и 
очигледната манифестација на духовните дарови во мешана 
публика - се стана прекрасно јасно. Сејачот во бело е Господ. 
Сејачот во црно беше ѓаволот. Поле е светот. Семиња беа луѓе, 
избрани и скапани. Двете јадеа иста храна, вода и сонце. И 
двајцата беа на молитва. Добија помош од Бога, за Тој да им дава 
сонце и дожд, како на доброто и злото. И иако тие и имаа исти 
прекрасни благослови се уште имаа една голема разлика, беа 
различни од семето. 

Исто така, беше одговор во Матеј 7, 21 - 23: "Не секој што 
Ми вели: 'Господи, Господи', ќе влезе во царството небесно, а оној 
што ја исполнува волјата на Мојот Отец небесен. Мнозина ќе ми 
речат во оној ден: 'Господи, Господи, не во Твое ли име 
пророкувавме? И зар во Твое име бесови не изгонувавме? И не во 
Твое ли име многу чуда правевме?' И тогаш Јас ќе им кажам: 
'Никогаш не сум ве познавал; бегајте од Мене вие што правите 
незаконски дела!'" Исус не негира дека правеа силни дела кои само 
Светиот Дух може да ги постигне преку луѓе. Но тој одрече дека 
некогаш воопшто ги познавал. Тоа не беа повратници на стариот 
грев. Овие беа злото, скапани. Овие беа потомството на Сатана. 

И тоа е тоа. Не може да тврдат дека манифестацијата е 
докажување на раѓање од Дух,  и е исполнување со Светиот Дух. 
Не, воопшто не. Јас ќе признаам дека тоа е вистински израз кој 
докажува дека Светиот Дух ги прави моќните дела, но тоа не значи 
дека поединецот е исполнет со Светиот Дух, дури и ако таа 
индивидуа има многу од овие манифестации. 

Денес, доказ за примање на Светиот Дух, исто како што тоа 
беше во тоа време на нашиот Господ. Што го добива словото на 
вистината за денот во кој живеете. Исус никогаш не го истакна 
значењето на делата како што ја истакнуваше важноста на 
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Словото. Тој знаеше дека ако луѓето Словото, го следат. Тоа е 
Библија.  

Значи Исус знаел дека ќе биде ужасно оддалечување од 
словото на Пергамско време дека тогаш беа двесто години од 
визијата на Патмос. Тој знаеше дека тоа ќе доведе до отстранување 
за да отидат во среден век. Тој знаеше дека беше начинот на кој 
човекот првично се одалечува далеку од Бог за прв пат беше 
оставајќи го Словото. Ако го оставите Словото, сте го напуштиле 
Бога. Затоа, тој ја претставува црквата во Пергам и навистина сите 
цркви на сите времиња: "Јас сум зборот Ако сакате Божество во 
ваша средина, тогаш сакате да се поздрават и да го примат 
Словото Никогаш немој да ги споделите со некого или нештото 
помеѓу нас и дека Словото е Тоа што сум Јас, Јас го Давам 
(зборот) откровение за Мене. Јас сум Словото. Запомнете го тоа!"  

Се прашувам дали сме доволно импресионирани од Словото 
во своите редови? Дозволете ми тука да дадеме идеја. Како ние да 
се молиме? Ние се молиме во името на Исус, зарем не? Секоја 
молитва е во неговото име или нема одговор. Сепак, ние во 1 Јован 
5, 14, вели: "И тоа е слободата, која ја имате пред Него, дека ако 
молиме нешто по Неговата волја, Он нè услишува. А кога знаеме 
дека нè услишува што и да побараме, знаеме дека ќе добиеме, што 
и да сме побарале од Него." Сега можеме да се запрашаме: "Што е 
волјата Божја?" Постои само еден начин да се знае Божјата волја 
Тоа е нешто. Плачот на Еремиа 3, 37. Кој вели – "бива и она што 
Господ не заповедал да биде?” Ако не сте во Словото, не можете 
да добиете. Затоа, не можеме да бараме, освен се во Словото, а не 
можеме да бараме или да побараме, освен ако тоа е во Негово име. 
Тоа е повторно работа на Исус (име) Словото (волја). Вие не може 
да се поделите Бога и Словото. Тие се Едно. 

Значи, ова е Словото, што Тој го остави зад себе на печатена 
страна, дел од Него, кога ќе се прифати вера во продуховен живот. 
Тој рече дека неговиот збор е живот. Јован 6, 63б. Но, тоа е токму 
она што е: Јован 14, 6: "Јас Сум Патот, Вистината и Животот." 
Рим. 8, 9б: "Дали имате Христов Дух, инаку не сте еден од 
неговите." Тоа е нешто, Тој е Дух, и Тој е живот. Тоа е токму она 
што Словото е, тоа е токму она што е Исус. Тој е Словото. Затоа, 
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кога Светиот Дух е роден во продуховниот човек со вера во тој 
збор во срцето и го става на вашите усни, тоа е исто што и 
Божество. Секоја планина мора да си оди. Сатаната не може да 
застане пред тој човек. 

Во црквата  назад таму во тоа трето доба само да се одржаа 
на откровението на живиот збор во нивната средина, моќта на Бог 
не би се избледнеала како што се  избледе во средниот век. И само 
денес, кога црквата се враќа на словото на верата, ние може да 
кажеме, без какво било сомневање дека славата на Бога и на 
чудесните Божји дела повторно ќе  бидат во нејзина средина. 

Една ноќ Светиот Дух ми рече да го земам моето пенкало и 
да пишувам. Како што јас зедов пенкало да пишувам, Неговиот 
Дух ми даде порака за црквата. Сакам да го направиш... Тоа има 
врска со Словото и за невестата. 

"Тука е она што јас се обидувам да го кажам. Законот на 
репродукција е дека секој вид носи својот вид, Битие 1, 11: 'И рече 
Бог: 'Нека никне вегетација на земјата, и дава семе, и дрвја 
плодносни според својот вид, земјата, да вроди со плод во кое е 
нивното семе. И тоа беше тоа.'' Како што животот беше во 
семето, оди во една фабрика, а оттука и овошје, истиот закон се 
однесува на црквата денес. Она што започна како семе на 
црквата ќе излезе и да биде како на оригиналот семе, бидејќи тоа 
е исто семе. Во овие последни денови вистинската невеста Црква 
(семето Христово) за да се стигне до највисок премин и ќе биде 
супер црква, супер раса, а неговите блиски. Оние во невестата ќе 
бидат многу сличен на Него дека тие дури и ќе бидат многу 
слични на неговиот лик. Тоа е за да се соединат со Него. Тие ќе 
бидат едно. Тоа ќе биде само манифестација на Словото Божјо. 
Деноминација може да произведе (погрешно семе). Тие ќе 
произведуваат нивните црковни верувања и своите догми 
измешани со Словото. Оваа раскрсница прави хибридни 
производи.  

Првиот син (Адам) беше Божјо семе Словото. Тоа беше 
дадено на невестата да се репродуцира. Па тој беше даден 
невестата да се репродуцира, да донесе уште еден син на Бог. Но 
таа падна. Падна хибридизација и го натерала да умре.  
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Вториот Син (Исус), исто така Бог зборува за семето и 
невестата му беше дадена како на Адам но падна- Но, пред да 
можеше да се ожени со неа, таа, исто така, падна. Таа, како и 
жената на Адам, се ставија на тест дали тие ќе веруваат на 
зборот на Бога и да живеат, или ќе се сомневаат во Словото и ќе 
умрат. Тие се сомневаа. Тие заминаа од Словото. И тие умреа.  

Од мала група на вистинското семе Словото Божјо е 
Христос присатен за сакана невеста. Таа е девица на Неговото 
Слово. Таа е девица, бидејќи таа не знае за маж направен од 
црковни верувања или догми. Членовите и членките на невестата 
ќе се исполнат со сето она што Бог вети дека ќе се открие во.  

Дева Марија, слово на ветувањето. Но, ова е Божјото 
ветување Тој сакаше да се манифестира. Бог се манифестира. 
Самиот тој дејствува во ова време и ги исполни сопствено своите 
ветувања во девица. Ангелот беше оној кој ја донесе пораката. На 
ангелите порака беше Словото Божјо. Од Исаија 9, 6. Тоа е во 
тоа време се исполни се што е напишано за Него, затоа што таа 
го прифати Неговото Слово за нејзе.  

Членовите на девствена невеста ќе го сакаат и ќе го имаат 
неговиот потенцијал затоа што Тој им е главата и Му припаѓа 
секаква власт. Тие се послушни на него како на екстремитетите 
на нашите тела се послушни на нашите глави. 

Приметете хармонијата на Отецот и Синот. Исус 
никогаш не направил ништо до Татко не му покажа. Јован 5, 19. 
Оваа хармонија сега постои меѓу младоженецот и неговата 
невеста. Тој го покажува Своето Слово на животот. Тоа што го 
добива. Нема сомнеж. Затоа, ништо не може да им наштети, 
дури и смртта. За ако семето се сади, водата ќе го подигне 
повторно. Тука е тајната на оваа. Тоа е невестата (како што 
беше Марија). Невестата треба да го има умот на Христос за 
таа да знае што да прави со Словото. Ја извршува заповедта на 
Словото и во Негово име таа има “Така вели Господ."Тогаш 
Словото е оживеано со Духот и да биде потполно. Како семе кое 
има посадено и го напои, станува збор за целосна жетва, која 
служи на својата намена.  
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Оние во невестата направија се на Неговата волја. Никој не 
може да направи поинаку. Тие имаат 'Вака вели Господ' или на 
одмор. Тие знаат дека тоа мора да биде Бог во нив што ги прави 
делата и го исполнува сопствениот збор. Тој не стави крај на 
сите Негови Дела за време на својата служба на Земјата, па тој 
сега работи во и преку невестата. Таа го знае ова, бидејќи тоа не 
е време за него да направи некои работи мора да ги направи сега. 
Но тој сега ќе ја исполни невестата за работата за која е 
оставена за некое време.  

Да застанеме сега како Јошуа и Калеб. Нашата ветена 
земја доаѓа повторно како што дојде. Така Исус значи 'Јахве-
Спасител' и го претставува крајот на времето на ѕвончето за да 
стигнат до црквата како Павле дојде како изворен водач. Калеб 
ги претставува оние кои останале вистинити со Исуса. Запомни, 
Бог на Израел започна како девица со Неговото Слово. Но тие 
сакаа нешто различно. Па тие сакаа црква на последниот ден. 
Приметете дека Бог го подигна Израел да одат кон Ветената 
земја додека не беше Негово сопствено одредено време. Но, 
луѓето можеби вршеле притисок врз Јошуа кој беше водач, и 
рекоа: "Земјата е наша да тргнеме и да ја земеме.Јошуа ти си од 
самиот почеток, си ги изгубил своите посланија, ја немаш силата 
која си ја имал претходно. Порано си слушнал од Бога и ја знаеше 
Божјата воља и делуваше брзо. Нешто со тебе не е во ред." Но 
Јошуа беше пророк пратен од Бога и ги знаеше Божјите 
ветувања а ги чекаше. Тој чекаше точно одредена одлука од Бога 
и кога дојде време се крена, Бог го стави целото водство во 
рацете на Јошуа бидејќи тој остана со Зборот. Господ Бог 
можеше да се наслони на Јошуа, но не и во другите. Затоа, тоа ќе 
се повтори во овие последни денови. Ист проблем, исти 
притисоци.  

Земете го како пример за гледање Мојсије. Ова е моќно, 
помазание Божји пророк имаше едно необично раѓање, роден во 
право време за ослободувањето на Авраамово семе од Египет. Тој 
не остана во Египет да разговара со нив за Писмото ниту беше 
вознемирен во врска со свештеници. Тој отиде во пустината 
додека луѓето не се подготвија да победат. Бог го повика Мојсеј 
во пустината, таму беше со рака на Мојсеј. Чекањето не беше од 
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страна на Мојсеј туку поради луѓето кои не беа спремни да го 
примат. Мојсије мислеше дека луѓето ќе го разберат, но не.  

Но сега е тука Илија кому му дојде зборот на Господ. Кога 
заврши со проповедта на вистината и тие собрани таму назад, 
која е предводник на собраните на собраните на Американската 
Језавела, не сакаа да го примат зборот, Господ го повика од 
теренот и прати казни на таа генерација поради отфрлање на 
пророкот и пораките кои Бог ги даде. Бог го повика во дивината и 
тој не сакаше да излезе дури ни за кралот. Тие што се потрудија 
да го разубедат, умреа. Но Бог му зборуваше на својот верен 
пророк преку визија. Излезе од скровиштето и го врати зборот на 
Израел. 

Потоа дојде Јован Крстител, верен предвесник на Христос, 
големиот пророк за неговиот ден. Тој не одеше на училиште на 
неговиот татко, ниту во училиштето на фарисеите - тој не 
одеше во било која верска заедница туку во дивината, повикан 
таму од Бога. Тој остана таму додека Господ не му испрати 
порака, велејќи: 'Месијата е во близина!'  

Дозволете ни да ги предупредуваат од Светото Писмо 
тука. Не е тоа во времето на Мојсеј, кого Бог го потврдил, Кореј 
стана и му се спротивстави на големиот пророк? Тој 
разговараше со Мојсеј и тврдеше дека има толку многу на Бога да 
го води народот и дека другите го споделија божествено 
откровение на Мојсеј. Тој го негираше авторитетот на Мојсеј. 
Па луѓето се вратија таму, по сослушување на вистинското 
Слово и беа запознаени со фактот дека вистински пророк беше 
потврден од страна на Бог, да кажам дека овие луѓе паднаа за 
Кореј и неговата опозиција. Кореј не е библиски пророк, но луѓето 
во голем број со нивните водачи се бореа за него. Како денес го 
копираат Кореј. Оние луѓе изгледаат добро како Кореј што 
изгледаше добро тогаш. Тие имаат крв на нивните чела, масло на 
рацете и многу енергични луѓе на сцената. Тие им овозможуваат 
на жените да бидат проповедници, дозволија жени да ја кратат 
нивната коса, да носат панталони и шорцеви и го заобиколија 
Словото Божјо, бидејќи се потпреа на сопствените верски 
убедувања и догми. Тоа го покажува видот на семето во неа. Но, 
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не сите луѓе го подигаа Мојсеј и го оставија Словото Божјо. 
Избраните останаа кај него. Истото се случува и денес. Многу се 
напушташе зборот, но некои останаа со него. Но, се сеќавам на 
параболата на пченица и лулка. треба да бидат врзани во 
снопови, за горење. Овие во отпаднатата црква се поврзани 
поблиску и поблиску заедно, подготвени за огнот на Божјиот суд. 
Но пченица ќе ја бере Господ. 

Сега сакам да бидете многу внимателни тука и да се види 
тоа. Бог вети дека на крајот на времето, ќе биде исполнето во 
Малахија 4. Мора да биде затоа што е од страна на Духот на 
Словото Божјо реченото преку пророкот Малахија. Тоа беше 
само пред Христа доаѓа по втор пат. Од страна на време ќе дојде 
Исус целото Писмо треба да се исполни. Паганскиот период ќе 
биде во свое последно црковно време кога тој гласник доаѓа од 
Малахија. Тој ќе биде во ред со Словото. Тој ќе ја земе целата 
Библија од Битие до Откровение. Ќе започне од семето на 
змијата и продолжи да го наговести доцниот дожд. Но, тоа ќе 
биде одбиено од страна на деноминации.  

Тој ќе мора да биде отфрлен, бидејќи тоа е историја, која 
се повторува од времето на Ахав. Историјата на Израел под Ахав 
се случува токму тука во Америка, каде што се чини од пророкот 
Малахија. Како Израел го напушти Египет да прослават слобода, 
протерувајќи ги староседелците, ја покрена својата нација со 
големите лидери како Давид и др, а потоа и на престолот да се 
стави еден Ахав, Језавела зад него да се насочи, па тие го прават 
истото во Америка. Нашите предци дојдоа во оваа земја да го 
прослават и да живеат во слобода. Тие на домашното население 
и му го презедоа земјиште. Подигнаа моќни мажи како 
Вашингтон и Линколн, но набрзо по овие достојни луѓе ги следат 
другите луѓе, така мал калибар, кој наскоро претседателската 
фотелја се постави еден Ахав Језавела зад него да го насочува. 
Тоа е во моменти како овој треба да дојде од гласникот 
Малахија. Тогаш доцниот дожд ќе стигне до конечна пресметка 
на планината Кармел. Погледнете го ова внимателно сега да го 
видиме во Словото. Јован беше претходник на Малахија. 3. Се 
сади рано на дожд и беше одбиен од страна на организацијата на 
неговиот ден. Исус дојде и имаше последната изјава на планината 
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на Преображението. Друга најава на второто Христово доаѓање 
ќе посее за доцниот дожд. Исус ќе биде конечната пресметка 
помеѓу вредноста и верското уверување, затоа што тој ќе дојде 
да го поддржи Неговото Слово и да ја однесе својата невеста во 
занес. Првиот конечната пресметка беше полошо од Кармел; од 
друга беше една планина на Преображение, а трета ќе биде 
гората Сион. 

Невообичаено однесување на Мојсеј, Илија и Јован кој се 
повлече од луѓето во изолација и ги остави многу збунети. Тие не 
сфаќаат дека тоа е затоа што нивните пораки беа отфрлени. Но 
семето е посеано, садење беше завршено. Потоа следуваше 
судот. Тие служат на нивната цел, како знак на народот, значи, е 
резултат на еден суд.  

Верувам дека Откровението. 13, 16 дека невестата ќе мора 
да престане да проповеда за ѕверот и ќе бара белег во рака или на 
челото за да  и биде дадено дозвола да проповеда. Деноминации ќе 
го превземат знакот или ќе бидат принудени да престанат да 
проповедаат. Потоа Јагнето ќе дојде за Неговата невеста и да ја 
осуди големата блудница.  

Сега да се сетам дека Мојсеј е роден за одредена работа, но 
тој не може да ја заврши работата додека не добил дарови што 
ќе му овозможат да се сврши работата. Тој мораше да оди во 
пустината и да чека таму, Бог имал одреден период на време. На 
престолот мораше да биде одреден фараон и луѓето мораа да 
плачат за лебот на животот, пред Бог може да ги испрати 
назад. Тоа е точно на нашиот ден.  

Но, она што го имаме во нашиот ден? Множества се знаци 
додека не имаме генерација на оние кои бараат знаци дека тој 
знае малку или ништо за Словото, или вистинско движење на 
Божјиот Дух. Тие се среќни ако видат крв и огин; тоа не е важно 
она што е во Словото е важно. Тие ќе го поддржат секој знак, па 
дури и оние кои не се од Писмото. Но, Бог нè предупреди за тоа. 
Тој рече во Матеј 24, кој во последните денови двата духа ќе 
бидат толку блиску еден до друг дека ќе бидат во можност само 
избраните да ги разликуваат само затоа што тие не ќе бидат 
заведени.  
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Како може да се направи разлика помеѓу духови? Само да ги 
дадеме на тестот на Словото. Ако не ви се зборува за Словото, 
тие се од лукавиот. Како што и злото измамени првите две 
невести ќе се обидат да ја заведат невестата на последниот ден, 
па ние ќе се обидеме да се покаже дека се хибридизирани преку 
црковните верувања или едноставно се свртеа настрана од 
Словото. Но, Бог никогаш не покажува знаци пред зборови. Знаци 
го следат Словото, како кога Илија рече на жената прво да се 
пече колачиња за него, според словото Господово. Кога таа го 
направи, како што рече на зборот, тој дошол до истиот 
карактер. Ајде заедно на првиот збор, а потоа да се види на чудо. 
Духот енергизира семе на Словото.  

Како може било гласник испратен од Бога да веруваме само 
дел од зборот и негираме некои од нив? Верен на Божјиот пророк 
во овој последен ден е да се прогласи целиот збор. Деноминации ќе 
го мразат. Неговите зборови може да бидат непријатни, како на 
Јован Крстител, кој ги повика змии отровници. Но, се 
предодредени да се слушаат и да бидат подготвени за восхит. 
Кралското семе Авраамово на верата, како Абрахам го задржа 
Словото со нив, затоа што тие се само наменети.  

Последниот ден ќе се случи во Бога за некое време. Сега е 
време на крајот, како што сите знаеме, затоа што Израел е во 
татковината. Тоа ќе, е според Малахија, сега дојде во секој 
момент. Кога ќе го види, тие ќе им бидат лојални на Словото. 
Тоа ќе биде прикажано (потенцирано во Словото, Откровение 10, 
7) Бог ќе ја потврди неговата служба. Тие ќе ја проповедаат 
вистината како и Илија и да биде подготвено за конечна 
пресметка на гората Сион.  

Многу ќе ме разберат погрешно, бидејќи тие го изучуваат 
Светото Писмо на одреден начин за кои сметаат дека 
вистината. Кога тој доаѓа од тоа, тие нема да веруваат. Дури и 
некои вистински службеници ќе го разберат погрешно гласникот 
бидејќи се измамници и толку многу нешта нарекоа како Божјата 
вистина. 

Но овој пророк ќе дојде, како предвесник на прво доаѓање 
извика: 'Еве Го Божјото Јагне, Кое ги зема гревовите на светот!' 
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па тој несомнено ќе извика: 'Еве го Јагнето Божјо, Кое доаѓа во 
слава.' Тој ќе го направи тоа, затоа што, како што и Јован беше 
гласник на вистината за избрани така и ова е последниот гласник 
на избраниците и на невестата родена по Словото." 

 
 

ХРИСТОС ЈА ФАЛИ ЦРКВАТА 
 
Oткровение 2, 13: "Ги знам делата твои, и каде живееш, каде 

е престолот на сатаната, и дека го држиш името Мое, и дека не се 
одрече од верата Моја дури и во деновите, кога Мојот верен 
сведок Антипа беше убиен меѓу вас, во чија што средина живее 
сатаната." 

"Ги знам твоите дела." Тоа се истите зборови за секое време 
од седумте гласници кои се однесуваат на Божјиот народ во сите 
времиња. Бидејќи се изговорени за две лози (вистинска и лажна) а 
ќе донесе радост и среќа во срцата на една група, но треба и да ги 
заплаши другите срца. Зашто, иако ние сме спасени преку 
благодатта без дела, вистинско спасение ќе го донесат делата или 
дејствата за кои ќе го молам Бога. 1 Јованова. 3, 7: "Чеда, никој да 
не ве измамува! Кој врши правда, праведен е, како што е праведен 
Он." Ако овој стих значи нешто, тоа значи дека човекот е она што 
тој го прави, Јаков 3, 11: "А тече ли од еден ист извор слатка и 
горчлива вода?" Рим.6, 2: "Ние, кои сме умреле за гревот, како ќе 
живееме во него уште?" Мт 12, 33 - 35: "Или, ако насадите добро 
дрво и плодот ќе му биде добар; а ако насадите лошо дрво и 
плодот ќе му биде лош; зашто по плодот се познава дрвото. 
Породи змиини! Како можете да говорите добро, кога сте лоши? 
Зашто од преполнето срце прикажува устата. Добриот човек од 
доброто сокровиште изнесува добро, а лошиот човек од лошото 
сокровиште – лошо." Значи, ако некое лице е родено од Словото 
(се родија не од распадливо семе, но нераспадливо, преку словото 
на живиот Бог, кое трае засекогаш. 1 Пет. 1, 23). Ќе го донесе 
зборот. Словото е плод и работите од неговиот живот ќе бидат 
производ на видови семе или животот, што е во него. Неговите 
дела ќе бидат библиски. Ох, тоа ќе биде вистинското обвинение 
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против ерата Пергамска. Постои еден во Неговата рака е остар меч 
со две острици, Словото Божјо. И што ќе ни направи судијата 
Словото на последниот ден. Всушност, зборот суди дури и сега, 
поради тестирање на мислите и намерите на срцето. Го дели 
Телесното од духовното. Ве чини живи пратеници кои ги читаат и 
им се познати на сите луѓе за слава на Бог.  

"Ги знам твоите дела." Ако човек се плаши дека не би 
можеле да угоди на Бога, а потоа тој го исполни зборот. Ако човек 
се прашува дали ќе го слушне звукот на овие зборови: "Добро си 
сторил,мој добри и верен слуго," Нека се исполни словото Божјо 
во животот и, секако, ќе се чујат овие зборови на пофалба. Тоа е 
критериум на вистината, тогаш, тоа е критериум сега. Не постои 
друг стандард, не постои друг критериум. Како Исус Христос ќе 
му суди на светот, така што ќе им суди по Словото. Ако човек сака 
да знае како тој го прави, нека прави како Јаков предложи: "Гледај 
во огледалото на Божјиот збор." 

"Ги знам твоите дела." Додека тој стоеше таму со Словото и 
го испитуваше нивниот живот во светлината на предлог кој тој го 
оставил, мора да биле доста биле задоволни, бидејќи тие, како и 
другите кои веќе заминаа, претрпеа неправедност и уште радосно 
се придржуваат кон Господ. И покрај тоа што се покажа тешко да 
служат на Господа, но сепак, тие Му служеа и Му се поклонија во 
дух и вистина. Но, со лажна лоза тоа не беше така. За жал, тие го 
отфрлија животот, кој е изграден на Словото и тие сега се 
подалеку и подалеку од вистината. Нивните дела сведочеа за 
длабочината во која потонаа. 

 
 

ЦВРСТО СЕ ДРЖИШ ДО МОЕТО ИМЕ  
 
"Кај кого да одиме? Само ти ги имаш зборовите на вечниот 

живот!" Тие се одржаa брзо потоа, цврсто се држеa, но не и со 
фаталистичко однесување како луѓе кои живеат неплодни животи. 
Тие се одржаа цврсто во Неговата моќ и во Духот сигурни дека тие 
се еден во Него. Ние сигурно го знаеме простување на гревовите и 
го носиме името "христијанско" во сведоштвото за тоа. Вие 



184 ОТКРОВЕНИЕ ЗА СЕДУМТЕ ЦРКОВНИ ВРЕМИЊА  

 

знаевте и го сакав те тоа име што е над секое име. Колената се 
свиткани во ова Име. Нивните јазици го признаа. Што и да се 
прават, сето тие го имаат направено во името на Господ Исус. Го 
Именувааа со тоа име и отиде злото, и, земајќи го својот став, сега 
тие се подготвени да умрат за тоа Име убедени во подобро 
воскресение. 

Земи го името на Исус со тебе 
Дете на мака и болка  
Тој ќе ви даде радост и утеха. 
Па затоа земи го пред да одиш никаде. 
Скапоцено име, о колку е мило, 
Надеж на земјата и радост на небото  
Веќе во вториот век од тие зборови "Отецот, Синот и 

Светиот Дух" значеа на многу "тројство" и политеистички идејата 
за три Бога стана доктрина во лажната црква. Кратко време име 
беше земено како што навистина е од секое време, и наместо да се 
именува Господ Исус Христос ја замениа со насловот на големиот 
Бог. Додека голем број на отпаднати го прифатија тројството и 
крстени беа со користење на наслови на божеството, а тоа мало 
стадо уште се крсти во името на Исус Христос, и така се држеше, 
до вистината. 

Tолку многу од оние кои не гo почитуваа Бога, Го претвораa 
во три богови, и менување на добронамерното Неговото име во 
насловот, може да се прашуваат дали знаци и чуда, коишто ги 
следат овие големо име, сепак, дојдоа кај луѓето. Всушност, тоа е 
знак на една моќ која прекрасно се манифестира, но не врз лажната 
лоза. Луѓе како Мартин, во голема мера се користија и Бог ги 
посведочи со знаци и чуда и со даровите на Светиот Дух. Тоа е 
името се уште ефикасно, како што секогаш било и секогаш ќе биде 
свето каде го честат Него преку Словото и вера. 
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НЕ ЈА ПОРЕКНА МОЈАТА ВЕРА  
 
Во Дела 3, 16, кога Петар беше прашан како се случи тоа 

моќна чудо на фатениот на портата Убава, тој им објасни на овој 
начин: "Со вера во (Исус) име на (Исус) ова Името кое го направи 
овој човек оздравен (поранешен хром ): верата во (Исус), го даде 
овој човек (маж) целосно здрав пред очите на сите вас." Гледате. 
Името на Исус и Исусовата вера го имаат постигнато ова чудо. 
Петар тврдеше дека тоа беше неговата човечка вера како што 
тврди дека тоа беше во неговото Име. Тој рече дека беше во името 
на Исус ",и верата во Исус го сторила ова големо дело. Оваа вера е 
она што Господ го рече во Отковениете 2, 13. Тоа беше неговата 
вера. Тоа беше верата во Него. Но, тоа беше неговата вера што им 
ја даде на верниците. Рим. 12, 3 "Зашто, преку благодатта, што ми 
мене дадена, на секого од вас му кажувам да не мисли повеќе, 
отколку што треба да мисли; туку мислете скромно според делот 
на верата, +што Бог на секого му доделил мерило на верба." 
Ефесјани 2, 8: "Зашто по благодат сте спасени, преку верата; и то 
само (верата) не од себе си – тоа е Божјиот дар!" Исто така, рече 
во: Јаков 2, 1: "Браќа мои, (Приметее тој исто зборува на браќата) 
немојте со пристраст да имате вера (не во) нашиот Господ Исус 
Христос." 

Во оваа возраст Пергамска, каде што луѓето човечко го 
прикажуваа спасението, и се дистанцираа од вистината дека 
"спасението е од Господ" Отфрлувајќи ја доктрината и широко ги 
отворија црквените врати и своето заедништво на било кој и на 
сите кои ги потпишаа нивните одломци на вера (без разлика на 
зборот), во ова време имаме брзо уништување на уште 
неколкумина кои имааа мера на верување на нашиот Господ Исус 
Христос и не ја користеа таа вера во силата на делата, туку се 
спротиставија на тие кои се осудија да кажат дека се спасенио 
просто на темелите на сооединување на црквата. Знаеа дека ниеден 
човек не може да верува вистински за вечниот живот и Божјата 
праведностбез мерило на верување во самиот Господ Исус.Како 
што се денешните црви полни со ментални верници кои 
подржуваат девствено раѓање, Пролиената крв, одење во Црква и 
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примање на Господова вечера, воопшто не се наново родени, исто 
беше проблем и во третото Време. Човековата вера не е доволна, 
тогаш и таа не е доволна ни сега. Неопходно е вера во Божјиот 
Син која доаѓа од срцето на човекот, така што тој може да добие 
од Господа славата во храмот направен не од човечки раце. 

Ова беше жива вера. "Јас живеам во вера во Божјиот Син." 
Павле не рече дека тој живее по вера во Божјиот Син. Тоа беше 
верата во Синот Божји која му даде живот и го чуваше да живее во 
христијански победа. 

Не, не негираа дека спасението е натприродно од почеток до 
крај. Тие се чуваат живи во вистинитоста на Неговото име и 
Неговата вера и Господ ги благослови и ги најде достојни на Него. 

 
 

АНТИПА МОЈОТ ВЕРЕН СВЕДОК 
 
Не постои забележано во Словото или во било која световна 

историја поврзано со овој брат. Но, секако. Тоа е повеќе од 
доволно за да го направи Господ што го предвидел и знаеше. Тоа е 
повеќе од доволно за да се види неговата верност кон Господ, во 
живо Слово. Тој е христијанин. Тој го имаше името на Исус. Тој 
имаше вера во нашиот Господ Исус Христос, и тој беше еден од 
оние кои живееле низ него. Тој рече дека за зборовите на Јакова: 
"Не ја имајте со пристрасност верата на нашиот Господ Исус 
Христос." Исполнет со Светиот Дух и со вера, како што беше 
Стефан, не беше делумно и никогаш не се плашеше од никого. И 
кога се прогласуваше смртта на сите оние кои ќе го имаат Името и 
одат по верата во Исус Христос, имаше своја положба со оние кои 
не се свртеа. Да, тој починал, но како и Авел стана сведок од Бога 
(неговото име е напишано во Словото) и, и покрај тоа што тој е 
мртов, неговиот глас се уште зборува на страниците на Божјиот 
запис. Уште еден верен сведок однесен до неговиот починок. Но 
сатаната не триумфираше тогаш, како што не триумфира кога го 
уби Кнезот на Мирот, за тоа како е сатаната поразен на Крстот, 
исто така сега ќе вика крвта на Антипа и дури и стотици луѓе ќе го 
земат својот крст и ќе го следат. 
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КАДЕ Е ПРЕСТОЛОТ НА САТАНАТА 
 
Од причина што ова е дел од песната за прославување на 

Духот е затоа што овие храбри војници на Крстот го победуваа 
сатаната право во средината на својота престолнина. Тие ја добија 
битката за Името и верата во Исуса право во кампот на лидерите 
на темнината. Што е огромна пофалба. Како хероите на Давид кои 
го нападнаа непријателот во кампот за да на Давид му донесат 
водата што ја гаснее жедта, па овие великани на верата ја нападнаа 
областа на земно упориште на сатаната и да проповедаат и 
поттикнувања донесувајќи ја водата за спасение на оние кои 
живееле под сенката на смртта. 

Значи, колку што овие зборови се колку што е престолот на 
сатаната и на полето дел од Божјиот пофалби за Неговите 
избраници, тие, всушност, го отворија патот за обвинение на 
злото, кое има стекнато превласт во црквата. 

Пергам: престолот на сатаната и живеалиште. За многумина, 
овие фрази се само слика наместо навистина историска. Но, тие се 
сигурно реално и историја што им оди во прилог. Пергам беше 
навистина Престолот и живеалиштето на Сатана. Тоа се случи на 
овој начин: 

Оригиналниот Пергам не беше местото каде што сатаната 
(колку што човечките работи) се настанија. Вавилон се уште 
буквално и фигуративно беше неговиот штаб. Сатанска прослава 
потекнува од град Вавилон. Битие 10, 8 - 10: "Хус го роди 
Нимрода; а тој прв стана силен на земјата; беше добар ловец пред 
Господа Бога; затоа се вели: – добар ловец пред Господа како 
Нимрод - А почетокот на неговото царство беше: Вавилон, Орех, 
Аркад и Халне, сите во земјата Сенар. Битие 11, 1 - 9. "По целата 
земја имаше еден јазик и еден говор. А кога отидоа од исток, 
најдоа рамнина во земјата Сенарска, та се населија таму. И си 
рекоа муѓе себе: 'Ајде да правиме тули и на оган да ги печеме!' И 
имаа тули наместо камен и смола земјана наместо вар. Потоа 
рекоа: 'Сега да соѕидаме град и кула, висока до небото; и да се 
здобиеме со име, пред да се растуриме по лицето на целата земја!' 
Тогаш Господ се спушти да го види градот и кулата, што ги ѕидаа 
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синовите човечки. И рече Господ: 'Ете, еден народ се и сите имаат 
еден јазик, но еве што почнале да прават; и нема да се откажат да 
го направат тоа, што го наумиле. Ајде да слеземе и да им го 
збркаме јазикот нивни за да не се разбираат еден со друг што 
зборуваат!' И така Господ ги растури оттаму по целата земја, и 
престанаа да го ѕидаат градот и кулата. Затоа тој се нарече 
Вавилон, зашто таму го збрка Господ јазикот на целата земја и 
оттаму ги растури Господ по целата земја." 

Бабел е оригинално име за Вавилон. Тоа значи забуна. Тој 
беше буквално основана од Хус, син на Хем, но стана кралската 
моќ и раскош под неговиот син, Нимрод, моќниот ловец. Нимрод, 
според описот на Битие 11, а исто така и со световната историја на 
својот распоред за да се постигне три нешта. Тој сакаше да се 
изгради силна нација, која тој ја направи. Тој сакал да ја пропагира 
своја религија, што тој ја направи. Тој сакаше да се направи име за 
себе, која се постигнува. Неговите достигнувања беа толку големи 
што царството на Вавилон година стана богата со злато меѓу сите 
светски влади. Дека неговата религија доби значење се докажува 
со фактот дека Светото Писмо целосно го идентификува со 
сатаната во Исаија. Поглавје 14, и Во Откровението. Глава 17 - 18. 
И историјата може да докаже дека го поплави целиот свет и тоа е 
основа за секој систем на идолопоклонство и темата на 
митологија, иако имињата на боговите се разликуваат во различни 
делови на земјата, според јазикот на народот. Разбирливо е дека 
тој го направи името за себе и неговите следбеници се додека во 
оваа време (Исус не се открие на неговите браќа) тој ќе биде 
прославен и обожуван, но под друго име од Нимрод во храмот 
малку поинаков од онаа во које беше првично почитуван. 

Затоа што Библијата не се занимава во детали за историјата 
на другите народи, неопходно ќе биде да пребарувате во античките 
евиденција за да го најдеме одговорот на престолот на Пергам кој 
стана сатанска религија на Вавилон. Главните извори на 
информации ќе бидат во евиденцијата на египетската и грчката 
култура. Причината за ова е дека Египет ја доби математиката од 
Халдејците и Грците ја добија од Египет. Поради тоа, што 
свештениците беа одговорни за проучување на овие науки, а од 
оваа наука се користеше и во религијата, но знаеме клучот за 
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Вавилонската религија ја стекна својата моќ во двете земји. Точно 
е и тоа дека секогаш кога една нација беше во можност да освои 
уште еден народ, во свое време, религијата стана религија на 
победенетиот. Добро е познато дека Грците го имаа истиот знак на 
зодијакот и кај Вавилонците е пронајден во сопственост на 
египетската евиденција дека Египќаните го дадоа на Грците 
нивното познавање на политеизмот. Така тајната на Вавилон се 
ширеше од народ кон народ се додека не се појави во Рим, во 
Кина, Индија, па дури и во Северна и Јужна Америка, ние 
најдовме иста основна на прославување. 

Античката историја е во согласност со Библијата дека оваа 
религија е вавилонска, секако, не беше изворна религијата на 
луѓето на почетокот на Земјата. Таа е првата кој имаше дојдено од 
изворна вера, но самата не е изворна. Историчари како што 
Вилкинсон и Mаллет, убедливо докажаа од стари документи кои се 
користат за сите народи на вера во еден Бог, врховниот, вечен, 
невиден, која е Словото, Но, како што Сатаната секогаш е расипан, 
така што ги менува умовите и срцата на луѓето со цел да ја 
отфрлат вистината. Како и секогаш се обидел да го присвои 
прославувањето како да е Бог, а не слуга и створение на Бог, ја 
пресели прославата на Бог, со цел да ги привлече кон себе и да 
биде воздигнат. Тој сигурно ја постигна неговата желба да ја шири 
својата религија во светот. Бог ја гарантира веродостојноста дека 
во посланието до Римјаните: "Дури иако Го познаа Бога, тие не го 
славеле како Бог, се додека тие станаа суетни во своите мисли, и 
низ мракот на срцето прифатени оштетени религија до степен до 
кој тие им се поклонуваа суштества, а не на Создателот." Се 
сеќавам, сатаната е Божјо создание (Син на Зората). Затоа, наодите 
од она што некогаш беше широко распространето меѓу луѓето на 
вистината, и една е вистината, но подоцна дојде ден кога огромна 
група се одврати од Бога и се шири низ светот пеколот во форма 
на обожување. Историја поткрепи дека тие биле од племето на 
Сем, кој стоеше со непроменлива вистина беа во цврста опозиција 
на оние на кои Хем се сврте настрана од лаги и вистината 
ѓаволска. Нема време да се вклучиме во дебатата за тоа, тоа беше 
воведена само за да може да се види дека има две религии, само 
две, и злото стана широко распространета низ целиот свет. 
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Во Вавилон, монотеизам се претвори политеизмот. Во овој 
град на пеколот на лага и пеколот на тајни застанал против 
Божјата вистина и Божјата тајна. Сатаната навистина станал бог на 
овој свет и побара прославување на оние кои биле измамени од 
него да веруваат дека тој навистина е Господ. 

Политеистичка религија е непријател започнува со 
Троиствена доктрина. Тоа беше начин да се врати таму во 
антиката каде ја добија идејата за "еден Бог во три лица." Како 
чудно што нашите современи теолози не забележале, но очигледно 
измамени од сатаната исто како што биле нивните предци се уште 
веруваат во три лица во Бог. Дозволете ни да се прикаже само едно 
место во Писмото кое е извор за оваа доктрина. Зарем тоа не е 
чудно што додека потомците на Хам продолжија по својот пат во 
Сатанско обожување каде се вклучени со основен концепт на 
трите богови што не постои во ниту една трага од потомците на 
Сем верувајќи дека такво нешто има во свечените богослужби или 
такви кои се вклучени дури и еден вид од тоа? Зарем не е чудно 
што Евреите верувале, "Чуј Израиле, Господ, вашиот Бог е еден 
Бог", а ако имало три лица во Бог? Авраам, потомок на Сим, во 
пост. 18, видов само еден Бог со два ангели. 

Значи, како беше тогаш изразено ова тројство? Тоа е 
изразено како рамностран триаголник, исто како што е искажано 
во Рим денес. Изненадувачки, Евреите немаа таков концепт. 
Значи, кој е во право? Евреите или Вавилонците? Во Азија 
политеизмот и идеата за три богови во Еден дојде во форма со три 
глави на едно тело. Изразени како три интелигенции. Во Индија, 
тие имаа срце за да го изразат, како еден Бог во три форми. Значи, 
тоа е навистина како модерна теологија. Во Јапонија, постои 
голема Буда со три глави, како онаа што е претходно опишано. Но, 
повеќето од сите индикации на оној кој изложува трoиствена 
концепција на Бога, Троичната форма: 1. Старецот кој го 
симболизира Бог Отецот. 2 круг, кој е во мистериите означеното 
"семе", што пак значи Синот. 3-ти крилја и опашка на птица 
(гулаб). Ова беше доктрината на Отецот, Синот и Светиот Дух, три 
лица во Бог, вистинска тријада. Истото може да се види во Рим. 
Па, дозволете ми да ве прашам повторно, не е ли чудно што 
ѓаволот и неговите слуги, всушност, имааа повеќе вистина 
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откриена од таткото на верата (Авраам) и неговите потомци? 
Зарем не е чудно што овие обожаватели на сатаната знаеле за Бог 
од Божјите деца? Значи ова е она што современите теолози se 
обидам да ви кажам кога ќе зборуваме за Троица. Само се сеќавам 
од сега на ова едно нешто: тие се во евиденција и тоа е факт - 
сатаната е лажец и татко на лагата, и кога тој доаѓа во светло, тоа е 
уште една лага. Тој е убиецот. И неговата доктрина на тројството 
руинира народи и ќе ја уништи Исус кој доаѓа. 

Според историјата, тоа нема да биде долго за овој концепт 
на Отецот, Синот и Светиот Дух, да се промени. Сатаната чекор по 
чекор, предводен од невистината. Разви концептот на Божество 
сега: 1. Вечен Татко, 2. Духот Божји воплотен во човечка мајка. 
(Тоа ги охрабрува да размислуваат?) 3. Божествен Син, плод на таа 
инкарнација (семето на жената). 

Но ѓаволот не е задоволен. Уште се не постигна славејќи се, 
освен индиректно. Затоа, земајќи ги луѓето подалеку од вистината. 
Преку своите тајни то откриваа дека од времето на големиот 
невидливи Отец Бог не се однесува на човечките работи, но за нив 
молчи, тогаш следува дека е можно за да го прослават во тишина. 
Всушност, тоа значи да се игнорира колку што е можно, ако не 
целосно. Оваа доктрина, исто така, се шири низ светот и само 
денес во Индија може да се види дека храмот на големиот 
Создател, Немиот Бог. 

Од тоа не е неопходно да се величаат татко Создателот, тоа е 
само природно и дека прославата се претвори "Мајка и дете", како 
предмет на обожување. Во Египет имаше истата комбинација на 
мајка и син наречен Изида и Озирис. Во Индија беше Иси и 
Исвара. (Забелешка на сличноста на имињата дури.) Во Азија беше 
Кибеле и Деоиус. Во Рим и во Грција го следеле примерот. И во 
Кина. Па, замислете, на изненадување на некои римокатоличките 
мисионери како што влегоа во Кина и најдоа таму Госпоѓа и дете 
со зраците на светлината која зрачи од главата на бебето. Што ќе 
биде бројката би можела лесно да се замени со онаа во Ватикан, 
освен за разлика на некои црти на лицето. 

Тоа би требало да биде да се најде оригиналната мајка и 
дете. Оригиналната божица-мајка на Вавилон била Семирамис кој 
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беше наречена Реа во источните земји. Во своите раце имаше син, 
кој, иако бебе беше опишан како висок, силен, убав и особено 
привлечен за жените. Во Езек. 8, 14 се нарекува Тамуз. Кај 
античките писатели бил наречен Бахус. Кај Вавилонците бил 
Нинус. Причината за тоа е претставен како бебе во раце, а сепак го 
опиша како голем и моќен човек е тој што е познат како "маж - 
син". Една од своите титули е "мажот на мајката" и во Индија, каде 
што две од нив се познати како Исвара и тој (сопругот) беше 
претставен како бебе на градите на својата сопруга. 

Дека овој Нинус Нимрод во Библијата можеме да кажеме се 
споредува историјата со описот во книгата Битие. Помпеј, рече, 
"Нинус, асирскиот цар, го смени античкиот умерен начин на 
живот, желбата за освојување. Тој беше првиот кој водеше војна 
против своите соседи. Тој победи против сите народи од Асирија и 
Либија овие луѓе не знаеа за уметноста на војната." Диодор вели, 
"Нинус е најстар од асирските цареви споменати во историјата. 
Бидејќи бил во воинствена диспозиција, ригорозно обучи многу 
млади луѓе на вештините на војувањето. Потчинување под себе 
додека Вавилон уште не беше градот Вавилон." Така можеме да 
видиме дека овој Нинус почнал да станува голем во Вавилон, 
изграден од Вавилон и Асирија, станувајќи негов цар, а потоа 
продолжи да проголтува други огромни територии, каде што 
луѓето се неквалификувани во војна и живееле на умерен начин, 
како што рече Помпеј. Па во Битие 10, говорејќи за царството на 
Нимрод, вели: "На почетокот неговото царство било Бабел, Ерех и 
Аццад, сета земја Сенар Од таа земја тој отиде во Асирија, каде 
што ја изгради Ниневија и Халах, и така натаму." Но преведувачи 
грешат преведување Асур како именка за него е глагол и Халдеа 
значи "зајакне". Затоа, тоа беше Нимрод, кој ја зајакна (тој го 
основал своето кралство со изградба на првата светска војска тие 
беа обучени во обука на камп за обука, и преку напорите на лов) 
отиде подалеку Сенар со силна војска и ги покори народи и 
изгради такви градови како Ниневија, кој беше именуван Според 
него, како и денес, главниот дел од урнатините на градот наречен 
Нимруд! 

Бидејќи сме откриле кој беше Нинус, тоа е потребно за да 
дознаете кој бил неговиот татко. Според историјата беше Бел, 



ПЕРГАМСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 193 

 

основачот на Вавилон. (Значи, тука треба да се напомене дека тоа 
е Бел основан во смисла дека тој започна целата оваа движење, но 
син, Нинус, беше оној кој го основал и бил првиот цар итн) Но, 
според Писмото, таткото на Нимрод беше Хус: "И Хус го создаде 
Нимрод." Не само што е тоа така, но сметаме дека Хем е роден од 
Хус. Значи, во египетска култура Бел беше наречен Хермес, и 
Хермес значи "син на Хем." Според историјата Хермес бил 
големиот пророк на идолопоклонството. Тој беше преведувач на 
боговите. Друго име, кој беше наречен беше Меркур. (Прочитај 
Дела 14, 11 - 12) 

Хигиније за овој Бог, кој беше различно познат како Бел, 
Хермес, Меркур итн, вели ова: "Бидејќи луѓето живееле под власта 
на Јов (не римскиот Јове, но Јехова на евреите, кој датира од пред 
римската историја) без градови и без закони, и сите се зборува 
еден јазик. Но, по Меркур (Бел, Хус) ги интерпретира говорите на 
луѓе (во кој преведувачот се нарекува херменевтика) е истото лице 
е дистрибуирано на нацијата. Тогаш почна да раздор." Ова 
покажува дека Бел или Хус, татко на Нимрод, кој првично беше 
водачот кој го доведе народот до вистинскиот Бог и да ги охрабри 
луѓето како "преведувач на боговите" да се земе друг облик на 
религија. Тој ги повика да продолжат со кулата која всушност била 
изградена од страна на неговиот син. Дека дискот е она што ја 
донесе конфузија и го делат народот, така што тој бил 
истовремено "преведувач и збунувач". 

Хус, тогаш, беше во систем на таткото многубожец и кога 
луѓето се поклонија на луѓе, тој е, се разбира, стана татко на 
боговите. Така, Хус бил наречен Бел. И Бел во римската 
митологија бил Јанус. Тој е прикажан како што има две лица и 
носеше маска со која тој ги збунуваше и "дисперзираните" луѓе. 
Овидиј пишува дека Јанус си рекол: "Древните ме нарекао Хаос." 
Затоа, сметаме дека на Хус и Библијата, изворните бунтуваат 
против монотеизам, меѓу древните бил наречен Бел, Белус, 
Хермес, Јанус, итн.. Наводно луѓето од боговите донесоа 
откровенија и толкувања. Притоа предизвикаа гнев Божји 
расфрлани на народот, со поделба и конфузија. 
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Досега видовме од каде доаѓа политеизам или прослава на 
многу богови. Но ќе забележите дека ние, исто така, споменувавме 
еден човек по име Хус, кој ја доби титулата "татко на боговите"? 
Дали ќе ја забележите тука старата тема на античките митологии 
дека боговите се поистоветуваат со луѓето? Тоа е од таму доаѓа од 
прославата на предците. Па ние од историјата дознавма за 
прославување предци. Така едноставно можеме да размотриме 
една историја и да откриеме за славење на предците. Бидејќи, е 
изложено дека Хус воведе славење на три Бога: отецот,синот и 
духот. Три бога кои беа сите три равноправни. Но тој знаеше за 
доаѓањето на женското семе, така да во таа приказна мораше да се 
појави жена и нејзиното семе. Тоа се оствари кога почина Нимрод. 
Неговата сопруга, Семирамида се проглас себе си мајка на синот и 
истои така мајка на боговите. (Исто како што во римската црква се 
поклони на Марија. Тие тврдат дека е без грев). Таа (Семирамис) 
повика Нимрод беше "Зероашта", што значи "ветено семе на 
жената". 

Но не многу долго после тоа, жената почна да привлекува 
повеќе внимание отколку на син, а наскоро таа беше тој оној што 
беше претставен на подножјето газењето на змија. Тие ја нарекува 
"кралица на небото", и ја направија божество. Како како денес кога 
Марија, мајката на Исус, воздигната до бесмртноста и од 
септември 1964 година, ватикански совет се обидува да и даде на 
Марија карактеристично што не се одржи, бидејќи сака да се 
нарече "Марија Посредница", "Марија, Мајката на сите верници" 
или "Мајка на Црквата". Ако некогаш имало во религијата 
вавилонска прослава на предци, тоа е религија на Римската црква. 

Тоа не е само прослава на предцишто започнало во Вавилон, 
но исто така и на прославата на природата. Тоа беше во Вавилон 
богови се идентификуваа со сонцето и месечината, и така натаму. 
Главниот предмет во природата е сонцето што се стреми да 
обезбеди светлина и топлина и давање на човек и изгледа како 
огнена топка на небото. Затоа, главниот бог на сонцето бог што го 
нарекувале Ваал. Сонцето е често претставено како огнен круг, а 
наскоро и околу тој пламен се појавува змијата. Кратко време 
змијата стана симбол на сонцето, а со тоа и фалена. Затоа, е 
исполнета желбата на срцето на Сатаната. Тој беше славен како 
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Бог. И востановен е Неговиот престол. Неговите робови се 
поклонуваа на него. Во Пергам славеле во форма на жива змија. 
Дрвото на знаењето Доброто и Злото, сега симболизиран во форма 
на живи змии, не само што ја завел Ева, но поголемиот дел од 
човештвото. 

Но, како што стана Пергам престолот на сатаната престолот 
беше и Вавилон? Одговорот повторно е во историјата. Кога 
Вавилон падна под Мидјаните и Персијците, свештеник-крал Атал 
побегна од градот и отиде во Пергам со неговите верски мистерии. 
Таму тој го крена своето царство надвор од Римската империја и 
успеваше под заштита на ѓаволот.  

Ова е многу краток преглед на историјата на религијата и 
вавилонското пристигнување во Пергам. Многу прашања, без 
сомнение, остануваат неодговорени и многу повеќе, без сомнение, 
да се каже да се направи пред нас, но тоа не е намена на една 
студија на историјата, туку има за цел да биде од помош на 
проучување на Словото. 

 
 

ОБВИНЕНИЕ 
 
Откровение 2, 14 - 15: "Но малку сум против тебе, зашто 

имаш таму некои, што го држат учењето на Валаама, кој што го 
учеше Валака да ги наведе на грев синовите Израилеви, та да јадат 
жртви идолски и да блудствуваат. А имаш и некои, што го држат 
учењето на николаитите, кое го мразам." 

Во оваа возраст на Пергамон Господ ги обвинува две учења 
кои Тој ги мрази: 1. Доктрината на Валаама која донесе 
идолопоклонство и грешна развратност во Израел на Ваал, и 2. на 
доктрината на николаитите, кој е во Ефешко време беше 
едноставно во дела. Поврзете го со фактот дека тој го нагласи 
Пергам како седиште на Сатаната и е многу лесно и правилно да се 
заклучи дека религијата на Вавилон некако стана помешана со 
христијанството. 
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Значи ова не е само претпоставка, но историски факт што ни 
ќе се покаже во историјата од страна на враќање на околу 36 
години по Христа и се приближуваме на Советот на Никеја во 325 
година од христијанската ера. Кога Христијаните (главно Евреи од 
раѓање) беа расфрлани од Ерусалим, тие поминуваа проповедајќи 
го Евангелието, особено во синагогите. Затоа, на секои три години, 
или околу 36 години по Христос, евангелието во Рим и тие да ве 
однесе Јуниј Андроник кои се под Рим. 16, 7 беа апостоли. Пред 
неколку години им цветаше дело до постојани меѓусебни 
расправии Евреите уште не се охрабрија и императорот Клавдиј 
реши да се протераат од Рим. Со протераните Евреи од тој град 
практично е скршен 'рбет и мала црква. Можеби дури и 
старешините беа Евреи и затоа замина. Стадото ќе биде без надзор 
и бидејќи зборот не беше напишана како водич, ова мало стадо ќе 
биде многу лесно да талкаат надвор или биде поплавени со 
филозофите од паганите од тоа време. Со сурови волци што 
демнат и објавени во духот на антихристот во историјата сметаме 
дека оваа мала црква во Рим безнадежно е назад во старите 
гревови и почна да воведува пагански церемонии под христијански 
имиња. 

Како период на прогонство траеше 13 години, основачите на 
Јуниј и Андроник не се вратија до 54 години по Христа. Замисли 
нивните хорор изнаоѓање на црква со наслов кој беше очаен 
незнабожец. Во црквата се жртвениците, кои се поставени темјани 
и да се слави по пагански обреди. Потврдија водачи на црквата не 
може да се пристапи, така се и неколку кои се обидоа да останат 
верни за да започне нова црква или друга црква во Рим. Бог 
милостиво работел кај нив од страна на знаци и чуда, така што 
почна третата црква. И покрај тоа што на првата црква била како 
паганска а не врз христијанското во својата прослава, тие не сакаат 
да се откажат од своето име останаа и натаму остануваа на првата 
римската црква - Римокатоличката црква. 

Значи, повеќето од нас имаат неправилна Идеја дека секој и 
сите оние кои се нарекуваат себеси христијани да бидат цел на 
пеколот и, следствено, главното влијание на државата и тиранија. 
Но не е така. Ова е првата црква започна во броеви, така напредува 
и да се размножуваат на царевите и разни претставници на владата 
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всушност фаворизирана е таа црква од политички причини. Затоа, 
кога лидерите на почетокот на црквата во Рим се наоѓаат во љубов, 
ја искористија можноста да се свртат кон Владата против 
вистинските верници и побара нивно прогонство, освен ако тие не 
додат во нивното стадо. Еден таков епископ на првата црква од 
Рим беше Аницетус кој живеел во вториот век и е современик со 
Поликарп. Кога Преподобен Поликарп слушнал дека првата 
христијанска црква во Рим била вклучена во паганските 
церемонии и се расипа вистината на Евангелието, тој отиде таму за 
да ги преколнува да се променат. Тој ги видел нив како се 
поклонуваат пред слики именувани по апостоли и светци. Ги виде 
како палат свеќи и темјан на олтарот. Тој го видел како 
прославуваат Пасхата под името Велигден, каде што подигаа леб 
во облик кој укажуваше почитување на Богот на сонцето а потоа 
излеваа вино како жртва на боговите. На тој застарен светец, кој 
патуваше 2500 километри не можеше да го спречи нивниот пад. 
Бог зборува преку него исто како што беше оставајќи го, "Ефрем е 
во брак со неговите идоли, пушти го" Осија 4, 15. Поликарп 
никогаш повеќе не се врати. 

По Аницетиус беше зол епископ на Рим наречен Виктор. Тој 
воведе уште пагански празници и церемонии во првата Црква, а 
исто така отиде со својата моќ за да го убеди вистински 
христијански цркви да ги вклучат истите идеи. Тие не би го 
направиле како што се бара, па ги наговори владини претставници 
да се прогонуваат верниците, повикувајќи ги на судот, ги фрли во 
затвор, па дури и во смртта многумина. Таков пример на грди 
неговите дела се наоѓаат во историјата каде што царот Септимиј 
Север беше наговори од Калист (пријател на Виктор) да ги убие 
7000 во Солун, бидејќи овие вистински верници го прославија 
Пасха според Господ Исус, а не на обожување на Астарта. 

Веќе лажна лоза ја пушти својата лутина врз живиот Бог со 
убивање на избраните, дури и како и неговиот предок, Каин, го 
убил Авел. 

Вистинската црква се обидуваа да ја добие првата Црква за 
покајание. Таа то не сакаше да го стори. Со тоа се зголеми во 
големина и влијание. Таа се зафати со постојана кампања за 
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дискредитација на вистинското семе. Тие тврдеа дека тие и само 
тие беа вистински претставници на Господ Исус Христос, и се 
фалеа со фактот дека тие беа оригинална изворна црква во Рим, и 
само тие беа Првата црква. Всушност тие беа прва црква, и 
навистина тие се. 

Така, со времето на трето доба црква имаме две цркви го 
носат истото име, но со горчлив разлика помеѓу нив. Едната се 
оддалечила од вистината, се омажила со идоли и нема живот во 
неа. Таа е хибридизирана самата и знаците и се на смрт, (не е 
живот). Таа е моќна со многу членови. Таа е фаворизирана од 
страна на светот. Другата е малку прогонувана група. Но, таа го 
следи Словото, и знаци. Болните се исцелени и мртвите 
воскреснуваат. Таа е жива со животот и Словото Божјо. Таа не го 
сака нејзиниот живот, но ги држи до своето име и Неговата вера 
дури и до смрт. 

И така страшно гонење на службениот Рим падна врз 
вистинските верници додека не стана Константин и даде слобода 
на верско обожување. Се чини дека има две причини зошто оваа 
слобода беше дадена. На прво место разни добри императори не 
дозволија прогон, но кога тие умреа, кои ги наследија тие кои ги 
убиваа христијаните. Тоа беше толку бесмислено дека конечно 
дојде до јавно внимание дека христијаните треба да бидат 
оставени сами на себе. Втората и најдобра забележана причина е 
тоа што Константин имал многу тешка битка пред него во 
превземањето на контрола на империјата. Една ноќ во сон виде бел 
крст се појави пред него. Мислеше дека тоа му е предзнак дека ќе 
победи во битка ако Христијаните се молат за негова победа.. Тој 
им вети слободата за нив во случај да победи. Тој е победник и 
слободата на обожување е доделена со указ на Нант 312 по 
Христос дадена слобода на пославување. 

Но оваа слобода од прогон и смртта не беше дарежлива како 
што првично се чинеше. Константин бил сега патронот. Неговиот 
интерес како покровител беше малку повеќе од набљудувач, 
бидејќи се вели дека црквата потребна е во неговата помош во 
своите работи. Тој ги видел нив не се согласуваа за различни 
прашања, од кои се вклучи Ариј, епископ Александар, кој ги 
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поучувал своите следбеници дека Исус не е Бог, туку дека е 
создаден од Бога. Западната црква имала спротивно мислење, 
верувајќи дека Исус е самата суштина на Бога, и тие рекоа: 
"еднаков е со Отецот." Со овие прашања заедно со наметнување на 
паганските церемонии во прославата царот повика на Никејскиот 
собор 325 години со мислата дека ќе се соберат сите групи, каде 
што тие ќе можат да ги надминат своите разлики и да се дојде до 
заемно прифатливо решение и сите да бидат единствени. Не е 
чудно тоа што и покрај тоа што го започна со Константин тоа не 
умре, но е многу живо и денес како "Светскиот совет на црквите"? 
И каде што тој не успеа вистински да постигне ќе се постигне во 
овој ден преку екуменско движење. 

Па ова мешање на државата во црквата глупаво нешто за 
светот не ја разбира вистината што е во Словото или начините на 
црквата. Па, многу по одлука на советот за Ариј,Царот по две 
години ја поништува уредбата и многу години лажно учење на 
Ариј е утешителна стапица луѓе.  

Но Господ навистина предвиде дека црквата и државата се 
заедно. Само името на Пергам значи "целосно во брак." И 
навистина државата и црквата биле во брак, политиката и 
религијата беа обединети. Потомството од бракот обично се 
најстрашните хибриди на светот досега што никој не видел. Во 
нив, тоа не е точно, но сето зло на Каин (првиот хибрид) е. 

Тие се во оваа време на државата и црквата се венчаа не 
само, на првата црква официјално поврзанисо вавилонска 
религија. Сега сатаната имал пристап до името на Христос и на 
прославата беше воздигнат до престолот како Бог. Со помош на 
црквата и државна помош наследил убави градби кои се наредени 
жртвеници од бел мермер и ликови на починати светии. И тоа е во 
оваа возраст на "ѕверот" во Откровение. 13, 3, кој беше смртно 
ранет (паганската Римска империја) се врати во живот и сила како 
"Светото римско царство". Рим е толку материјалистичка нација, 
многу исцрпена и наскоро ќе биде целосно исцрпена, но тоа не е 
важно, бидејќи тоа е верска империја да се задржи на врвот на 
светот со кои се регулира од внатре, а надвор ќе бараат да го стори 
тоа. 
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Дозволете ми да ви ја кажам точната вистината на Светото 
Писмо на ова прашање затоа што тие не сакаат некој да мисли дека 
ќе го дадам моето откровение - оној кој не се најде во Библијата. 
Даниил. 2, 31 - 45: "Твоето видение, царе, е вакво; ете, некаков си 
голем, огромен беше тој лик, стоеше пред тебе во голема светлина, 
и погледот му беше страшен. Главата на тој лик беше чисто злато, 
градите и рацете од сребро, додека стомакот и бедрата негови беа 
бакарни. Потколениците железни, а нозете дел железни, дел 
глинени. Ти го гледаше, додека еден камен не се откачи од 
планината сам, удри во идолот, во неговите железно – глинени 
нозе и го скрши. Тогаш заедно сè се раздроби: железото, глината, 
бакарот, среброто и златото станаа како прав на летно гумно; 
ветрот ги однесе, и трага од нив не остана, а каменот што го разби 
идолот стана колема планина и ја исполни целата земја. Ете, тоа е 
сонот, а сега да кажам пред царот и што означува тој. Ти царе, цар 
над царевите, кому небесниот Бог му подарил царства, власт сила 
и слава, и во рацете твои ти ги предал сите човечки синови, каде и 
да живеат тие, сите ѕверови земни и птици небески и те поставил 
за господар над сите нив, – ти си таа златна глава. По тебе ќе се 
крене друго царство, помало од твоето, а и трето царство, бакарно, 
ќе владее над целата земја. А четвртото царство ќе биде цврсто 
како железо; оти како што железото троши и дроби сè, така и тоа 
железо што крши сè, ќе дроби и ќе уништува. А тоа што си ги 
видел нозете и прстите на нозете направени дел од грнчарска 
глина и дел од железо, тоа царство ќе биде разделено и во него ќе 
остане само нешто од цврстината на железото, бидејќи си видел 
железо, измешано со грнчарска глина. И како што прстите на 
нозете беа дел од железо, а дел од глина, така и царството ќе биде 
делум силно, а делум слабо. А она, пак, што си видел железо, 
измешано со грнчарска глина, тоа значи дека тие преку човечкото 
семе ќе се измешаат, но нема да се слеат едно со друго, како што 
железото не е слеано со глината. И во деновите на тие царства 
небесниот Бог ќе подиегне царство кое нема да се разруши 
никогаш, а тоа царство нема да биде предадено на друг народ; тоа 
ќе ги победи и разруши сите царства, а само тоа ќе остане вечно. 
Бидејќи ти виде дека каменот што падна од планината сам, го 
раздроби железото, бакарот, глината, среброто и златото. Великот 
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Бог му даде на царот да разбере што ќе се случи потоа. И верен е 
тој сон и точно е неговото толкување!" Во ова се открива точен 
опис на иднината, исполнетa историја која беше пророкувана да 
дојде на земјата од времето на Даниел додека Исус дојде и да 
владее како Синот Давидов. Што е познато како "период на 
народите". Внатре, таа имаше четири историски делови кои беа 
познати од страна на доминантната империја во секој дел: 
вавилонски, медиуми - персиски, грчки, романски. Најголемата и 
апсолутна монархијата беше вавилонската која беше означена како 
златна глава. Следна беше одбележана Персија која, како што 
историјата го потврди, навистина беше помалку позната и 
типизирана како градите и рацете од сребро. Таму следеше грчкато 
време чиј крал бил најбрилијантните на војсководци на светот 
досега не видел, па затоа е соодветно типизирани како стомакот и 
бедрата од бакар. Таа беше помалку славна од другите две кои 
претходеа. Конечно дојде последната Царство, кое било Римското 
царство типизирани како нозете и стапалата. Но, додека 
поранешното царство типизирани како (чисто злато, сребро и 
бронза), ова последна империја била чисто железо само во 
неговите нозе, бидејќи кога станува збор за нозете е мешавина на 
железо и глина, и руда и земјата едноставно не се мешаат и не 
произведуваат стабилност и сила. Но, не само што е тоа така, но 
она што е многу зачудувачки дека последната империја (римска) 
стојат во неговата необична "мешана држава" додека не се врати 
Исус. 

Ова е Железната Римска Империја (железо покажува сила и 
голема деструктивна сила против отпор) треба да се состои од два 
главни дела. Сигурно беше за империјата буквално се подели на 
две - исток и запад. И двајцата биле многу моќни рушеле се што 
им беше на нивнито пат. 

Но, како што славата и силата на сите империи не успеваат, 
па и ова царство и, исто така, почна да се влошува. Затоа, Рим 
падна. Пагански царскиот Рим веќе не е железо. Бил ранет до смрт. 
Рим сега тоа не може да го отфрли. Тоа веќе беше готово. Значи, 
светот на мислата. Но дека светот не е во ред бидејќи главата 
(Рим) иако ранет не беше смртно ранета. (Wuest, превод од 
Откровение 13, 3: "И видов, дека една од главите негови како да 
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беше смртно ранета, но таа смртна рана му заздраве. Тогаш се 
зачуди целата земја и тргна по ѕверот; и му се поклонија на змевот, 
кој што му беше дал власт на дивиот ѕвер.") 

Луѓето гледаат во Рим. Гледање на италијанскиот народ. 
Додека гледањето не сфаќаат дека Рим, со своите строги лимити, 
онаму каде папата има вистинска територија што е нивното поле, 
буквално нација во земјата и доби амбасадори. Папски Ватикан 
(тој дури и се нарекува вечниот град - како богохулно) сега се 
одржува од религија уште повеќе квалификуван отколку од 
паганскиот РИМ силата на ЧИСТА железо. Рим доби нов закуп на 
живот кога Константин ја приклучи црквата и државата и на 
единството на сила за поддршка. Духот што мотивира паганскиот 
Рим е истиот дух што сега го мотивира лажниот христијански Рим. 
Можете да видите дека тоа е така затоа што сега знаете дека 
четвртото царство никогаш не престана да постои, едноставно 
само го променија во неговата надворешна структура.  

Откако Советот на Никеја ја претвори политичката моќ на 
црквата во Рим, се чинеше дека нема ограничување за која првата 
христијанска црква не би отишла. Името христијанин, кој првично 
донесе прогон, сега тоа стана име на прогонители. Тоа е во оваа 
време на Августин (354. до 430.) изложија правило дека црквата 
треба и мора, доколку е потребно, да употреби сила за да ги носат 
своите деца назад кон патот и дека еретиците и отпадници можат 
да бидат убиени во согласност со Божјото Слово. Во контроверзии 
Донатист напиша: ... "Навистина тоа е подобро што луѓето се 
водат со учење да Го слават Бога, но за да бидат принудени од 
стравот и казнување или болка, но тоа не значи дека поради тоа 
што прв пат создаваме подобри луѓе да затоа, оние кои не му се 
покоруваат да се игнорираат. Бидејќи многумина увидеа корист 
(како што секојдневно докажавме и докажуваме со вистинско 
искуство) Што првин беа присилени со страв или болка а покасно 
се влијаеше со научување, да можат на дело да спроведат тоа што 
го научиле од зборовите... додека тие водени од љубов беа 
подобри, но сигурно бројот на тие кои беа водени од стравот беше 
поголем. Кој може да не сака повеќе од Христа кој го положил 
својот живот за стадото? Сепак откако Петар и другите апостоли 
беа повикани само од зборовите, кога дојде да го повика Павле, 
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Тој не го присили сос својот глас, туку со својата сила го тресна на 
земја и, да би можел со сила да доведе еден кој беснееше во 
темнината на неверување да сака светло во срцето, првин го удри 
со физичко слепило во очите. Зошто тогаш црквата не би требала 
да користи физичка сила кон своите изгубени синови да се вратат? 
Самиот Господ рекол: 'Излези на пат помеѓу живите и принуди ги 
да влезат.' Притоа, ако силата што ја примила црквата е Божанско 
одредена во своето време низ религиозен карактер и верба на 
кралевите биде инструмент на тие кои се најдени на патиштата и 
меѓу живите- т.е кривоверниците и расколниците- присилени да 
влезат, нека не се жалат што се присилени." 

Тоа е брзо растечка жед за крв. Лажната лозата во Шпанија 
сега го користи царот Максимус за да се приклучи на нападот на 
вистинските верници кои се со мене и го имаат Словото, и знаци и 
чуда. Па Бишоп Итакус (385) донесе некои во Тревес. Тој ги 
обвинети за вештерство и неморал и многу биле погубени. Против 
кои протестираа Мартин Турс и Амвросиј Милански и залудно го 
молеа да престане со прогонот. Кога прогонството продолжи овие 
двајца епископи одбија да соработуваат со владиката Хидатусоом 
и со другите како него. Изненадувачки, но Синодот во Тревес ги 
одобри убиствата.  

Од тогаш па натаму, особено во текот на средниот век, ќе 
видиме на децата на телото да ги гонат и да ги уништуваат на 
децата на Духот, иако двете тврдат дека имаат еден татко, како 
што беше во случајот на Исмаил и Исак. Затемнува темнината на 
духовна трулежност а вистинската светлина Божја ќе згасне, 
додека таа е со толку многу низок интензитет. Сепак, Божјото 
ветување ќе важи: "Светлината свети во темнина, и темнината не 
може ништо да и стори." 

Значи, до сега не сум ги презентирал елементите во 
историјата дека ветив да се покријат, а тоа е мешање на религијата 
Нимрод и христијанската религија. Ќе се сеќавам дека Атал избега 
од Вавилон во Пергам и израсна неговото царство надвор од 
дофатот на римската Империја. Тоа има подем со години, негувана 
од богот на овој свет. Атала го следеше серија на кралевите, 
свештениците до владение на Атала Трети кога од причини 
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познати само на Божјиот суверенитет го остави царството на Рим. 
Тогаш Јулиј Цезар ги зеде двата царства физички и духовно за тоа 
стана папа Максим со вавилонска религија и затоа бил свештеник - 
цар. Тоа се следните Наслови наследени императори се до времето 
на Максим Трети. Според историјата Стивенс е, тоа беше тогаш 
папата што ја презеде власта на царот и го отфрли и денес во 
светот се 'уште е папата и тој е навистина понтиф Максим. Тој 
носи тројна круна и престојува во Рим. И во Откровението. 17 Бог 
повеќе не се однесува на Пергам како престолот на сатаната и вели 
дека таму пребива сатаната. Не, престолот соба веќе не е во 
Пергам, тоа е тајна Вавилон. Тоа не е во Вавилон, но во тајниот 
Вавилон. Тоа беше во градот на седум ридови. Нејзината глава е 
антихрист, бидејќи тој ја узурпира позицијата на Христа, Кој е 
единствен застапник и единствениот кој може да ги прости 
гревовите. Да, Папата понтиф Максим е со нас денес. 

 
 

ДОКТРИНА НА НИКОЛАИТИТЕ 
 
Окровение 2, 15: "А имаш и некои, што го држат учењето на 

николаитите, кое го мразам." 
Се сеќавам дека ги претставив во Ефешко Време 

Николаитите дека зборот потекнува од два грчки збора настана 
победа и Лао што значи народот. Николаит значи "да се освои 
народот". Значи, зошто е тоа такво ужасно нешто? Тоа е страшно, 
затоа што Бог никогаш не ја става Неговата црква во рацете на 
еден избран лидер кој се бави со политика. Тоа е Неговата црква 
под грижата на Бог е сигурна, продуховени луѓе кои живеат од 
Словото, водечките луѓе кои не хранат со Словото. Тој не ги дели 
луѓето на класи, така како што светштеник ја води толпата. Точно 
е дека раководството е свето, а од друга страна, како мора да биде 
на целата заедница. Исто така, не постои место во Словото каде 
свештеници или службеници посредуваат меѓу Бога и луѓето, и не 
постои место каде што тие се одделени во нивната прослава на 
Господ. Бог сака сите да Му служат заедно. Николаитизмот 
уништи правила и наместо да ги раздвојува службите од луѓето и 
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ги прави лидери на врховните господари наместо слуги. Значи 
оваа доктрина, всушност започна како дело во првата возраст. Се 
чини дека проблемот лежи во два збора: "старци" (советот на 
старци) и "чуварите" (епископи). Иако Писмото покажува дека во 
секоја црква има неколку старци, како (Игнатиј меѓу нив) почна да 
поучува дека идејата на владиката да некој со приоритет или орган 
и управување на старците. Па, вистината е дека зборот "постариот" 
значи старешина, додека зборот "епископ" значи служба на истиот 
човек. Постариот човек. Епископот е во служба на човекот. 
"Старецот" е секогаш и секогаш ќе се однесува само на 
хронолошката возраст на еден човек во Господа. Тој е учител, а не 
поради тоа што е избран или именуван, итн, но поради тоа што е 
постар. Тој е позрел, обучен, не ново преобратен, сигурен, бидејќи 
на искуство и долгорочни сертификати за своето христијански 
искуство. Но, не, владиците не се држеа за писмата на Павле, но 
тие отидоа во случај на Павле кога ги повика старешините на Ефес 
во Милет во Дела 20. стих 17. Во списот се наведува дека се 
прозвани “Старешини“, а тогаш во 28. стих се прозвани 
Надгледници (Бискупи). Вие сте епископи (без сомнение 
политички ум и сакате моќ) инсистираа на тоа дека Павле мислел 
дека "чуварите" беа повеќе од локалниот старец со официјални 
функции само во својата црква. За нив, епископ е сега еден со 
проширена надлежност во текот на многу локални владатели. 
Таков концепт не беше ниту пак историски и библиски, иако 
човекот како Поликарп се тргна од таква организација. Така, она 
што започна како парче во првата возраст беше буквално 
доктрина, така што е денес. Епископи уште тврдат дека имаат моќ 
да владеат со народот и ги третираат како што сакаат со ставање 
на нив во служба. Оваа негира раководство на Светиот Дух, Кој 
рече: "Одвојте ми го Павле и Барнаба за делото за кое ги повикав!" 
Ова е анти-Словото и анти-Христос. Матеј 20, 25 - 28: "Но Исус, 
кога ги повика, им рече: "Знаете дека кнезовите народни владеат 
над народите, и управниците господарат над нив; меѓу вас, пак, 
нека не биде така; а кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви 
биде слуга; и кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде слуга; 
како што и Синот Човечки не дојде да Му служат, туку дојде да 
послужи и да ја даде душата Своја за откуп на мнозина." Матеј 23, 
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8 - 9: "А вие, немојте да се наречувате учители, зашто еден е 
вашиот Учител – Христос, а вие сте сите браќа; и никого на 
земјата не викајте го свој татко, оти еден е вашиот Отец, Кој е на 
небесата." 

Да се направи ова појасно, затоа го објаснивме Николаизмот 
на овој начин. Се сеќавам дека во Откровението. 13, 3 вели: "И 
видов една од неговите глави, како да беше смртно ранета, но 
неговата смртоносна рана беше исцелена, и на сиот свет тргна по 
ѕверот." Па, ние знаеме што повредената главата беше паганската 
Римска империја, дека е голема политичка светска сила. Овој 
основ воскресна како "Римокатоличката духовна империја". Па 
внимателно. Каков е политички и паганскиот Рим, што беше 
основа за неговиот успех? "подели и пресуди." Кој беше семето од 
Рим - раздели па владеј. Ги раскина со железни заби и ги проголта. 
Тој кого тој ги искина и ги проголта не можеше да воскресне како 
кога тие уништени во Картагина и го посипа со сол. Тоа беше кога 
тој стана како лажна црква, останале исти железото семето и 
политиката на неговото - раздели па владеј. Тоа е Николаизмот и 
Бог го мрази. 

Така, е добро познат историски факт е дека кога оваа грешка 
се вовлече во црквата, луѓето почнаа да се натпреваруваат за 
услугата на владиката со резултат дека оваа позиција е дадена на 
повеќе образовани и материјалистички ориентирани и политички 
ориентирани луѓе. Човечкото знаење и програма започна да го 
преземе местото на Божествената мудрост, и Светиот Дух веќе не 
делува. Тоа е навистина трагично зло, затоа владиците почнаа да 
тврдат дека не е потребно транспарентно христијанскиот карактер 
на проповедањето на зборот не е во служба на церемонијата во 
црквата, бидејќи тие беа важни елементи на церемонијата. Ова им 
овозможи на злите луѓе (заводници) кога се раскинува стадото. 

Со подемот на човечкото доктрината на бискупи на едно 
место не е дадена во Светото Писмо, следниот чекор е 
споделувањето на наслови, кои прераснаа во една верска 
хиерархија; затоа што наскоро имало архиепископи над епископи 
и кардинали во текот на архиепископи и од време на Бонифациј 
третиот над сите, беше на папата. 
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Што учењето на николаитите и соединување на 
христијанството со Вавилон, резултатите од ова мораше да биде 
она што го видел Језекиил. Во Језекиил. 8, 10 пишува: "Влегов и 
гледам, а тоа секакви изобразени животни што се влечат, и 
нечисти животни, и секакви идоли, во домот Израилев, насликани 
по ѕидовите наоколу." Откровение 18, 2: "И извика силно, 
зборувајќи со висок глас: "Падна, падна Вавилон големиот, и стана 
ѓаволско живеалиште и засолниште на секаков нечист дух, 
врталиште на сите нечисти и гадни птици; оти со виното отровно 
на своето блудство ги напои сите народи." 

Па со оваа доктрина на николаитите, ова правило, кое беше 
основана во црквата, многу луѓе не можеа да прочитаат чудно 
послание или есеј за збор напишан од некој побожен човек. Значи 
она што црквата го направи? Забрането на праведните 
наставниците им запалија свитоци. Тие рекоа: "Ти треба посебна 
обука за читање и разбирање на Словото Зошто дури Петар рече 
дека многу работи што Павле ги напишал беа тешко да се 
разберат." Отстранување на збор од луѓето, дека наскоро дојде да 
биде дека луѓето слушаат само она што свештеникот можеше да 
каже и да направат она што тој им рекол. Што се нарекува Бог и 
Неговиот Свет Збор. Тие ги презедоа умовите и животите на 
луѓето и ги направија робови на деспотско свештенството. 

Значи, ако сакате доказ дека Католичката црква бара 
животот и свеста на луѓето, само слушнете го указот на Теодосиј 
X. 
Првиот указ Теодосиј  

Овој указ беше издадена веднаш по крстението на првата 
римската црква. "Волјата на нас, тројца цареви, е да нашите 
потчинети цврсто се придржуваат до верата кои Римјаните ја 
добија од Свети Петар, кој верно ја сочува традиција и која сега ја 
исповеда папата, Дамаз на Рим и Петар, епископ на Александрија, 
човек со апостолска светоста на институцијата на апостолите и на 
учењето на Евангелието; нека веруваат во еден Бог Отецот, Синот 
и Светиот Дух еднакви во величественост во Света Троица. Јаси 
мам цел да прикажам дека приврзаниците на оваа религија 
наречена католичко христијанство, се бесмислени следбеници на 
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другите религии назначија срамно за еретици и забранија 
состаноци за да се постават тврдења дека се во името на 
црквата. Со осуда на Божјата правда, тие мораа да очекуваат 
тешка казна која нашата власт, ја водеа од страна на небесната 
мудрост, сметаа дека се соодветни за да се наметнат..." 

Петнаесет кривични закони царот ги објави по толку години, 
лишени луѓето од сите Евангелски права да ја практикуваат 
својата религија, да ги исклучат од сите граѓански услуги, како и 
заканата од казни, одземање, прогонувањата, па дури и во некои 
случаи, смрт.  

Знаеш што? Ние сега одиме токму на тој начин. 
Римокатоличката црква се нарекува мајка црква. Тоа се вика 

првата или првобитната црква. Дека е апсолутно точно. Таа беше 
изворно Прво Римокатоличката црква, кој се врати на старите 
гревови и отиде во грев. Таа е прво да се организира. Во неа се 
најдени дела, а потоа и доктрината на Николаитите. Никој нема да 
се одрече дека таа е мајка. Таа беше мајка и роди ќерка. Значи, од 
ќерка на жената. Една жена облечена во црвено се наоѓа на седум 
рида на Рим. Таа е блудница и донесе ќерка. Овие ќерки се 
протестантските цркви кои излегоа од неа а потоа се вратија 
директно назад кон организацијата и Николаизмот. Оваа мајка-
ќерки цркви ги нарекува блудници. Ова е жена која била неверна 
на нивната свадба. Била во брак со Бога, а потоа отиде да 
блудничи со сатаната и нивниот блуд е усвоен на ќерки, кои се 
исто како неа. Оваа мајка и ќерка комбинација е на анти-Слово, 
анти-Дух и, следствено, анти-Христос. Да, Антихрист. 

Значи, пред да одат премногу далеку, сакам да напоменам 
дека овие рани епископи мислев дека тие беа над Словото. Тие 
рекоа на луѓето дека можат да им ги простат гревовите по 
исповедањето на овие гревови. Дека никогаш не било точно. Во 
вториот век почна да ги крштеваме децата. Всушност сторија 
обновување на крштевањето. Не е чудо што луѓето се збунети и 
денес. Ако сте биле толку збунети, толку блиску до Педесетница, 
сега, околу 2.000 години по изворна вистината, повеќето се во 
очајна состојба. 
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Ох, за Црквата Божја, постои само една надеж. Вратете се во 
Словото и останате во него.  

 
 

ДОКТРИНА НА БИЛЕАМ 
 
Откровение 2, 14: "Но малку сум против тебе, зашто имаш 

таму некои, што го држат учењето на Валаама, кој што го учеше 
Валака да ги наведе на грев синовите Израилеви, та да јадат жртви 
идолски и да блудствуваат." 

Значи, вие едноставно не можете да имате николаити во 
организација во црквата и, исто така, да не се дозволи оваа 
доктрина. Гледаш, ако се отстранат од Словото Божјо и движењето 
на Духот, како начин на обожување (тие кои се поклонуваат на 
Мене ќе Ме прослават во дух и вистина), тогаш на луѓето да се 
има да се даде уште една форма на обожување, и замена значи 
Билеамизам. 

Ако сакаме да разбереме она што е доктрината на Валаам во 
новозаветната црква, ние треба да се вратиме и да видиме што тоа 
беше во црквата на Стариот Завет и се примени на таа трета 
возраст, а потоа и го донесе до денес. 

Приказната е во бројките, 22 - 25 поглавја. Па, ние знаеме 
дека Израел е Божји избран народ. Тие беа Пентекосталци на 
нивниот ден. Тие се засолнија во крвта, тие сите се крстија во 
Црвеното Море, и тие пееа во вода во Духот и танцуваа под 
енергијата на Светиот Дух додека Мирјам, пророчицата, играше на 
нејзиниот барабан. Па, патуваа низ времето, тоа се синовите 
Израилеви дојде Моав. Се сеќаваш ли кој Моав беше. Тој беше 
еден од многуте синови со една од неговите ќерки, и Лот, пак, 
беше внук на Авраам, па Израел и Моав се поврзани. Сакам да ги 
видам. Моавците знаеше вистината, преживеавме тоа или не.  

Така Израел дојде на Моавските граници и испрати 
пратеници на царот рече: "Ние сме браќа. Дозволете ни да се оди 
преку вашата земја. Ако нашите луѓе и нашите животни јадат или 
пиат, ние ќе платиме за тоа." Но цар Валак беше многу 
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вознемирен. Ова поглавје и групата на николаитите не беше 
подготвена да ги сподели со црквата минуваа со нивните знаци и 
чуда, и различни манифестации на Светиот Дух, со лица кои 
блескаа во слава на Бог. Дека е премногу ризично, бидејќи со тоа 
може да загуби некои од своите подржувачи. Па Валак одби да ги 
сподели со Израел. Всушност, неговиот страв од нив беше толку 
голем што тој отиде со платеник Пророкот наречен Валаама и 
побара од него да посредува помеѓу него и Бога, и побара од 
Семоќниот да го проколне Израел и ги оневозможи нив. И Валаам, 
бидејќи тој беше желен да учествуваа во политички прашања и да 
стане голем човек, на тој му беше задоволство да го стори тоа. Но 
гледајќи дека мора да се пристапи и да се слушне од Бога да се 
добие на луѓето да бидат проколнати, бидејќи не можеше да го 
направи тоа, тој отиде да го запраша Бога, можам да имаат дозвола 
да го напуштат. Значи, не е во тоа што, исто како Николаитите што 
ги имаме со нас денес? Тие проколнуваат секој кој не сакаат да оди 
по својот пат. 

Валаам го праша Бога за дозвола да одат, Бог го одбил. Ох, 
тоа боли! Но инсистираше на Валака ветувајќи му дури и 
поголеми награди и чест. Па Валаам отиде кон Бога. Значи еден 
одговор од Бога треба да е доволен. Но, не произволно за Валаам. 
Кога Бог ја виде неговата тврдоглавост, тој му рекол да стане и да 
си замине. Тој треба да разбере дека тоа едноставно не е Божјата 
волја и не е дозволено тие да ги проколне отиде дваесет пати и се 
обидел дваесет пати. Колку се луѓе како Валаам денес! Тие 
веруваат во три Бога, се крстија во три наслови наместо во едно 
Име, а сепак Бог ќе испрати Дух на оние што се испратени на 
Валаама, и тие ќе продолжат да веруваат дека тие се целосно 
точни, и тука тие се всушност совршени Билеамисти. Види, 
доктрината на Валаама. Оди напред, без разлика. Направете го тоа 
на вашиот пат. Тие велат: "Па, Бог не благослови. Тоа мора да 
биде во ред." Знам дека сте биле благословени. Јас не го негирав 
тоа. Но, тоа е исто организациска рута на која Валаам отиде. Ова е 
спротивно на Божјата реч. Ова е лажно учење. 

Валаам отиде толку диво по патот додека неговиот пат не 
запре на ангел Божји. Но дека пророкот (епископ, кардинал, 
претседател, претседател и генерален надгледник) беа толку 
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заслепени за духовни работи на идејата за чест, слава и пари, кои 
тие не можеа да видат ангел како стои со меч. Стоеше таму со цел 
да се спречи луд пророк. Мало магаре го виде и избегна и назад, 
додека конечно не го притисна стапалото на Валаам наспроти 
камен ѕид. Магаре запре и одби да оди понатаму. Тој не можеше. 
Па Валаам скокна на него и почна да го тепа. Тогаш магарето 
зборуваше со Валаам. Бог на тоа магаре му дозволил да зборува во 
јазици, магарето не беше хибрид, беше изворно семе. Тој беше 
заслепен пророк, "Не ли сум јас твојот магаре, нели те носев 
верно?" Валаам одговори: "Да, да, ти си мојот магаре до сега верно 
ме носеше И ако не можеш да работиш, ќе те убијам... Што е ова, 
тој разговара со магаре Чудно, јас? Сум слушнал магаре да 
зборува, и одговорив на него." 

Бог секогаш зборува во јазици. Тој зборуваше на 
Балтазарова свадба и тогаш на Педесетница. Тој тоа го прави и 
денес. Ова е предупредување на судот што доаѓа наскоро. 

Тогаш ангелот на Валаам стана видлив. Тој рече дека Валаам 
ќе беше мртвов да не беше магарето поради тоа што ги 
искушуваше Бога. Но кога Валаам вети дека ќе се врати, тој беше 
испратен само, со предупредување дека ќе го каже само она што 
Бог му го дал. 

Па Валаам слезе и зеде седум жртвеници за расчистување 
жртвено животно. Тој го убил овенот да го означи доаѓањето на 
Месијата. Тој знаеше што да направи за да му пријде на Бога. Тој 
имал сосема нормална механика, но не и динамична, исто како и 
до сега. Можете ли да го видите Николаитот? Израел таму долу во 
долината нудејќи ја истата жртва ги правеше истите работи, но 
само еден имаше придружнен знак. Само еден ден го имаше Бог во 
нивната средина. Форма нема да ве одведе никаде. Тоа не може да 
одржи манифестација на Духот. Ова е она што се случи во Никеја. 
Тие успеале во доктрината на Валаам, а не на доктрината на Бог. 
Се сопнаа на фактот, паднати. Тие станале мртви. 

Откако жртвата била донесена Валаам е подготвен да 
пророкуваат. Но Бог му го врза јазикот, а тој не беше во можност 
да проколне. Ги благослови. 
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Валак беше многу лут, но Билеам со тоа пророштво не 
можеше да стори ништо. Тоа беше речено преку Светиот Дух. Па 
рече Валаам на Валака да одат надолу во долината и да се 
погледне назад на нивните дела да се види дали може да има некој 
начин тие можат да бидат проколнати. Тактики се користат од 
страна на истата тактика на Валак тие ги користат и денес. Големи 
Деноминации обезвреднуваат мали групи, и што и да се најде меѓу 
нив е да се создаде скандал. Тие се објавени и дистрибуирани. Ако 
современото живеење во грев, е тоа кога никој не вели ништо, но 
само еден од избраните нека стапи во незгоди и сите новини од 
целата земја ќе пишуваат за тоа. Да, Израел имаше задни (Телесни) 
делови. Имаа своја страна која беше вредна на пофалба, но и во 
нивното несовршенство, према наумот Божји кој дејствува низ 
избраните, по милоста а не по делата, ИМАА ОБЛАК ПРЕКУ ДЕН 
И ОГНЕН СТОЛБ ПРЕКУ НОЌ, ИМАА УДРЕНА СТЕНА, 
БАКАРНА ЗМИЈА И ЧУДЕСА.Беа потврдени – не во себе, туку во 
Бога.  

Бог немаше никаква почит кон тие Николаити со Нивните 
Титули од правото и теологијата и сите нивни убави организацији 
со кој човек можеше да се пофали, но имаше почитување спрема 
израел бидејќи меѓу себе ја имаа потврдата на на зборот.Израел 
сигурно не изгледаше премногу разубавен излегувајќи од Египет 
во стрмоглавото бегство, но сепак беа благословен народ. Се што 
знаеше во повеќе од 300 години е да го пази стадото, да се грижи 
за полињата и ропството во страв од смртта под Египќани. Но сега 
тој е слободен. Тој беше благословен народ преку суверенитетот 
на Бога. Моав сигурно го потценуваше. Исто така и сите други 
народи. Организацијата секогаш ги мразеше неорганизираните, 
или ќе се реши да ги воведе во организацијата или ќе ги уништи 
нив, кога тие не сакаат да и се придружат. 

Значи, некој може да ме праша: "Брате Бранхам, зошто 
мислиш дека беше организиран Моав, и Израел не е? Од каде ти е 
таа идеја?" Токму овде во Библијата. Сето ова е напишано овде. Сe 
што е претскажано во Стариот Завет, кој е во форма на приказни 
на писмена опомена, така што можеме да го научиме од него. Ова 
е точно Броеви 23, 9: "Од врвот на гората го гледам, од ридовите 
го гледам: ете народ кој живее одделно и не се вбројува меѓу 
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народите." Таму е. Бог го гледа надолу од врвот на карпите, не во 
некоја долина во потрага по нивните лоши точки ида ги осудува. 
Бог ги гледа на начинот на кој тие сакаат да ги види - височините 
на љубов и милосрдие. Тие живееле одделно и Немаа цар. Тие 
имаа пророк и пророкот имаше од Бог, Духот, и Словото дојде до 
пророкот и Словото беше меѓу луѓето. Не му припаѓаа на ОН. Не 
припаѓаат на Светскиот совет на црквите, Баптисти, 
Презвитеријанци, Собранието на Бог или било која друга група. 
Тие не треба да припаѓаат. Тие се приклучија со Бога. На нив не се 
потребни никакви совети совети - во средината неговата имало 
"Вака вели Господ". Алелуја! 

Значи, и покрај фактот дека Валаам знаеше за правилен 
пристап кон Бога и да може да донесе откровение од Бога, преку 
специјален подарок на сила, се уште, и покрај сето тоа, тој беше 
епископ во лажната група. За она што тој го има направено, сега, 
со цел да ја добијат наклонетоста на Валака? Тој излезе со план во 
кој Бог ќе биде принуден да дејствува кон Израел со смртта. Исто 
како што сатаната знаел дека може да ја заведе Ева (да го 
стимулира телото да падне во грев), повикувајќи се на Бог да се 
наметне и да ја прогласи својата смртна пресуда против гревот, па 
Валаам знаеше дека ако може да се постигне дека Израел е грешен, 
Бог ќе мора да дејствува според нив со смрт. На тој начин 
планираше да направи да дојдат и да се приклучат во грев. Тој 
упати покани да дојдат на празникот на Ваал Пеорски (Дојдете и 
Прославете со нас). Така Израел е, без сомнение, Египќаните 
видоа празник, и тие не мислеа дека е премногу лошо да се оди и 
само да се види, а можеби и да се јаде со народот. (Што е, на 
крајот на краиштата, тоа не е во ред во заедница нас не очекуваа да 
ги сакаме, не е тоа, колку е друго да можеме да ги победиме?) Да 
се биде пријателски никогаш не боли никој - или барем така 
мислеа. Но, кога овие заводливи жени Моав ги донесе почнаа да 
танцуваат и да се соблекуваат, додека тие се вртеа околу 
извршувањето на нивните танцувања, во Израелците порасна 
страста и беа втурнати во прељуба и Бог во гнев ги убил 
четириесет и две илјади. 

И тоа е она на Константин и неговите наследници го правеа 
во Никеја и по Никеја. Тие повикаа на Божјиот народ на 
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конференцијата. И кога црквата седна да јаде и се искачи на 
престолот (учествуваше во црковните форми, церемонии, и 
пагански празници именувана по христијанските обреди), таа беше 
заробена, изврши прељуба. И Бог излезе. 

Кога некој било кој човек ќе се сврти од Словото Божјо и се 
приклучува на црква наместо на приемот на Светиот Дух, човекот 
умира. Тој е мртов! Тоа е само тоа. Не се приклучувајте на 
црквата. Не влегувајте во организацијата и да не станете 
преокупирани со црковните верувања и традиција или нешто што 
го зема местото на Словото и Духот, во спротивно ти си мртов. 
Тоа е готово. Ти си мртов. Вечно одвоен од Бог! 

Ова е она што се случи во секое доба од. Бог ослободи луѓе. 
Излегоа преку крвта, осветени од страна на Словото, преку водата 
на крштението и да се исполнат со Светиот Дух, но набрзо се 
олади прва љубов и некој ја добива идејата дека треба да се 
организира за да се зачува и да добие име и на втората генерација 
на организирана одбрана, а понекогаш дури и пред тоа. Повеќе не 
мораат да го имаат Духот Божји, само една форма на обожување. 
Тие се мртви. Хибридизирани со црквата и го формираат верување 
во нив нема живот. 

Па Валаам го поттикнуваше Израел да блудсустува. Дали 
знаете дека физички блуд е истиот дух, во кој е организирана 
религијата? Реков дека духот на блудот е духот на организацијата. 
И секој ќе се најде во огненото езеро. Тоа е она што Бог го мисли 
за организација. Да, навистина, Блудницата и нејзината ќерка ќе 
бидат во огненото езеро. 

Деноминации не се од Бога. Тие никогаш не биле и нема да 
бидат. Тоа е дух кој го дели Божјиот народ во хиерархијата и 
народот, и затоа ова е погрешен дух кој ги дели луѓето против 
луѓето. Тоа е она што го прават организации и деноминации. 
Организацијата е одвоена од Словото Божјо и ја однесе до духовна 
прељубодејствие. 

Забележите веднаш дека за луѓето Константин даде посебни 
празници. Тие беа старите пагански празници со нови имиња 
преземени од црквата, или во некои случаи христијански обреди и 
преместени во погрешни пагански церемонии. Тој го зеде за 
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прослава на богот на сонцето и тоа е изменето на Синот Божји. 
Наместо да се прославува на На 21 декември, кога тие го слават 
празникот на богот-сонце, биле префрлени до 25-ти декември и го 
нарекоа роденден на Синот Божји. Но ние знаеме дека тој е роден 
во април, кога животот не доаѓа во декември. И го зедоа 
Празникот Астарте и го нарекоа празникот Велигден во кој се 
очекува да го прослават христијански верници од смртта и 
воскресението на Господ. Всушност, тоа е пагански празник 
посветен на Астарта. 

Ставија жртвеници во црквата. Тие ставија во внатрешноста 
на црквата ликови.На луѓето го даваа она што тие го нарекува со 
Апостолско верување, иако не може да се најде никаде во 
Библијата. Тие предаваа на луѓетода ги слават своите предци 
измислица Римокатоличката црква со ова стана најголемата црква 
во спиритистичкиот свет. Во овој кафез беше секоја нечист птица. 
И имаше и протестанти со нивните организации кои го правеа 
истото. 

Јадеа жртвувано на идоли. Значи, не се кажува дека ова 
навистина значи дека тие буквално јадеа месо жртвувано на идоли. 
Зашто, иако Советот од Ерусалим зборуваа против тоа, Павле, за 
тоа не многу грижа, бидејќи тој рече дека идолите не се ништо. 
Беше само прашање на совеста, освен кога тој соблазнува послаб 
брат и тогаш тоа не беше дозволено. Покрај тоа, ова Откровение 
има врска со народите, а не со Евреите, бидејќи ова е паганскa 
црква. Ова го гледам во истата светлината во која го гледам 
Словото Господово: "А кој не го јаде Моето тело и не пие од 
Мојата крв, не ќе има живот во себе и човекот не ќе живее само од 
леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога." Може да 
се види дека јадењето е всушност учество во духовна смисла. 
Значи, кога овие луѓе се поклонија на фигури, запалени свеќи, со 
користење на пагански празници, признавам луѓе (сите на кои им 
припаѓа ѓаволската религија) беа со сатаната соучесници и не се од 
Господа. Тие беа во идолопоклонство, тие го признале тоа или не. 
Тие можат да зборуваат сите тие сакаат жртвениците и темјан само 
да ги потсетат на молитвите на Господ или што тие мислат дека 
тоа значи, и можам да кажам дека кога се молат пред ликот дека 
тоа е само за нагласување, а што кога ќе се исповеда на 
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свештеникот всушност, во своите срца кон Бога и да направи се, 
кога тие велат дека свештеникот им простува дека тоа е само во 
Името на Господ, тоа може да се каже тоа еона што тие сакаат, но 
учествува во човечка Вавилонска, сатанска религија и се 
приклучија на идоли и посветени беа во духовна прељуба, што 
значи смрт. Тие се мртви.  

Значи, државата и црквата влегоа во брак. Црквата се здружи 
со идоли. Тие мислеа, со државната власт зад неа, сега е: 
"Царството дојде и Божјата волја е наметната на земјата." Не е 
чудо што на Римокатоличката црква не го чека за враќањето на 
Господ Исус. Тие не се за Илјадагодишнина. Тие имаат свои 
милениум, токму тука. Папата владее токму сега и Бог владее во 
неа. Значи, кога ќе дојде, според нив, тие мора да бидат 
подготвени за новото небо и земјата. Но, тие не се во право. 
Главната лажна црква на папата, и таму ќе биде еден милениум, но 
додека тоа трае тие нема да бидат во него. 

 
 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 
 
Откровение 2, 16: "Покај се! Ако, пак, не, скоро ќе ти дојдам 

и ќе стапам во борба против нив со мечот на устата Своја." 
Што друго би можело да се каже? Бог може да го превиди 

гревот на оние што го носат неговото име залудно? Има само еден 
начин да се добие милост во часот на гревот, тоа е покајание. 
Исповеди си дека грешиш. Дојди до Бога за простување и по 
Духот Божји. Ова е заповед од Бога. Не потчинување подразбира 
смрт, бидејќи тој вели: "Јас ќе одам во војна против нив со меч во 
својата уста." Ѕверот е во војна со светиите, но Бог ќе направи 
војна со ѕверот. Оние кои се бореа со Словото, еден ден ќе ги 
најдете како Словото е во борба против нив. Тоа е сериозна работа 
да се одземе или додаде Божјото Слово. За оние кои се менуваат и 
се направи со неа како што им одговара, која ќе биде нивната цел, 
туку смрт и уништување? Но Божјата благодат сепак вика: 
"Покајте се!" Уф, колку се пријатни мислите на покајанието. Во 
своите раце не прават ништо, само се држат до крстот. Ја носам 
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мојата тага. Жалам што сум јас и она што го направив. Значи, тоа е 
крвта, ништо друго туку крвта на Исус. Што ќе се одлучите? 
Покајание, или пак мечот на смртта? До вас е!  

 
 

НАГРАДИ 
 
Откровение 2, 17: "Кој има уво, нека чуе што им зборува 

Духот на црквите: на оној, што победува, ќе му дадам да јаде од 
сокриената мана, и ќе му дадам бело камче, и на камчето 
напишано ново име, што никој не го знае, освен оној, што го 
добива!" 

Секоја порака за секоја возраст дава поттик на верникот да 
го потикне да биде победник и да биде награден од Господа. Во 
оваа возраст на Духот ветува скриената мана и ново име напишано 
на бел камен. 

Така, од секоја од овие пораки е упатена до 'ангелот' - 
(човечки весник) затоа многу е голема одговорност и голема 
привилегија. За овие луѓе, Бог им дава посебно ветување, како и во 
случај на дванаесетте апостоли да седат на дванаесет престоли и ќе 
судат на дванаесетте племиња на Израел. Тогаш, се сеќавам дека 
на Павле беше дадено посебен ветување: дека Исус ги заокружува 
луѓето од Невеста во негово време, 2 Кор. 11, 2: "Оти за вас 
ревнувам со ревност Божја; зашто ве обручив за маж, за да ве 
претставам пред Христа како чиста девица." Така ќе биде и со 
секој гласник кој е верен на Словото на своето време. Ова ќе биде 
последниот ден. Тоа нема да биде иста специјална награда која 
беше дадена на Павле. Мислам дека повеќето од вас се сеќаваат 
како што реков дека јас секогаш се плашев да не умрам за да не се 
сретнам со Господа и тој да не биде задоволен со мене затоа што 
бев толку многу пати надолу. Па, едно утро Мислев дека за тоа 
време јас бев во кревет и одеднаш ме одведоа во многу необичен 
вид. Велам дека е невообичаено, бидејќи јас сум имал илјадници 
визии и ниту еднаш не го напуштив моето тело. Но, таму сум бил 
земен, а јас погледнав назад за да ја видам мојата сопруга и го 
видов своето тело како лежи покрај неа. Потоа го најдов 
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најубавото местошто сум го видел некогаш. Тоа беше рај. Видов 
мноштво на најубавите и најсреќните луѓешто сум ги видел 
некогаш. Сите тие изгледаа толку млади - околу 18 до 21-годишна 
возраст. Меѓу нив немаше сива коса, без брчки или било 
деформитет. Сите млади жени имале коса надолу до половината, и 
момчињата биле толку убав и силни. Уф, колку ми посакаа 
добредојде. Тие ме прегрнаа и ми се нарекуваа драги брате и 
постојано ми кажуваа како се среќни да ме видат. Како јас се 
прашував кој се сите овие луѓе, некој покрај мене, рече, "Тие се 
твои луѓе." 

Бев толку изненаден што прашав: "Не се сите овие 
Бранхами?" 

Тој рече: "Не, тие се преку тебе обратени." Притоа покажа 
кон една жена и рече: "Ете, на таа млада дама што пред еден миг и 
си се восхитувал. Таа имаше 90 години кога си јапридобил за 
Господ." 

Јас реков, "О, кога ќе помислам дека ова е тоа од што се 
плашев." Човекот рече: "Ние сме тука за да починеме, додека 
чекаме на доаѓањето на Господ." 

Му одговорив: "Сакам да го видам." 
Тој рече: "Се уште не можеш да го видиш, но тој наскоро ќе 

дојде, а кога ќе дојде, првин ќе дојде при тебе и ќе одговараш за 
Евангелието што го проповедаш, а ние ќе бидеме твои подредени." 

Јас реков, "Сакаш да кажеш дека јас сум одговорен за сето 
ова?" Тој рече: "Сите зошто ти си роден како водач." 

Го прашав: "Дали секој ќе биде одговорен Што е светиот 
Павле? Тој одговорил: "Тој ќе биде одговорен за својот ден." 

"Па," реков, "Јас го проповедав Евангелието исто што го има 
проповедано Павле." А мнозината повика: "Ние се потпираме на 
тоа." 

Да, јас може да видам дека Бог ќе им даде специјална 
награда на своите гласници кои верно ја вршеа должноста што им 
беше дадена. Ако го примиле откровение на Слово за тоа време и 
верно го проповедале по тоа бреме, и она што го проповедале 
живееле со тоа, ќе добиат голема награда. 
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Значи, со оваа мисла во умот, да се погледне повторно овој 
стих. "Јас ќе ви дадам скриена мана." Ние сите знаеме дека мана е 
храната на ангелите, тоа е она што Бог го испрати по тревата за 
Израел во времето на неговите талкања. Тоа беше совршена храна. 
Тоа беше неверојатно колку што беа овие мали пелети од храната 
ги чуваа во совршено здравје. Никој не се разболел. Имаа сето тоа 
е што е потребно. Кога го направија ковчегот и маната ја ставија 
во него. Потоа ковчегот беше ставен зад завесите и само 
првосвештеникот се осмелуваше да му пријде, а притоа мораше да 
има жртвена крв. Леб од небото, симболизиран со мана, еден ден 
ќе слезе од небото и ќе стане живот за сите кои веруваат во Него. 
Тој рече: "Јас сум лебот на животот Јас сум живиот леб што слезе 
од небото, кој јаде од овој леб, ќе живее вечно." Кога си замина, 
тој ни го остави својот збор: "Нема човек да живее само од леб, 
туку од секој збор што излегува од устата Бог."  

Неговото слово беше леб. Тоа беше совршена мана, според 
кој доколку човек живее никогаш нема да умре. Но, само по 
смртта на татковците, се чинеше дека никој не ја знае точната 
вистина и за кратко време се чинеше дека оваа пукнатина стана 
скриени за луѓе. Но во ерата на Бог почна назад преку откровение 
она што е скриено, додека во овој последен ден во зависност од 
Откровението. 10, 7 може да дојде пророк и да ги открие сите 
тајни, и тогаш ќе дојде Господ. Значи, во сите времиња, да речеме, 
на гласници ја примија скриената вистина. Но, тие не ја добиваа за 
себе. Но, тоа е како што беше кога од учениците беше побарано да 
му служат на народот делејќи им лебови и риби. Исус им ја 
кршеше храната, а тие за возврат им ја даваа на луѓето. Бог ја дава 
неговата скриена мана на победникот. Поинаку не би можело да 
биде. Тој не сакаше да го отвори Неговото богатство на оние кои 
го презираат она што веќе им е откриено.  

Она што го велам за гласникот на секоја возраст кој прима 
од Бога, некои од првите вистини на Педесетницата е напишано во 
Стариот завет каде што на Мојсеј беше наредено да собере до три 
и пол литри мана и стави во златен сад зад завесата во светињата 
на светињите. Таму можеше да влезе со жртвена крв Висок 
свештеник на секоја генерација. Тогаш тој можеше да земе мал дел 
од оваа мана (која не беше расипана), кој беше дел од 
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оригиналната и да го јадат. Сега, во секоја возраст гласник на 
Господа на таа возраст е даден со откровението на Бога за тој 
определен период. Откако гласник беше просветлен од вистината, 
тој ќе донесе вистината на луѓето. И тие чии уши беа отворена од 
страна на Духот, ќе слушнат таа вистината, веруваа и живееа по 
неа. 

А сега, тука е и помислата на иднината ќе се причестат со 
скриената мана. Мислам дека тоа ќе биде вечно причестувањето со 
откровението на Исуса Христа во вечна векови да дојде. Како 
инаку би можеле да почнат да се знае неспознаеното богатство на 
Неговото сопствено битие? Сите што имаме копнеж да ги знаееме, 
сите наши неодговорени прашања, сето тоа ќе биде откриено. Тоа 
ќе биде од Христа Кој е нашиот живот и ние ќе го примиме. О, 
понекогаш мислиме дека овде доле семе спознале малку за Него и 
за Негоцвите зборови но еден ден кога нашите тела ќе се променат 
ќе станат тоа што не сме ни сонувал дека е возможно.  

Тука исто така се вели дека Тој на победникот ќе му даде бел 
камен и (не) каменот ново име, кое единствено сопственикот ќе го 
знае знае. Сега идејата за ново име е позната. Аврам е изменет во 
Авраам, Сараја во Сара, Јаков во Израел, Симон во Петар, и Саул 
во Павле. Овие имиња донесоа промена, или им биле давани 
поради промена. Тоа беше откако Господ ги промени Аврам и 
Сара ги имале нивните имиња, се промени од страна на Господ 
што тие се подготвени да го примат доаѓањето на синот. Во случај 
на Јаков, тој мораше да победи, а потоа тој бил наречен кнез. Во 
случај на Симон и Саул, кога тие го примиле Господ, нивната 
промена дојде. И денес секој од нас вистински верници има 
промена на името. Ние сме христијани. Тоа е името заеднички за 
сите нас. Но, еден ден ќе имаме уште една промена; ние на 
сигурност ќе добиеме ново име. Тоа би можело да биде дека името 
е нашата вистинско и оригинално име е напишано во книгата на 
животот на Јагнето од создавањето на светот. Тој го знае тоа име, 
но ние не. Еден ден по Неговата волја, ќе го знаеме, и ние исто 
така. 

Бел камен! Колку е убаво! Еве е уште една слика на светиот 
кој добива плата од раката на Бога за своите испитувања на 
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земјата. Знаеш, по Константин, лажната црква беше во можност се 
да посегне со својата рака во благајната, со цел да подигне убави 
згради полни со прекрасни скулптури. Овие статуи,беа изработени 
од бел мермер, всушност биле римските идоли преименувани како 
светци. Црквите и нивниот мебел беа многу убави, како што би го 
гледале денес. Но Бог не беше со нив. Каде беше Бог? Тој беше со 
Своите светии во мала куќа или во една пештера или некоја дива 
планинска област каде што се криеле од лажни членови на 
црквата. Тие имале убави градби, хорови облечени во тоги, убава 
облека и други световни атракции. Но, сега во оваа специјална 
ветување, вистински верници од сите возрасти, Бог рекол дека Бог 
ќе им даде наград на голема убавина и вечен живот. Нека богатите 
ги омаловажуваат сиромашните. Нека се даваат големи суми на 
црквата што пак може да се изразува признание на донатори со 
ставање јавно видлива мермер спомен-плоча или некои статуи во 
нивна чест, па секој може да аплаудира на тоа. Еден ден Бог кој 
гледа и знае сè уште еднаш ќе и одаде почит на вдовицата, како 
што таа го дала сето свое богатство, дури и ако тоа беа само две 
лепти, и Тој ќе и даде награда од небесното богатство. 

Да, скриена мана и ново име во бел камен. Како го прави тоа 
Господ е добар за нас толку прекрасна награда, и така ние не 
заслужуваме. О, јас сакам секогаш да биде подготвен да ја творам 
Неговата волја и да собирам богатство на небото. 
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6. ПОГЛАВИЕ 

ТИАТИРСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 

 
 

Откровение 2, 18 - 29 
 
"И на ангелот на Тиатирската црква напиши му: Ова го вели 

Синот Божји, Чии очи се како пламен огнен, а нозете слични на 
сјаен бакар 

ги знам твоите дела, и љубовта, и службата, и верата, и 
трпението твое, и дека твоите последни дела се побројни од 
првите. 

Но малку сум лут на тебе, зашто позволуваш жената 
Језавела, која себеси се наречува пророчица, да ги учи и мами 
слугите Мои да блудствуваат и да јадат идолски жртви. 

А ѝ дадов време да се покае за блудството свое, но таа не се 
покаја. 

Ете, неа ја фрлам на постела, а оние, што блудствуваа со неа, 
во маки големи – ако не се покајат за делата свои. 

И чедата нејзини ќе ги поразам со смрт, и сите цркви ќе 
узнаат дека Јас сум Оној, Кој ги испитува срцата и бубрезите; и 
секому од вас ќе му дадам според делата негови. 

А вам и на другите во Тиатир, што не го држат тоа учење и 
не ги узнаа таканаречените длабини сатански, ви велам: нема да ви 
наложам друго бреме. 

Но држете го само она, што го имате, додека не дојдам. 
И кој победува и ги пази делата Мои до крај, нему ќе му 

дадам власт над незнабошците, 
и ќе ги пасе со жезал железен; и тие ќе се строшат како 

земјани садови; како што и Јас примив власт од Својот Отец. 
Нему ќе му ја дадам ѕвездата Деница. 
Кој има уво, нека чуе, што зборува Духот кон црквите."  
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ТИАТИР 
 
Градот Тиатир е историски најмалку вреден на вниманието 

од сите седум градови на Откровението. Тој беше на границата на 
Мисијата и на Јонија. Тој бил опкружен со многу реки, но тие беа 
полни со пијавици. Најблагодарна е неговата функција е дека тој е 
финансиски силен, благодарение на колективните братства 
грнчари, ткајачи, бојачи, производители на облека и така натаму. 
Од овој град дојде Лидија, продавачка на пурпурното. Таа беше 
првата од европа преобратена од Павле. 

Значи, од причина што Духот го одбрал овој град што е оној 
веќе содржи духовните елементи за четвртата возраст е поради 
својата религија. Главната религија на Тиатир беше прославата на 
Аполон кое се поврзува со култот на обожување на царот. Аполон 
бил бог на сонцето и на следната власт од неговиот татко Зевс. Тој 
беше познат како "инхибитор на злото", под надзор на верските 
права и простување (средство за помирување со коригирање 
основање престап или вина). Платон рече за него: "Тој им ја 
објаснува на мажите институцијата на храмови, жртви и услуги на 
божества, покрај обреди поврзани со смртта и задгробниот живот." 
На мажите им го дели своето знаење на "иднина" и "волјата на 
Отецот" преку неговите пророци и гатачки. Во Тиатир овој ритуал 
беше спроведен од страна пророчица којa седеше на стол и 
изнесуваше пораки додека таа беше во делириум. 

држење на оваа религија беше извонреднo. Своите 
импресивни моќи се содржани исклучиво во областа на тајната, но 
таа лежи во фактот дека никој не може да припаѓа на братствата 
кои се понудени на луѓе да заработуваат ако не беа во храмот на 
Аполон да го слават. Секој кој одби да се приклучи на идолски 
празници и развратни оргии немаше пристап до овие здруженија 
на првиот век. За некој да биде дел од социјален и комерцијален 
живот мора да биде практичен пагански идолопоклоник. 

Највредното е да се напомене дека самото име Тиатир значи 
"доминантна жена". Затоа, ова време се карактеризира со 
доминантна сила, сила што бруталниот напад од сè, с овладан од 
страна на сите, а раководен деспотски. Така, на доминантна жена е 
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најголема клетва во светот. Најмудар човек на светот кој некогаш 
го видов беше Соломон, и тој рече: "Го наслонив моето срце да се 
знае, да истражат и да бараат мудрост и внимателност, да знаат за 
нечестието на лудост, глупост и безумие. Открив дека е ПОГОРКА 
ОД СМРТА НА ЖЕНА, каде што срцето и е стапица и мрежа, а 
рацете окови; кој му е на Бога мил, ја избегнува, а ГРЕШНИКОТ 
таа ќе го дофати.Видете, тоа го открив сам, вели проповедникот 
еден спрема друг барајќи да разберам. Сеуште мојата душа 
барашпе но не најде. Најдов човек – еден од илијада, а жена не 
најдов меѓу сите нив ниедна." Проповедник 7, 25 - 28, Павле рече: 
"На Жените не смее да и се дозволи да учат, ниту пак да ја 
узурпираат власта." Од Едемската градина, па наваму жена 
постојано и успешно се обидува да ја преземе контролата на 
човекот и што е сега во светот на оваа жена, која божицата на 
Америка гола жена. Како прво или Ефешко време се 
карактеризира со женски идол кој падна од небо (сетете се, 
нејзините раце беа железни решетки), па така нејзината моќ се 
зголеми, додека таа доби апсолутна власт, како орган кој е 
завзеден од неговиот железен темперамент. 

Така,на жената не е и е одредено да имаа железена навика. 
Таа, според Светото Писмо,треба да биде покорна на мажот. Ова е 
нејзината заповест. Жената која е вистински жена, целосно женска, 
ќе биде од таква диспозиција.. Но, таа, ќе сака да биде под власт и 
не да владее со еден човек, бидејќи тој е глава на куќата. Секое 
машко кое си овозможува на жената да ја преземе власта, исто 
така, има скршена слика и тој е сосема во погрешна насока. Тоа е 
причината зошто жените не можат да носат машка облека ниту да 
ја скратат косата. Таа никогаш не треба да носи машка облека дури 
и да ја крати нејзината коса. Кога го прави тоа, станува дел во 
машкиот домен во преземање власт и корумпирање. А кога жената 
ќе се упати во говорница како тој нареди таа не треба да го прави 
тоа, тоа покажува каква е во духот. Да се биде доминантна жена 
кај Антихристот е семето на Римокатоличката црква, иако таа не 
може да знае како жестоко го негира. Но, кога станува збор за 
зборовите: "Бог нека биде вистина, и зборот на секој човек е 
лага." Амин. 
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Да се вратиме на почеток. Во оригиналнато физичко 
креирање како што го знаеме денес, Бог направи се што е во 
парови, машко и женско. Имаше две кокошки - петел и кокошка. 
Имаше две говеда, крава и бик. И така натаму. Но, кога станува 
збор за човек, имаше само еден. Тие не биле двојка. Адам беше 
создаден според Божјиот лик. Тој е син на Бог. Како син на Бог, тој 
не можеше да биде доведен во искушение и да падне. Тоа беше 
невозможно. Значи Бог го зеде споредниот производ на човекот да 
биде предизвикан од падот. Жената никогаш не зачекори директно 
од страна на Бога како вистински производ на Бога. Се 
произведува од страна на човекот. И кога Бог и го дал тоа да се 
изведе од човек, таа е многу различна од другите жени кои ги 
создал. Таа може да биде заведена. Ниту една друга жена во 
создавањето може да не се неморални, но човечкиот женски род 
може да го допре речиси секое време. И дека во слабост дозволил 
Сатаната да ја заведе преку змијата и лично ја придружува до 
многу чудна позиција пред Бога и Неговото Слово. Тоа што е еден 
вид на вулгарен, валкан и гнасен начин, а од друга страна е од 
типот на сите чисти и убави нешта, и свети како сад на Светиот 
Дух, за Божјите благослови. Од една страна се нарекува блудница 
кој пие од виното на нивните блудништва. Вториот е наречен 
невеста на Христа. Од една страна е наречен Тајниот Вавилон, 
мрзост пред Бога; а од друга страна се нарекува Новиот Ерусалим, 
нашата мајка. Од една страна е толку валкана и злото и престапна 
дека е фрлена во огненото езеро, како единственото соодветно 
место за тоа, а од друга страна се издигна до небото, споделувајќи 
го само престолот на Бога како единствено место каде што и 
доликува на таква кралица. 

И во ова Тиатирско црквовно доба е доминантна жена. Тоа е 
тајна на Вавилон. Таа е големата блудница. Тоа е Језавела, лажна 
пророчица. ЗОШТО? Христос е глава. Таа нема збор, освен како 
Сопруга, ниту мисла, освен него, без раководство освен неговото. 
Но она што за црквата? Таа беше ослободена од страна на 
Словото, и ја уништила Библијата. Таа ќе ги убие оние кои ќе ја 
проповедаат вистината. Имаше кралеви, принцови и народи - 
контроли армии и инсистираа на тоа дека таа е вистинското тело 
Христово и дека неговите се Христови гувернери. Ѓаволот беше 
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потполно ја завел додека таа пак не стана заводник на другите. Таа 
е невеста на сатаната и има произведено копиле од својата 
религија. 

Припаѓале на мрачниот среден век. Ограбени и уништени 
повеќе од деветстотини години. Ја убила уметноста, ја уништила 
наукава, не произведе ништо освен смртта до светлината на 
вистината не е речиси целосно исчезната, а само набавка на 
основните сноп зраци. На масло и вино се речиси престана да тече, 
но дури и доминираше на светски царства и сите мажи беа 
граѓани, имаше мала група, кои му припаѓаа на Бога и нивното 
државјанство е на небото, и тие не можеше да ги уништи. Бог го 
чува своето мало стадо, тие не би можеле да бидат уништени. Ова 
е на Римокатоличката црква паганско и злото како кралицата 
Аталиа која се обиде да ги уништи сето кралско семе и речиси 
успеа, но Бог ја зачува една, и на него дојдоа уште верни. Значи од 
Бог зачувани се малото стадо во таа долга темна ноќ и на нивната 
вистина, конечно застана Лутер. 

Секој кој што знае нешто за Римокатоличката црква и 
нејзината форма на обожување да Ви кажам зошто Духот го 
одбрал овој град Тиатир да ја претставува црквата во Мрачното 
доба. Тоа е таму, токму пред нашите очи. 

 
 

ВРЕМЕ 
 
Тиатирското време траеше најдолго од сите нив, околу 900 

години, од 606. до 1520. година.  
 
 

ГЛАСНИК 
 
Црквата долго време е поделена во две групи, Западна и 

Источна. Секој реформатор во една или во делови, така и накратко 
водеше некои сегмент на црквата во подлабока врска со Бога. 
Таков човек на Западот беше Фрањо Асишки. За некое време, 
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навистина беше успешна неговата работа е конечно да заспие со 
хиерархијата на Рим. Петар Валдес од Лион, трговец, кој се откажа 
од секуларниот живот, стана многу активен во службата на 
Господа и привлече многу околу него, но во неговото дело беше 
спречен, а папата го одалечи. Ниту пак Западните,ниту пак 
Источните групи не се сами по себе да имаат човек кој може да 
биде гласник на оваа возраст кога се разгледува во контекст на 
Светото Писмо. Но, има и двајца мажи на Британските острови, 
чиа служба на збор и дело не можеше да го издржи тестот на 
вистината. Овие беа св Свети Патрик и свети Колумбан. Свети 
Колумбан е оној кој е фатен како гласник. 

Иако на Тиатирската возраст весник беше Свети Колунбан, 
сакам да се задржиме малку на животот на свети.. Патрик, како 
пример за нас, а исто така да го оспори тврдењето дека Светото е 
Рим. Патрик беше еден од нејзините, ништо повеќе од сестра на 
Јованка Орлеанка. Патрик е роден од на св Мартин во малото 
гратче Бонаверн на бреговите на реката Клајд. Еден ден, додека 
неговите две сестри играа на работ на брегот, пиратите се 
приближиле и ги киднапирани сите три. Никој не знае каде ги 
однесле сестрите, но Патрик (неговото име беше Сукат) беше 
продаден во Северна Ирска. Неговата работа беше да се грижи за 
свињи. Да ги обучува кучињата. Неговите кучиња се толку добро 
обучени дека многу луѓе дојдоа од далеку и блиску да ги купат. Во 
својата осаменост тој се сврте кон Бог и беше спасен. Потоа дојде 
желба да побегне и да се врати дома кај своите родители. Тој 
направи план кој е во голема мера се користи во дресурата на 
кучиња. Тој ги научи кучињата да лежат на него и да го покриат 
неговото тело внимателно и да не се преместат, додека тој им 
нареди. Така, еден ден кога неговиот сопственик продаде неколку 
кучиња, Патрик заповеда на кучиња, освен главниот на чопорот, за 
да влезат во чамецот. Тој тогаш даде таен сигнал каде кучето се 
растрча и одби да дојде до брод. Додека господар и купувачот се 
обидоа да го фатат кучето, Патрик влезе во коработ и им 
сигнализираше на кучињата да го покриат. Како го прави Патрик 
тоа е не веројатно да се види, купувачот крена едро и отплови. 
Кога се увери дека капетанот е премногу далеку за да се врати, 
Патрик даде уште еден сигнал на кучињата кои се охрабруваат да 
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предизвикаат гужва. Тогаш тој излезе и рече на капетанот дека ако 
тие не го пуштат за да се врати во неговата куќа ќе командува со 
кучињата да се продолжи да се создадат пречки и ќе го преземе 
бродот. Сепак, капетанот е христијанин, а кога ја слушна 
приказната на момчето тој со задоволство допловија до својот дом. 
Таму Патрик отиде во Библиското училиште и се врати во Ирска, 
каде што од страна на Словото Божјо и моќта на многу знаци и 
чуда, победи Господ. Само никогаш не отишол во Рим, ниту Рим 
некогаш се стави во употреба. Вистината е дека кога Рим конечно 
доби солидна основа на островот и кога видоа дека совршено 
време, тие убија над 100.000 христијани кои имале во текот на 
годините се разви од првичната група која дојде кај Господ во 
Сент Патрик. 

Околу 60 години по смртта на Свети Патрик, во округот на 
Донегал во Северна Ирска, на кралското семејство од Фергус, е 
роден Колумбан. Тој стана брилијантен, посветен научник, 
повеќето од Писмото. Бог со звучен глас го повика да биде 
мисионер. Откако го слушнаа гласот на Бог, ништо не можеше да 
го запре, и неговата чудотворно министерство доведе многу 
историчари да го објават. Неговата служба била толку голема, со 
придружните натприродни знаци, дека некои (особено на 
студентите од Рим) мислеа дека се претерани описи. 

Во една од мисионерски патувања, како што се 
приближуваше ограден град со зидини пред него се судри со 
забравена вратата. Тој крена глас во молитва дека Бог ќе 
интервенира и да му се овозможи пристап на луѓето да 
проповедаат. Но, додека се молел, судот магионичари почнале да 
го малтретираат со гласна вика. Тогаш тој почна да пее некој 
псалм. Како што пееше,Бог толку го зголеми обемот на неговиот 
глас дека тие се удавија од плачот на незнабошците. Одеднаш 
вратата беше подотворено од себе. Тој дојде и проповедаше 
Евангелието привлекувајќи голем број луѓе кај Господ. 

Друг пат, кога тој не би можел, исто така, во едно село, како 
што се сврте да се оди, на синот од поглаварот одеднаш му стана 
многу лошо, дури и до смрт. Тие брзо го бараа св Колумбан и го 
повикаа назад. Кога тој се молеше молитвата со вера, момчето 
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веднаш било исцелено. Тогаш селото беше отворено за 
евангелизација на Евангелието. 

Чистото евангелие што тој го проповедал Колумбан и 
неговите колеги се прошири во текот на Шкотска, да се свртат кон 
Бог. Тоа исто така се прелеа и во Ирска и северна Европа. 
Неговиот начин на ширење на Евангелието е дека можеби 
дванаесет мажи под камбаната отидоа во нова област и буквално 
да се изгради град фокусиран на евангелието. Меѓу овие дванаесет 
мажи ќе бидат столари, учители, проповедници, итн, сите 
прекрасно обучени во Словото и светиот живот. Ова мала колонија 
беше ограничена со ѕид. Наскоро, овој ограничен простор бил 
опкружен со научници и нивните семејства во нивните домови, 
кои го проучувале Словото и се подготвуваат да се излезе и да му 
се служи на Господа како мисионери, лидери и проповедници. На 
мажите им е дозволено да стапат во брак, иако многу не сакаа со 
цел подобро да му се служи на Бога. Други, пак, се независни од 
државната помош и на тој начин да се избегне политика. Наместо 
постојано напаѓање на другите религии, ја научија вистината, 
бидејќи тие веруваат дека тоа е вистина и е доволно оружје за да 
се постигнат целите кои Бог имал на ум за нив. Тие беа апсолутно 
независни од Рим. 

Свети Колумбан беше основач на големото Библиско 
училиште на островот Ху (во предниот дел на југозападниот брег 
на Шкотска). Кога тој отиде таму, островот беше толку пуст и 
карпест и дека тоа не може да го носи доволно храна за сите нив. 
Но Колумбан од една страна садеше семиња, додека другите се 
одржа во молитва. Денес, островот е една од најплодните во 
светот. Од островот, се фокусираше во Библијата,од таму се 
излезени силни научници надарени со мудрост и сила од Бог. 

Кога ја читам историјата на овој голем угодник Божји и 
прекрасната работа што е направена, натажено е моето срце, кога 
сфатив дека папската власт, сака да се донесат сите лица под нивна 
власт, дојде и на крајот се оскверни и на овие мисионерска полиња 
и ја уништи вистината како се предаваше од Колумбан. 
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ПОЗДРАВИ 
 
Откровение 2, 18: "И на ангелот на Тиатирската црква 

напиши му: Ова го вели Синот Божји, Чии очи се како пламен 
огнен, а нозете слични на сјаен бакар." 

Откровение на божеството Тиатирското време е дека Исус е 
Син Божји. Еднаш, во деновите на своето тело, беше познат како 
Синот Човечки. Но, бидејќи повеќе не го знаеме по телото. Тој 
повеќе не е Синот Човечки, големиот пророк, кој во Себе ги собра 
сите пророштва. Единородениот повторно е во прегратката на 
Таткото. Сега ние го познаваме Него со силата на воскресението. 
Тој стана и ја зеде неговата моќна сила и е пред се и над се, во 
слава на Својата слава. Неговата слава Тој нема да ја сподели со 
другите. Негово водство над црквата Тој нема да ја предаде на 
ниеден човек. 

Тој гледа надолу во Тиатир, и тука тој гледа во тој град, и во 
тоа четврта возраст таа чест што не му припаѓа на друг. Очите 
пожарот со огнот на гневот и пресуда кога ќе го види Аполон 
почитуван како Син Божји, кога имал само Единородениот на 
Отецот. Колку е страшен мора да биде неговата оцена на 
религијата на Тиатирското време во која членовите на црквата 
како незнабожец син на Бог (Аполон, син на Зевс) воздигне 
човечки владетел за поклонување, поддржан од државната власт. 
Бидејќи тоа е токму она што го видел. Римокатоличката црква, 
целосно се апсорбира во славејќи идоли од фундаментално 
значење за ритуалите на богот-сонце (Аполон) имаа човек со 
реално божество (папата),преку брак на црквата со државата. За 
Тома Аквински и Aлверус Пелагиј формулирани и тврдеше дека: 
"Папата е да се гледа со духовно на духовното око се чини дека не 
е маж, но Бог Неговата власт нема граници Тој може да изјави дека 
се во право што ќе и може да земе некој нивните права како тој 
мисли. Кој се се сомнева во оваа универзална моќ доведува до 
исклучување на спасението. На големо непријатели на Црквата се 
еретици, кои не сакаат да носат го јаремот на вистинската 
послушност." 
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"Еден е Посредникот меѓу Бога и луѓето, Човекот Христос 
Исус ( Синот Божји)." 1 Тим. 2, 5. Но, римскиот папа смени збор. 
Тој беше направен од "Еден е Посредникот меѓу Бога и човекот 
(не на луѓето)." Па сега тој посредува меѓу посредникот и луѓето. 
Но, не постои друг посредник освен Синот. Папата прокламира 
спасение преку Римската црква. Но нема спасение освен преку 
Синот Божји. Не е чудо што очите горат во пожарот во огнена 
пресуда. Не е чудо што стапалата се како сјајна бронза, како што 
таа е подготвена да гази во прав и прашина злите царства на овој 
свет. Благодарам на Бога за оние силни нозе од месинг. Тие се за 
нас да траат и на суд. Сега тие се нашата основа за она што Тој го 
има стекнато во нас. Стоиме и се идентификувани во Него, Исус, 
Синот Божји. 

Заправо во ова време сме сведоци на порастот на 
Mухамеданството кое го отврла потеклото на Синот Божји и им 
одредува смрт на сите оние кои се нарекуваат христијани. 

Тоа е, исто така, токму во оваа време лажната црква и 
пркосеше првата заповед на Севишниот Бог и брзо излезе цо 
прекршување и на втората заповед како папата го поставија на 
местото на Исус Христос и се спроведуваат глорификација на 
идоли до степен до кој тоа значи смрт за оние кои ќе одбијат да се 
постави во црквата икони. Само под царица Теодора, од 842. до 
867. година, при што се убиени повеќе од 100 000 свети бидејќи 
сметаа дека ликовите се безвредни. 

Овој пат сигурно треба да се покајат или губат сите. Стои 
Господ на славата, Бог, Бог, Неговото Слово е одбиено, Неговото 
лице е одбиено, но не може да го соборат човековите раце и 
човечките срца. Нек Го порекнат, Тој останува верен. "Не се 
плаши стадо моја му се допадна на мојот Отец вам да ви го даде 
Царството Небеско. И кога ќе дојдам со бронзени нозе и пламен во 
очите, Јас ќе наплатам, Судот е Мој, Јас ќе им вратам," кажува 
Господ.  
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МОЛИТВЕНА БЛАГОДАРНОСТ 
 
Откровение 2, 19: "Ги знам твоите дела, и љубовта, и 

службата, и верата, и трпението твое, и дека твоите последни дела 
се побројни од првите." 

Овде повторно наоѓаме исти воведи замерки "Ги знам твои 
дела." 

Самиот Божји Син рече: "Верувајте ми заради самите дела." 
Тој стави акцент на своите дела, додека беше на земјата на земјата. 
Делата кои беа одредени од Бога за да ја вдахне верата во Него. 
Тоа беше голем дел од неговото служење. Неговиот е Светиот Дух 
во апостол Павле кој вели: "Ние сме во неговата изработка, 
создадени во Христа Исуса за добри дела, што Бог ги утврдува 
дека ние треба да живееме во нив." Ефесјаните. 2, 10. Тоа се дела 
кои може да инспирира вера во Него, затоа што мораше да покаже 
дека односот со него дека Павле го опиша како "создадена во 
Него". 

Така, да делата нема никогаш да го заземат местото на 
верата во Бога за нашето спасение. Но, работите се покажаа дека 
нашата вера веќе е ставена во Него. Добри дела нема да те спасат, 
но тоа ќе резултира о животот како плод на Господа. Јас верувам 
во добри дела. Дури и ако човек не е спасе, тој треба да прави 
добри дела и да направи најдобро што може. Што е страшно во 
очите на Божјиот народ да правиме лоши дела, а потоа велат дека 
ја вршат волјата на Господ. Тие направија епископи и папи и 
хиерархијата на Рим. Тие убиваат, осакатуваат и сите видови на 
злото, во името на Господ. Тие живееле живот токму спротивното 
на она што го учи Словото. Во тој лош ден оние вистинските 
верници сјаеја како светилка во темно место, како тие постојано 
правеа добро, бидејќи тие на клетви возвраќаа со благослов, а на 
вистината за Бог се поклониа иако многумина умреле за него. 

Во овој стих Тој и оддава признание на Своите деца, бидејќи 
тие живеат со променети животи. Нивните дела сведочеа за нов 
дух. Луѓето видеа дека нивните добри дела го славеа Бога. Да, 
навистина, ако си христијанин ќе го направиш она што е во право. 
Вашите дела ќе покажат дека срцето е во право. И тоа нема да 
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биде нешто што се одржуваат за да ја исполнува Неговата волја 
кога ќе не види никој освен Бог и ќе ја отвори Неговата волја, дури 
и ако тоа ке те чини живот. 

"Знам дека твојата љубов, служење, верба и истрајност." 
Ќе забележите дека нивната љубов е сместена меѓу "дела" и 
"служење". И ова е вистинското место за тоа, бидејќи без љубов 
нашите дела не се прифатени пред Бога и не е ни нашето служење. 
Павле говори до Коринтјаните рече: "Без љубов, јас сум ништо, и 
што и да направам е бескорисна ако не е направено во љубовта." 
Значи, токму тука може да се види дека овие верници не беа во таа 
нисколаитска класа и дела што се формирале како средство за 
спасение, или дека тие му се восхитуваат. Тие ги направија 
нивните дела од љубовта на Бога дека се излеа во нивните срца 
преку Светиот Дух. Ова е љубов во нивните срца тоа е Божјата 
љубов кон Него. Исус рече: "По тоа ќе ве познаат сите дека сте 
мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе." Незнабожците кои ги 
видов во животот на првите христијани, рекоа, "погледнете како се 
љубат еден со друг." Јован рекол: "Кој љуби,од Бога е роден." 1 Јн. 
4, 7. 

Сакам да им се даде предупредување, токму тука. Што се 
однесува на последните денови се вели дека лубовта ќе се олади. 
Во Лаодикија, или последнато време, самољубие и љубовта на 
материјалните нешта ке го заземе местото на вистинската љубов 
кон Бога. Ние треба да се воздржиме од силата на гревот во овие 
последни денови. Толку многу станаа толку стврднати, како што 
тоа не се разбере ефектот на овој последен ден. Тоа е време да се 
доближиме до Бога и нека се пополнат нашите животи со Својата 
љубов. Ќе се почувствува студенило на црква на последните 
денови и ја отфрлаат вистината на Бога што само тоа може да 
помогне. 

Во тие мрачни и страшни години вистинската лоза ја одржа 
својата љубов кон Бога и љубовта на браќата. Бог за тоа му оддаде 
почит. 

"Знам за вашето служење." Исус рече: "Најголемиот од сите 
вас е во служба на сите." Еден мудар човек коментираше дека 
поговорка. Еве што тој рече: "Само историјата ќе ја докаже 
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вистината на овие тврдења." Човекот е во право. Сите навистина 
голема историски мажи биле слуги. Оние кои имаат потреба за да 
користат, и оние кои ке угнетуваат, оние кои бараат да се биде 
секогаш во првите редови, ќе потонат во срам. Дури и богатите се 
осудени од страна на Бог, кога тие не го користат правилно своето 
богатство. Но, да се погледне во историјата и ќе видите дека 
навистина големи беа оние кои ги служеа другите. Историјата 
никогаш не може да се пофали дека тие направиле многу, но тоа 
засекогаш ќе го фалат оние кои имаат направено многу за другите. 
Сега, се примени го тоа на себе. Како дојде Синот Човечки не да 
Му служат, туку да служи, па и ние треба да го следиме примерот. 
Го видоа како се сагнува на нозете на апостолите и ги мие нивните 
уморни и валкани нозе. Тој рече: "Вие не го разбирате она што 
сега го правам, но подоцна ќе се спознае." Тој стана слуга на Него, 
Бог би можел да го искачи на највисоко височини. И еден ден, во 
судот на светителите, вие ќе го слушнете како велат, "Добро 
направено, добар и верен слуга, во радоста на Господ." Тешко е да 
се биде секогаш во служење. Но, оние кои трошат и да се трошат 
за други, еден ден ќе седат со Него на Својот престол. Тоа ќе биде 
достоен за тоа. "Ние работиме за Господ, од изгрејсонце до 
зајдисонце, ајде да разговараме за сите Негови прекрасни љубов и 
грижа, и кога на сите животот ќе му заврши и дека е подготвена 
нашата работа на земјата, и таму е прозивка, јас ќе бидам таму."  

"Знам за вашата вера." Па еве, тој не вели како што рече во 
црквата во Пергам: "Ја држиш мојата вера." Тој не зборува за 
својата вера, туку да им се призне за нивната лојалност. И додека 
се чини, исто така се споменува за нивната "стабилност". Затоа, 
лојалност и стабилност одат заедно. Всушност, стабилноста е 
резултат на верата, затоа што во Јаков. 1, 3 вели: "Знаејќи дека 
испитувањето на вашата вера создава трпеливост." Апсолутно 
нема друг начин со кој се стекнува постојаност. Тоа морра да дојде 
со искушување на нашата вера. Римјаните 5, 3: "Незгодата раѓа 
постојаност." Во Јаков 1 ,4 се гледа колку многу Бог ја цени оваа 
наградба на нашата постојаност. "Нека вашата биде на дело 
совршена да бидете совршени и потполни, без никаков 
недостаток." Божјата воља за нас е Совршенство. А тоа е 
совршенство на стабилност - чекање на Бога и на чекање за Бога. 



ТИАТИРСКО ЦРКВЕНО ВРЕМЕ 235 

 

Тоа е процес на развој на карактер. Како високо признание, Бог му 
ги дал на светите во ова мрачно време. Упорни како јагниња на 
колење водени, со љубов, верно Му послужи на Бога. Тоа е се што 
сака од животот, само поддршка за својот Господ. Колку голема 
беше да биде нивната награда. 

"Знам за Твоите дела, и последните, што се повеќе од 
првите." Ова сигурно е извонредно. Како мрак зголемен, на 
листата на мачениците на денот на неговото продолжување, сите 
тие ке работат посилно, и се повеќе ке им се зголеми нивната вера. 
Колку е трагично што во Ефеско време љубовта слабее. И 
навистина ништо не е кажано во врска со зголемената жртва на 
љубовта во другите времинја, но во овој момент, и во најтемните 
од сите нив, да послужи дури и повеќе. Што е лекција. Нема 
запирање на оваа добротворно служење да го љубиме Бога, но 
всушност тоа е зголемено. Тоа е тајна. Дозволувајте непријателот 
се обидува да го запре нашото служење на Господ - нашиот 
одговор е зголемено служење. Кога слабите плачат од страв, тоа е 
време да се викне за победа.  

"Знам заТвоите дела, и последните, што се повеќе од 
првите." Значи, како што рече, ова е време вика на мрачниот 
среден век, бидејќи тоа навистина беше најтемниот период на 
целата историја. Тоа беше време на папата Инокентиј III, кој тврди 
дека бил "викар на Христос - врховен владетел на црквата и за 
светот", кој ја започна Инквизицијата, кој беше под негово 
раководство се фрли повеќе крв од било кое друго време, освен во 
времето на реформацијата. Тоа беше време на владеењето на 
блудниците. Сергиј III имал љубовница и "полн папски збор со 
љубовници и вонбрачни синови и се претвори папската палата во 
разбојничка пештера." Анастасиј III бил задавен на смрт од 
Марозија која беше на Сергиј љубовница. Џон Кси Maроциниот 
вонбрачен син. Јован XI беше Maроцинин внук, и тој "силувал 
вдовици и девици, и во чинот на прељуба, е убиен од збеснат маж 
на една жена." Тоа е тоа време на папскиот раскол бидејќи двете 
линии на папата (оној кој владеел од Авињон, а другиот од Рим) 
проколнати и се бореа меѓу себе. Папи овие не само што беа 
виновни за неморално сексуални дејствија (тие се татковци на 
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вонбрачни деца толпата, практикува содомија итн) Но, се виновни 
за продажба на свештеничката служба на оние кои нудат најмногу. 

Тоа беше време кога блескаше светлина на многу низок 
интензитет, сепак, мал број на верни работеа искрено на темнината 
и се зголемува се додека кон крајот на ерата не застане, многумина 
се обидуваат да се реформираат. Нивните напори биле толку 
сериозно што го отвори патот за следната реформација. Затоа, како 
што Словото вели во врска со таа возраст "последни (крај на 
период) работи повеќе од првата." 

Тиатир како збор има различни значења меѓу кои "постојана 
жртва." Многумина веруваа дека ова е пророштво за служба на 
миса, која постојано е презентирање на Христовата жртва. Тоа е 
одлична мисла, но тоа, исто така, би можело да значи постојана 
жртва во својот живот и напорите на вистинските верници на 
Господ. 

Секако, овие беа многу свети Тиатирци, исполнети со 
Светиот Дух и со вера, создадени за добри дела, по прикажување 
на неговите пофалби, тие не се грижеа за животот, но тие со 
задоволство ги дадоа своите сите како слатка жртва на Господа. 

 
 

ОПОМЕНА 
 
Откровение 2, 20: "Но малку сум лут на тебе, зашто 

позволуваш жената Језавела, која себеси се наречува пророчица, 
да ги учи и мами слугите Мои да блудствуваат и да јадат идолски 
жртви." 

Значи, со овој стих Сакам да се спуштите до 23 стих, и да 
гледате доказ за една голема вистина цело време зборував за да ви 
обрнам вашето внимание. "И нејзините деца ќе ги убиам со смрт. 
И сите цркви ќе знаат дека Јас сум тој кој ги истражувам бубрезите 
и срцето." Велев дека таму се всушност две цркви, иако Духот 
зборуваше за двете од нив во секое време, како да се едно. Тука 
јасно се вели дека постојат цркви и подеднакво јасно изјави дека 
некои од овие цркви многу очигледно не знаат дека тоа беше тој 
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кој истражува бубрези и срца. Тој ќе докаже дека тоа е така. Така 
што ќе биде цо Црквата на оние што не го знаат ова вистина? Се 
разбира, ова е лажна скупина на лоза, бидејќи вистинските 
верници сигурно знаат дека пресудата започнува со куќата на Бога, 
и тие, да се биде богобојазливи, си судат самите и нема да биде 
изведен пред суд. 

Па зошто Бог ги нарекува овие цркви неговите цркви, иако 
тие се лажна лоза? Вистината е дека тие се христијани. Но не се 
христијаните во Дух. Тие се христијани во тело. Тие го носат 
името залудно. Марко 7, 7: "Но напразно Ме почитува, оти 
проповеда човечки повелби." Но тие навистина се христијани 
затоа што друго би можело да биде? Муслиманот е муслиман. Тоа 
е неговата религија, без разлика колку тој живее, бидејќи е 
потписник во теорија за тоа што го учи Куранот. На ист начин, 
христијанин е христијанин, сè додека таа се согласува со фактот 
дека Исус е Син Божји, роден од девица, дека тој бил распнат и 
умре и воскресна, дека Тој е Спасителот на човештвото и така 
натаму. (Всушност, во возрасната Лаодикиското време ќе бидат 
оние кои се нарекуваат христијани, бидејќи тие се согласуваат со 
прекрасните вредности на Исус додека другите го негираат 
Неговото Божество. го проповедаат социјалното Евангелие.) Тие 
се нарекуваат христијани и припаѓаат на Црквата. Но, тоа не е 
вистински духовно или верски. Таков верник е оној кој е крстен во 
телото на Христос и е негов член. Сепак, и во Божјата цел е дека 
плевелот расте со пченица и тие не треба да бидат искорнати. Тоа 
е Божја заповед. Свој ден за врзување и горење доаѓа, но се уште 
не. 

Затоа, духот зборува на оваа измешана група. Од една 
страна, пофалби, а од друга прекор. Тој рече дека она што е во ред 
кај вистинскиот верник. Тој предупредува дека лажната лоза мора 
да се направи, ако тој сака да застане оправдан пред Господ. 
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ЖЕНАТА ЈЕЗАВЕЛА 
 
Апостол Јаков ни покажа по која насока оди гревот. Јаков 1, 

14 - 15: "Но секого го искушува неговата похот, која го влече и 
мами. Потоа похотата, откако ќе се зачне, раѓа грев, а гревот, 
извршен, раѓа смрт." Значи ова е слика на што точно се случува во 
црквените времиња. Како што гревот почна во ништо освен како 
чувство, па смртта на црквата започна со едноставен, малку 
приметни дела на николаитите. Од делата отиде во доктрина. Од 
доктрина прифатија моќта на државата и воведувањето на 
паганството. Сега во ова доба оди кај својата пророчица (учител) и 
патува понатаму се додека не се најде во огненото езеро, бидејќи 
тоа е токму каде што тие ќе завршат, во втората смрт. 

Па сите Божји повици против оваа четврта возраст е 
задолжен за Неговата пророчица Језавела. И да се разбере токму 
зошто Тој имаше толку многу оптужби, ние ќе треба да ја 
побараме нејзината историја во Библијата, и кога ќе се лоцира она 
што таа правела таму, ние ќе знаеме што се случува во овој 
момент. 

Првата и најважната работа што дознаваме за Језавела е тоа 
што таа не е ќерка на Авраам, ниту е нејзиното прифаќање на 
племиња на Израел духовна запис, како што тоа беше Руте 
Моапке. Не, воопшто не. Оваа жена беше ќерка на Етбал, кралот 
на Сидон (1 Царства 16, 31), кој беше Аштартин свештеник. Тој го 
наследи престолот со убивање на својот претходник Фелес. Затоа, 
можеме да видиме дека таа веднаш била ќерка на убиецот. (Ова, 
секако, не потсетува на Каин.) И начинот на кој таа стана дел од 
Израел не беше преку духовниот канали што Бог определил да 
влезат незнабожците, но таа стапи во брак со Ахав,цар на десет 
племиња на Израел. Па тоа единство, како што видовме, не имаше 
духовно ништо, тоа е политички. И така оваа жена, која беше 
навлезена во идолопоклонство немаше ни најмала желба да стане 
просветител на еден вистински Бог, но дојде до јавни изјави со 
намера за одвраќање на Израел од Господ. Сега Израел (десет 
племиња) веќе знаеше што ги славеа златните телиња, но до тогаш 
тие беа продадени на идолопоклонство, бидејќи Бог се прославува 
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и го призна Мојсеевиот Закон. Но од време Aхабовиот брак на 
Језавела идолопоклонство напредуваше во деструктивен начин. 
Тогаш кога оваа жена стана свештеничка во храмовите дека таа 
подигнат Aштарти (Венера) и Баал (богот-сонце) Израел дојде до 
кризна точка на неговиот живот. 

Со ова на ум, сега можеме да започнеме да видиме што 
Духот Божји изложува во ова тиатирско време. Еве зошто. 

Ахав се оженил со Језавела и тој тоа го направи како 
политички маневар за да го зајакне своето царство и го обезбеди. 
Тоа е токму она што црквата го правеше кога се омажила за 
Константин. И двете беа придружувани од политички причини, и 
покрај тоа што ќе додадеа духовен допир. Значи, никој не може да 
ме убеди дека Константин е христијанин. Тој беше незнабожец со 
она што изгледаше како христијанин со украси. Тој сликал бели 
крстови на штитовите на војниците. Тој е основач на витешкиот 
ред на Колумбо. Тој стави крст на кулата на Свети Софија 
започнувајќи ја така традицијата. 

Тоа беше идеја на Константин да се соберат сите народи, 
таканаречените христијани и вистински христијани. И за некое 
време се чинеше како да тие нема да успеат, бидејќи тие се 
вистински верници дојдоа да се види дали тие можат да ги вратат 
оние што се оддалечиле од Словото. Кога видоа дека не можам да 
ги вратат на вистината, тие беа принудени да избегаат од 
политичкото тело. Потоа, кога го направиа ова, беа нарекувани 
еретици и биле прогонувани. 

Дозволете ми да кажам дека овде имаме иста ситуација 
нешто што се случува во моментов. Сите луѓе се собираат. 
Пишување на Библијата што ќе одговараат на сите, без разлика 
дали е Евреин, католик или Протестанти. Тие имаат свој 
Никејскиот Советот, но тие го нарекуваат Екуменски собир. И 
знаеш ли против кого сите овие организации се борат? Тие се 
борат против вистинските Пентекосталци. Не мислам на 
организацијата наречена Пентекостална. Мислам дека оние кои се 
Пентекосталци, бидејќи тие се исполнети со Светиот Дух во 
своите редови имаат знакови и подароци за одење во вистината. 
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Кога Ахав ја оженил Језавела од политички причини тој го 
продал своето првородство. Се приклучувате на организацијата и 
ке го продадете вашото првородство, брате, дали сакате да 
верувате или не. Секоја протестантска група која некогаш излезе, и 
се врати, и кога ќе се продаде вашето првородство, ти си само како 
Исав - можете да плачете и да се покајате колку што сакате, но тоа 
нема да ви помогне на сите. Постои само едно нешто што може да 
го направите, а тоа е: "Излезете од неа, народе мој и престанете да 
бидете учесници во нејзините гревови!" Ако, не мислите дека сум 
во право само одговорете на ова едно прашање: дали може барем 
едн жив човек да ми каже која црква или кој Божји покрет некогаш 
имал пробудување и се вратил откако отишол во организација и 
станал деноминација? Прочитајте ги своите историји. Не можете 
да најдете ни една – дури ни една.  

Тоа беше на полноќ час за Израел, кога тој се придружи на 
светот и го напушти Духовното за политичко. Тоа беше на полноќ 
час во Никеја кога црквата го направи истото. Полноќ е време сега 
кога црквите се собраа.  

Значи, кога се оженил Ахав со Језавела тој нејзе и дозволи да 
земе државни пари и да подигнат два огромни храма за да го 
прослават Aштарте и Ваал. Онаа која била подигната за Ваал беше 
доволно голема што цел Израил дојде и се поклони. И кога 
Константин и црквата стапија во брак тој даде црковни објекти и 
подигнати олтари и слики, и организира хиерархија што веќе се 
разви.  

Кога Језавела доби државна власт, им наметната на луѓето 
нејзината религија и ги уби пророците и свештеници на Бога. 
Стана толку лошо што Илија, гласник на неговиот ден, помисли 
дека е тој единствен преостанат, но Бог имаше уште 7.000 кои не 
се поклонуваа на Ваал. И сега таму меѓу оние дениминации од 
Баптисти, Методисти, Презвитеријанци, итн, има и такви кои нема 
да излезат и да се вратат кај Бога. Сакам да знаете дека не сум сега 
и никогаш не сум бил против народот. Деноминација е ова - на 
систем на организација, против кого сум. Морам да бидам против 
нив зашто Бог ги мрази. 
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Ајде сега да се запре тука еден момент и да се повтори она 
што го изјави за прославување во Тиатир. Јас реков дека тие им се 
поклонуваа Аполон (кој бил богот-сонце), заедно со царот. Значи, 
ова е Аполон наречен "инхибитор на злото". Тој го вртел злото од 
луѓето. Ги благословуваше и им беше вистински бог. Се верувало 
дека ги учи луѓето. Тој беше објаснување на прослави и ритуали 
на храмот, служејќи на богови, за жртви и смрт и живот после 
смртта. Начинот на кој тој го направи ова е преку пророчицата кој 
седна во заноц на троножна столиц. О! Гледате ли дека? Тука е тоа 
што се нарекува пророчица Језавела и таа им помага на луѓето. А 
нејзиното учење ги заведува слугите Божји и ги води кон прељуба. 
Значи, блуднштво значи "прослава на идолите." Ова е токму она 
што е нејзините духовно значење. Тоа е нелегално да се биде во 
единство. Ахабовото единство и на Константиновото единство и 
двајцата биле незаконски. Двајцата извршија духовна прељуба. 
Секој блудник, ќе заврши во огненото езеро. Бог рече така. 

Така, во учењето на католичката црква ( црквата е од женски 
пол, што е жена), го негира Словото Божјо. Папата, кој е буквално 
Аполон во модерна верзија се предава на луѓето да се заедно и во 
идолопоклонство. Римокатоличката црква сега стана лажна 
пророчица на луѓето бидејќи Словото на Господ го зеде од 
народот и дал свој идеи за тоа што претставува простување на 
гревовите, кој ги собира Божјите благослови, и свештенството 
отиде толку далеку што категорично дека тие имаат моќ не само во 
животот туку и во смртта. Сами ги учат дека е чистилиште, но не 
можете да најдете зборови. Кои ги учат молитви и масите и пари 
кои потекнуваат од чистилиштето кој е воведен во небото. Целиот 
систем кој е базиран на такво учење е лажно. Не лажат за сигурен 
темел на Божјото откровение во Неговото Слово, но лежи на живо, 
песок кој тоне на своите невистинити. 

Црквата отиде право од организација во деноминација, а со 
тоа да се шири лажно учење. Тоа е точно. Римокатолиците не 
верувам дека Бог е во Неговото Слово. Не, воопшто не. Да 
веруваме дека тие треба да се покајат и да се вратат, но тие велат 
дека Бог е во Неговата црква. Тоа не е така. Види што направија 
само од воденото крштевање. Тоа се намали до толку тоа да биде 
крштавање и тоа како на незнабожец крштевање направено. 
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Дозволете ми да ви кажам за искуството што го имав со еден 
католички свештеник. Девојката што ја крстив отиде за да се крсти 
и се претвори во католик,затоа свештеникот сакаше да ме испита 
за неа. Тој ме праша каков вид на крштевањето имала. Му реков 
дека јас крштевам со христијанско крштевање, која е според моите 
сознанија единствениот кој постои. Јас ја потопив во вода во името 
на Господ Исус Христос. Свештеникот ми кажа дека тоа некогаш 
го правеше и Католичката црква. Веднаш го прашав кога 
Католичката црква го правела тоа бидејки како што читам во 
нејзината историја и не можев да најдам она што тој го рече. Тој 
ми кажа дека тоа е во Библијата и дека Исус ја организирал 
Католичката црква. Го прашав дали мисли дека Петар е навистина 
прв папа. Категорично изјави дека Петар е првиот папа. Го прашав 
дали тој проповедите ги одржува на латински, со цел да се 
обезбеди точност и дека никогаш нема да се промени. Тој рече 
дека е вистина. Му реков дека заскитале многу далеку од она што 
го имаше на почетокот, јас му дадов до знаење дека ако 
католичката црква навистина верува во книгата на Дела 
Апостолска, тогаш јас сум старомоден католик. Тој ми кажа дека 
Библијата е запис на католичката црква и дека Бог е во црква. Јас 
не се согласував со него бидејки Бог е во Неговото Слово. "Бог 
нека биде вистина и секој човек лажец." Ако одземете или да 
додадете на таа книга, Бог вети дека ќе ги додаде злото на оние 
кои го додаваат и одземаат дел од книгата на животот, ако тие се 
осмелуваат да ја одземат. отк 22, 18 -19. 

Дозволете ми да покажам како Римокатоличката црква 
верува дека Бог е во црква наместо во зборот. Еве еден извадок од 
дневникот на папата Ивана 23. "Моето искуство во текот на овие 
три години за папа, бидејќи јас 'во страв и трепет' прифатив оваа 
служба и во чиста послушност кон волјата на Господ што бев 
префрлен во светото на кардиналите во конклавата, сведочи за 
овој принцип, и трајна причина за мене да биде вистина. апсолутна 
доверба во Бог во сите работи поврзани со сегашноста, и совршено 
спокојство во поглед на иднината." Папата тврди дека Бог зборува 
преку црквата откриваjки ја Својата волја. Како грешно! Бог е во 
Неговото Слово и говори од страна на Словото и ја открива 
Својата волја. Тој, исто така, тврди дека тој стави апсолутна 
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доверба во зборот на луѓето и на тој начин тој мирно се покори. 
Звучи толку убаво, но тоа е толку лажно. Исто како и изопаченоста 
во Едемската градина. 

Ајде да прејдеме сега тука во Откровението. 17 и да се види 
оваа жена, црквата, која што живее на лажни пророштва, а не на 
Словото Божјо. Во стих 1 Бог ја нарекува големата блудница. 
Зошто е таа блудница? Бидејќи таа е во идолопоклонство. Ги има 
фатено луѓето во една иста работа. Што е лекот за 
идолопоклонство? Словото Божјо. Затоа, оваа жена е блудница, 
зашто таа го напушти Словото. Таа седи таму во текот на многу 
води, што значи множества народ. Ова сигурно е лажната црква, 
бидејќи Божјата црква е мала - малкумина се оние што го наоѓаат. 

Забележете каква е таа е во очите на Бога, без разлика колку 
на луѓето им изгледа убави и како филозофски звучи. Таа е многу 
пијана од своите блудништва. Значи, била пијана од крвта на 
мачениците. Исто како и Језавела која уби пророци и 
свештениците и ги уништи Божјите луѓе кои не им се поклонија на 
Ваал да го прослават. И тоа е точно она што го направи 
Католичката црква. Тие ги убија оние кои ќе одбијат да се 
поклонат пред католичка власт. Оние кои сакаа Словото Божјо а не 
зборовите на човекот биле погубени, обично со сурови методи. Но, 
оваа црква, која беше вклучена во самата смрт беше мртва и 
самата. Во нејзе немаше живот, и никогаш не ја следеја никакви 
знаци. 

 
 

ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПОКАЕ 
 
Откровение 2, 21: "А ѝ дадов време да се покае за 

блудството свое, но таа не се покаја." Дали знаете дека оваа црква 
е всушност повеќе зло отколку Ахав? Дали сте знаеле дека се 
покаја и одеше накратко омекнат пред Бога? Тоа не може да се 
каже и за Римокатоличката црква. Не, воопшто не. Таа никогаш не 
се покаја, туку порно се уништени сите кои се обидуваа да им се 
помогне и да се покајат. Тоа е историја. Значи, Бог продолжи да се 
подигне не само на гласници на секое време, туку подигна некои 
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прекрасни помагачи за оние гласници. Тој даде во секое доба 
прекрасни Божји луѓе и тие направија се што тие би можеле да ја 
вратат црквата кон Бога. Бог сигурно ја даде можност и им 
помогна да се покајат. Дали некогаш се покаја и нејзините плодови 
покажаа дека е? Не, никогаш. Никогаш и никогаш нема. Таа е 
пијана. Таа го изгубила нејзиното чувство за духовните работи. 

Затоа, немојте да сте збунети и да почнете да размислувате 
дека Римската црква се покајала за нејзиното колење на 
светителите, бидејќи тие се обидуваат да се обединат со 
протестантите и нивното црквено верувања со верувањата на 
Протестантската црква. Ниту еднаш не се извинија поради 
масовните убиства. И таа никогаш нема да се извини. И без оглед 
на тоа како изгледа нежно и со љубов во овој одреден период на 
време, тоа сепак ќе се зголеми, бидејќи убиството е убиство во зло 
и непокајание е во нејзиното срце. 

 
 

ИЗРЕЧЕНА ПРЕСУДА ПРОТИВ БЛУДНИЦАТА 
 
Откровение 2, 22 - 23: "Ете, неа ја фрлам на постела, а оние, 

што блудствуваа со неа, во маки големи – ако не се покајат за 
делата свои. И чедата нејзини ќе ги поразам со смрт, и сите цркви 
ќе узнаат дека Јас сум Оној, Кој ги испитува срцата и бубрезите; и 
секому од вас ќе му дадам според делата негови." 

Што? Оваа жена има деца? Блудница? Ако ова е случај дека 
имала деца од нивните блудничења,тогаш мора да се изгори со 
оган, како што рече зборот. Тоа е сосема точно. Тоа значи дека е 
нејзин крај, како ќе изгори со оган. Нејзиниот крај е огненото 
езеро. Но застанете за момент и размислете за момент за овие деца. 
Жената е онаа од која децата доаѓаат. Очигледно е дека оваа жена 
имаше деца кои излегоа од нејзе, но тие го направија тоа што и таа 
го направи. Покажете ми една црква која некогаш излезе од 
организација која не оди пак таму во него. Нема ни една. Ниту 
една. Лутераните излезоа и потоа организираше повраток и 
денеска се тесно поврзани со екуменското движење. Методистите 
се излезе и организирано се враќаат. Пентакосталците се излезени 
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и пак се враќаат. Тоа ќе биде уште едно излегуванје и фала му на 
Бога, тие нема да се вратат назад, бидејќи тие ја знаат вистината. 
Оваа група ќе биде невеста на последниот ден. 

Значи тука се вели дека оваа блудница има деца. Значи, 
какви беа тие? Тие беа ќерки, бидејќи тие беа цркви исти како неа. 
Значи, тука е еден многу интересен момент. Језавела и Ахав добиа 
ќерка. Таа се омажи за Јорам, синот на Јосафат во 2 Цареви 8, 16, 
вели: "И тој одеше по патот на цвојот таст." Ова е брак кој заврши 
директно во идолопоклонство. Тој ја воведе Јуда, која се плашеше 
од Бога и Му се поклонуваа на Бога, отидоа во идолопоклонство. 
Тоа е токму она што тие го направиле сите овие ќерки цркви, како 
што јас и посочив. Тие почнуваат во вистината и да се омажат во 
организацијата и да го напуштат Зборот за традиција, световни 
верувања и така натаму. Сега дозволете ми да ви разјаснам. Во 
Евреите. 13, 7 се вели: "Помнете ги и вашите наставници, што ви 
го проповедаа словото Божјо, и, имајќи го пред очи крајот на 
нивниот живот, подржавајте ја верата нивна." Зборот управува со 
нас а не луѓето. Значи, еден човек како што мажот е глава на 
жената. Тој управува со нејзе. Но црквата е, исто така, една жена и 
нејзините зборови управува е Исус,е зборот. Ако таа ги отфрла 
Словото и зема било која друга владавина, таа е прељубница. Па, 
наведете ми една црква, која не се откажала од зборот заради 
традиции и верски убедувања. Сите тие се прељубници - каква 
мајка, таква ќерка. 

Каква ќе биде казната на една блудница и нејзините деца? 
Па, тоа ќе биде двојно. Прво, тој рече: "Јас ја фрлам ви постела." 
Според последниот дел од стихот 22 ќе бидетоа постела на 
неволја, или големата неволја. Ова е токму она што Исус го вели 
во Мат 25, 1 – 13. Таму биле десет девици. Пет беа мудри, а пет 
луди. Пете Мудри го имаа маслото (Светиот Дух), но другите пет 
немаа.Кога се огласи повикот: "Еве, доаѓа Младоженецот." Пете 
луди морааа да трчаат барајќи масло, додека пете мудри девици 
влегоа во свадбата. Тоа е она што ќе дојде на блудницата и 
нејзините ќерки. Второ, тој вели дека ќе ги убие со смрт или како 
буквален превод вели: "Нека биде казнет со смрт." Ова е една 
необична фраза. Би можеле да речеме: "Пушти го човекот да биде 
погубен со бесење, или од струен удар или на некој друг начин." 
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Но, тоа вели: "Нека биде казнет со смрт од страна на смрт." Самата 
смрт е причината за смртта. Сега би сакал да се види ова јасно, па 
јас ќе ги преземам нашата илустрација повторно со Језавела и 
ќерката со која се ожени во домот на Јуда, и со тоа да ги воведе 
право во идолопоклонство и предизвика да Бог го предаде Јуда на 
смрта. Тоа е она што исто така го направи и Валаам. Значи тука е 
Језавела со нејзиното паганството. Има таму каде Јуда правилно 
Го слават Бога и да живеат под Словото. Па Језавела ја мажење 
нејзината ќерка за Јорама. Во моментот кога тоа се случи, Јорам ги 
охрабрува луѓето да станат идолопоклоници. Тој момент кога 
дојде моментот на овој брак, Јуда беше мртва. Таа е духовна смрт. 
Моментот кога првата римската црква се организира, умре. Штом 
Лутеранци се организираа, смрта дојде и тие умреа. Последни 
дојдоа Пентекостaлците и тие се организираа. Духот ги остави, 
иако тие не веруваат. Но, тој го нема. Дека бракот донесе смрт. 
Потоа, тука беше светлина на хармонија на едно божество. Тие се 
организираа, и тие умреа. Потоа, откако огнот на Бог слезе на 
реката Охајо, во 1933 година, во светот се прошири исцелување, 
но тоа никогаш не успеа да ја помине низ ниедна организација. Бог 
зачекори надвор од Пентекосталните групи, се надвор од 
организацијата, и што ќе направат во иднина, исто така, ќе биде 
надвор од организацијата. Бог не може да делува низ мртвите. Тоа 
може да функционира само преку членови на живите. Овие 
членови живеат надвор од Вавилон. 

Така како што гледате, дојде "смртта" или "Организација" и 
црквата умре, или да го објаснам, смртта на живеење, каде што 
беше непосредно пред само кога животот царуваше. Како и во 
почетокот Ева донесе смрт на човештвото па сега организацијата 
ја донесе смртта, бидејќи организацијата е производ на двојна 
исквареност, на Николаитизмот и Билеамизмот, која ја 
пропагираше пророчицата Језавела. Сега Ева треба да се изгори, 
заедно со змијата за нивнато страшно дело. Но Адам 
интервенираше брзо земајќи ја при себе, така што била спасена. 
Но, кога оваа сатанска религија поминува со тек на време, ќе нема 
никој да интервенира и ќе биде изгорена со нејзиниот заводник 
бидејќи блудницата, и нејзините деца и антихристот и сатаната се 
наоѓаат во огненото езеро.  
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Сега самиот ке се претекнам, а можеби и јас би требало да се 
задржам на пораката од последното време, но се чини дека сега 
многу соодветно да се вметне затоа што толку јасно се занимава со 
организација и она што ќе се случува низ него. И сакам да ве 
предупредам. Откровение 13, 1 - 18: "Потоа застанав на морскиот 
песок и видов како од морето излегува ѕвер со седум глави и десет 
рогови; на роговите негови имаше десет круни, а на главите негови 
– богохулни имиња. Ѕверот, кого го видов, прилегаше на леопард: 
нозете му беа како кај мечка, а устата – како уста на лав. И змевот 
му ја даде силата своја, и престолот свој, и голема власт. И видов, 
дека една од главите негови како да беше смртно ранета, но таа 
смртна рана му заздраве. Тогаш се зачуди целата земја и тргна по 
ѕверот; и му се поклонија на змевот, кој што му беше дал власт на 
ѕверот; му се поклонија и на ѕверот, велејќи: 'Кој е како ѕверот, и 
кој може да војува со него?' Нему му се даде уста, што зборуваше 
големи зборови и богохулства; и му се даде власт така да прави 
четириесет и два месеца. Тогаш ја отвори устата за хулење 
поротив Бога, за да го похули името Негово, живеалиштето Негово 
и оние, што живеат на небото. И му се даде да војува против 
светиите и да ги победи; му се даде власт над секое колено, јазик и 
народ. И му се поклонија сите жители земни, чии имиња не се 
запишани во книгата на животот при Агнецот, заклан од 
созданието на светот. Кој има уво, нека чуе: кој во ропство води, 
во ропство ќе биде одведен; кој со меч убие, со меч треба да биде 
убиен. Тука е трпението и верата на светиите. И видов друг ѕвер 
како излегува од земјата. Тој имаше два рога како кај јагне и 
зборуваше како змев. И со сета власт на првиот ѕвер тој 
дејствуваше пред него и ја тераше целата земја и жителите нејзини 
да му се поклонат на првиот ѕвер, чија смртна рана се беше 
исцелила; и правеше големи чуда, па дури и оган да симнува од 
небото на земјата пред луѓето. И ги мамеше жителите земни со 
чудата, што му беа дадени да ги врши пред ѕверот, велејќи им на 
жителите земни да му направат лик на ѕверот, кој што имаше рана 
од меч и остана жив. И му се даде да вложи дух во ликот на ѕверот, 
та да прозборува тој и да направи да бидат убиени оние, кои нема 
да му се поклонат на ѕверовиот образ. И ќе направи на сите – мали 
и големи, богати и сиромаси, слободни и робови – да им се стави 
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белег на десната рака или на челата нивни, та никој да не може ни 
да купува, ниту да продава, освен оние, што го имаат тој белег, или 
името на ѕверот, или бројот на името негово. Тука е мудроста. Кој 
има ум, нека го пресмета бројот на ѕверот, бидејќи е број на човек, 
и бројот му е шестотини шеесет и шест." 

Овој оддел ја покажува моќта на Римокатоличката црква и 
она што таа ќе го стори преку организација. Запомнете, ова е 
лажната лоза. Нека го именува името на Господа, тоа го прави 
само во лага. Дека нејзиното владение не е од Бога, туку од 
сатаната. Тој конечно завршува сосема се идентификувајќи со 
ѕверот. Блудница јава на црвен ѕвер го прави јасно дека нејзината 
моќ е на (сатаната), а не нашиот Бог, Господ Исус Христос. 

Во 17 стих недвосмислено покажува дека таа ќе се здобијат 
со апсолутна контрола врз земнита трговија, бидејќи никој не 
може да купи или да продаде за разлика од неа. Ова е поддржано 
од Откровение 18, 9 - 17 што го покажува нејзиното учество на 
кралеви, принцови, трговци, од кои сите имаат врски со Рим и 
трговија. 

Откровение 13, 14, дознаваме дека ѕверот шири своето 
влијание преку сликата која била изградена за него. Човек кој 
направил ширењето на Вселенски Собор во целиот свет во со кој 
сè ќе биде организирана црква се собираат со римокатолиците 
(што го прават, дури и сега). Тоа е сосема можно овој сојуз ќе 
дојде да се запре моќ на комунизмот. Но комунизмот е како 
Навуходоносор, подигнат да го изгори месото на блудница и Рим 
ќе биде погубен и уништен. Имајте на ум дека секогаш каде беше 
Римокатоличката црква, настана комунизмот. Тоа мора да биде 
така. И дозволете ми да ве предупредам сега, не мислам дека 
комунизмот е твојот единствен непријател. Не, воопшто не. Тоа е 
Католичката црква, исто така, дури и повеќе. 

Дозволете ни да се прочита сега Откровение 13, 1 - 4, и 
споредете го со Откровение 12, 1 – 5. Откровение. 13, 1 - 4: "Потоа 
застанав на морскиот песок и видов како од морето излегува ѕвер 
со седум глави и десет рогови; на роговите негови имаше десет 
круни, а на главите негови – богохулни имиња. Ѕверот, кого го 
видов, прилегаше на леопард: нозете му беа како кај мечка, а 
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устата – како уста на лав. И змевот му ја даде силата своја, и 
престолот свој, и голема власт. И видов, дека една од главите 
негови како да беше смртно ранета, но таа смртна рана му 
заздраве. Тогаш се зачуди целата земја и тргна по ѕверот; и му се 
поклонија на змевот, кој што му беше дал власт на ѕверот; му се 
поклонија и на ѕверот, велејќи: 'Кој е како ѕверот, и кој може да 
војува со него?'" Откровение 12, 1 - 5: "И голем знак се покажа на 
небото: жена, облечена во сонце; под нозете нејзини беше 
месечината, а на главата нејзина – венец од дванаесет ѕвезди. Таа 
беше тешка и викаше од породилни болки, и се мачеше да роди. 
Потоа се јави друг знак на небото. Ете, голем црвен змев со седум 
глави и десет рогови, а на главите негови седум круни; опашката 
негова повлече една третина од небеските ѕвезди и ги фрли на 
земјата. Змевот застана пред жената, која сакаше да роди, та, кога 
ќе роди, да го изеде детето нејзино. И таа роди машко дете, кое ќе 
ги пасе сите народи со железен жезал; и детето нејзино беше 
грабнато и однесено при Бога и Неговиот престол." сатаната и 
сатанската религија беше во двата од овие ѕверови. Откровение 14 
ѕверот кој беше ранет до смрт, но оживеаја, царскиот паганскиот 
Рим, кој падна под нападите на варварите и притоа изгубил 
привремено од неговата моќ. Но, тоа беше ре-стекнати во папскиот 
Рим. Гледате ли дека? Еден народ што е управуван од страна на 
сила и кои стана најсилната империјата уште позната, конечно 
беше смртно ранета. Нејзината моќ нема физички колку што е 
менаџментот на војските и така натаму. Но, според Константин се 
врати во живот, бидејќи папскиот Рим се вовлекол во целиот свет, 
а нејзината моќ е апсолутна. Таа ги користи кралеви и трговци и во 
смртоносната нејзината верска и финансиската моќ на владата 
како божица на оваа време. Таа исто така е змеј кој стоејки чекаа 
да го проголта машкото дете. Ирод се обидел да го убие Господ 
Исус и не успеа. Подоцна беше распнат Исус, од римските 
војници, но сега е донесена на престолот. 

И сега, она што штотуку го кажав, да се потсетиме на 
визијата на Даниел. Во последниот дел од статуата, на последната 
светска сила беше во нозете. Тоа беше железо и глина. Гледаш, 
железо е на Римската империја. Но, сега веќе не е чисто железо. Во 
него е мешовита глина. Сепак, таму е исто така координирање со 
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светските работи и во демократските земји и оние кои се повеќе 
деспотски. Латинска Црква во секој народ. Таа е вклучена во сето 
тоа. 

Дозволете ми да ви даде малку од железо и глина. Се 
сеќаваш ли кога Хрушчов го тресна неговиот чевел на работната 
маса во ОН? Значи, имало пет источни земји и има и пет западни. 
Хрушчов зборуваше за Истокот и претседателот Ајзенхауер во име 
на Западот. Руски, Хрушчов е глина и Ајзенхауер значи железо. 
Двајца главни лидери на светот, на два прсти нозете од железо и 
глина, беа рамо до рамо. Ние сме на крајот од сето тоа. 

Во стих 4 вели: "Кој може да војува со ѕверот?" Значи, сега 
постојат некои големи имиња во светот. Постојат некои моќните 
нации, но во моментов Рим командува. Папата е на чело. И 
неговата моќ ќе се зголеми. Никој не може да се борат против 
него.  

6 стихот: "И ја отвори својата уста да хули." (Наставата како 
доктрина се човечки заповеди, надуени, љубители на задоволство, 
имаат изглед на побожност и од нејзината сила се одрекоа.) Тие го 
похулија името на Бога - менуваа на тоа име наслови и не сакаа да 
направат поинаку.  

Седмиот стихот: "И му беше дадено да се направи војна со 
светиите." Прогонството - смртта на еден вистински верник и сето 
тоа во името на Господа, да го похули Неговото име на Бог, како 
што е во Русија, за она што го правеше таму католичката религија. 

8-ми стих: "Ќе му се поклонуваат, сите на Земјата (сите, чии 
имиња не се запишани во книгата на животот на Јагнето, заклано 
од создавањето на светот)." 

Фала му на Бога овците нема да попуштат. Секој ќе биде 
заведен, освен избраните, нема да бидат заведени. Но тие нема да 
бидат заведени го слушат гласот на Пастирот и тие одат по Него. 

Така, ќе видите што ќе се обидува да се покаже. Ова е семе 
на смртта, која започна во првото време - ова семе на 
организацијата на крајот прерасна во дрво каде што се населиле 
секои нечист птица. И покрај тврдењата дека таа придонесува 
живот, тоа е смртта на донаторот. Нејзините плодови се смрт. 
Оние кои се нејзините учесници се мртви. Овој силен светски 
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црковен систем кој го лаже светот дека во неа е физички и духовно 
спасение мами и го уништува народот. Но, не само што таа е 
персонификација на смрт, но тоа е само мртво суштество врз кое 
ќе биде извршена смртна која е огненото езеро. Ох, дека луѓето 
знаат што ќе биде крај за нив ако останат таму во неа. "Излезете,од 
неа бидејќи ќе умрете?" 

 
 

ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 
 
Откровение 2, 23: "И чедата нејзини ќе ги поразам со смрт, и 

сите цркви ќе узнаат дека Јас сум Оној, Кој ги испитува срцата и 
бубрезите; и секому од вас ќе му дадам според делата негови." 

Бог гледа на срцето. Што никогаш не се смени. Ниту, пак, 
некогаш ќе се промени. Еве тука се, и како низ вековите, две 
групи, и двете го објавуваат откровение на Бога и нашиот однос со 
Бог. "Сепак, цврста основа на Бог стои, имајќи го овој печат: 
'Господ знае оние кои се Негови.'" 2. Тимотеи. 2, 19. "Господ ги 
истражува бубрезите." Зборот 'Истражува' значи 'да се прати' или 
'следи'. Бог ги пронаоѓа нашите мисли (бубрези). Тој знае што е во 
нашите срца. Ги гледа нашите дела који се одраз на тоа што се 
наоѓа внатре во нас. Од срцето излегува праведност или пакост. 
Нашите мотиви, нашата цел – се му е обзнаено додека ги 
надгледува секое дело. И секое дело, секој збор ќе биде донесен на 
суд кога ќе биде положена сметка за нашиот живот. Пред лажниот 
трс не бил Божјиот страв и скапо ќе плати.Нека сите кој го 
спомнуваат Неговото Име живеат така како доликува на светите. 
Можеме да ги измамиме луѓето, но не можеме да го измамиме 
Бога. 

 
 

ВЕТУВАЊЕ ВО ТЕМНИТЕ ДЕНОВИ  
 
Откровение 2, 24 - 25: "А вам и на другите во Тиатир, што не 

го држат тоа учење и не ги узнаа таканаречените длабини 
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сатански, ви велам: нема да ви наложам друго бреме. Но држете го 
само она, што го имате, додека не дојдам." Сега, пред да 
пристапиме кон ветувањето дозволете ми уште еднаш да покажам 
дека црквата, како и Духот, што рече во оваа книга, има две лозови 
чии гранки кои сочинуваат обвинати на гранка. "Да вие, според 
тоа, останатите во Тиатир кои не ја држите оваа доктрина се каже." 
Таму е. Тој вели дека двете групи. Едната ја држи доктрина, 
другите не ја држи. Тука се раздвоени со дел нација со доктрина 
која се спротивставува на другата. Едната е од Бога и ги познава 
Неговите длабини, другата е од сатана и ги познава длабините на 
сатана. 

"Не ве оптеретувам со друг терет." Зборот за терет е или 
притисок. Притисок на темното време беше или поклони се или ќе 
бидеш сломен. Поклони се или умри. Заправо е Инквизиција, 
моќта на Царството, која го потпираше сатанското прославување. 
Организирај се или ќе платиш со својот живот. Секое доба ги 
имаше своите притисоци. На пример и големото бреме на 
последното доба е притисокот на богаството, лагоден живот и 
нервозни напетости во сложеното време во кое неадекватно се 
живее. Се чини дека оваа четврто време имало јасно одреден терет. 
Тоа беше да се спротиставува на Рим. Да се брани Зборот дури до 
смртта.  

"Тие не ги запознаа длабините на сатаната." Се чини дека 
коментаторите го изоставувааа овој стих зошто не можеа да сфатат 
која доктрина или искуство се подразбираа под оваа фраза. 
Заправо едноставно е да се знае и да се подразбира. Да сознаеме 
најпрвин што е Длабина Божја, а спротивно ќе биде вистината за 
длабините на сатаната. 

Во Ефес. 3, 16: "Да ви даде, по богатството на Својата слава, 
сила +да се утврдите преку Неговиот Дух во внатрешниот човек, 
17. и преку верата Христос да се всели во срцата ваши,. Љубовта 
се вкоренети и утврдени што ќе може да се сфати со сите светии, 
што е ширина и должина и длабочина и височина, и да ја знаат 
љубовта Христова која го надминува знаењето -. Та да може да се 
исполните со сета полнота Божја." Значи, според овие стихови, 
кога еден човек ја доживува длабочина на Бога во неговиот живот, 
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тоа е навистина лично искуство од Божјиот Дух, Кој живее во него 
и неговиот ум просветлен со мудроста и знаењето на Бога, преку 
Словото. Но во длабочината на сатаната ќе биде дека тој ќе се 
обиде да ве уништи. Тој ќе, како и секогаш, се обиде да направи 
замена за оваа реалност на Бога. Како тој ќе го направи тоа? Тој ќе 
ја одземе вистината Божја – ќе го уништи Словото објавувајќи: 
"Дали Бог навистина рече?" Тогаш тоа ќе го замени лично Христос 
во нашиот дух. Тоа ќе го охрабри како Израел да го сторил истото, 
кој човек владеел како крал наместо Бог. Искуство на повторно 
раѓање ќе биде отфрлено во корист на приклучување на црквата. 
Во овој период, влеговме во длабочините на сатаната. И надвор 
дојде плод на таа длабочина на сатаната кој се лаги, убиства и 
ужасни злосторства.  

 
 

НАГРАДИ 
 
Откровение 2, 26 - 29: "И кој победува и ги пази делата Мои 

до крај, нему ќе му дадам власт над незнабошците, и ќе ги пасе со 
жезал железен; и тие ќе се строшат како земјани садови; како што 
и Јас примив власт од Својот Отец. Нему ќе му ја дадам ѕвездата 
Деница. 29. Па, кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на 
црквите!" 

"Оној кој ќе победи, а до крајот ги чува моите дела." Многу 
е очигледно од замерките на Духот за делата каде Господ се 
обидува да воведе свои сопствени да го видат Неговото мислње за 
праведните дела. Тој четри пати ги спомнува делата. И сега кажува 
дека на тој што ќе продолжи верно да ги чини Неговите дела до 
крај, ќе му се даде власт над народите и ќе биде силен, способен, 
непопустлив владетел кој ќе може силно да се спротистави на било 
која ситуација и дека најочајниот непријател ќе биде скршен ако 
има потреба. Неговата демонстрација на владение со помош на 
сила ќе биде како самите Синови. Тоа е многу зачудувачки. Но да 
го разгледаме оваа ветување во светло време. Моќен Рим со 
државна поддршка на користење на кралевите и армиите и 
законодавците сотира се пред себе. Таа уби милиони и гладна е да 
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убива и милиони други кои нема да и се поклонат пред неа. Таа 
безмилосно поставува цареви и свргнува кога таа сака. Навистина, 
нејзиното вмешување проузрокува да паднат нации оти е одлучна 
да ги уништи Божјите изабраници. Нејзините дела се дела на 
сатаната како таа убива и лаже како и тој. Но, ќе дојде денот, кога 
Господ ќе каже: "Дојди, донеси ги моите непријатели пред мене, и 
погиблата нека им е крајот." Тогаш праведниците ќе бидат со 
својот Господ кога Неговиот праведен гнев ќе паѓа на 
богохулници. Праведните ќе дојдат со Него во слава, ќе ги уништи 
оние кои ја уништија земјата и ги пустошеа Божјите свети. Ова 
беше на време од свртување на образот, на денот е што доаѓаат 
кога вистината ќе надвладее и кој ќе биде во огнот ќе биде 
безбеден? Само откупените од Господ. 

"Јас ќе му ја дадам ѕвездата Утринска." Според Откр 22, 16 
и 2. Петрово. 1, 19 Исус е ѕвездата Утринска. "Јас Сум корен и род 
Давидов, светла ѕвезда Деница." "До ден таа добива светлина и 
ѕвездата Деница во мугри е во вашите срца." Дух, според тоа, дава 
ветување на избраните од мрачното време и потоа во времињата 
кои доаѓаат. 

Како што е веќе наведено, Исус се поистоветува со 
гласниците на секое време. Што го добиваат од Него откровение 
на Словото за секој период. Ова откровение на Слово Божјо 
извршува одбрана од светот и да ги воведе во полно општење со 
Исус Христос. Овие амбасадори се наречени ѕвезди бидејќи тие 
зрачат со позајмена или отворена светлина. Тие се викаат исто така 
како ѕвезди како "чувари на светлината" во текот на ноќта. Затоа, 
во темнината на гревот, со Божјата светлина над Својот народ. 

Ова е мрак. Тоа е особено темно за Словото на Господ 
речиси целосно скриено од луѓето. Познавање на Севишниот 
речиси исчезна. Смртта ги победи огромен број на верници додека 
нивните редови не беа десеткувани. Божјите работи се на 
најниската точка од кога било и се чинеше дека сатанат сигурно го 
поразил Божјиот народ. 

Ако на луѓето воопшто некогаш им требало ветување на 
земја каде што нема ноќ, беа тоа луѓе од темното време. И затоа 
Духот им ветува утринска звезда. Им зборува дека Главната 
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звезда, Исус, кој станува во Непристапната Светлина, во следното 
царство ќе просветлува со својата особност и присатност. Тој веќе 
нема да користи звезди (Гласници) да светлат во Темница. Самиот 
Исус ќе им зборува лице во лице додека со нив го дели своето 
царство.  

Утринска Звезда е таа која е видлива и кога светлината на 
сонцето сјае. Кога ќе дојде нашето Сонце (Исус), нема да има веќе 
потреба за гласници, Тој сам ќе ни ја донесе својата порака на 
радост и додека Тој владее со своето царство а ние живееме во 
Неговото присаство, светлината на Зборот ќе стане посветло и 
посветла во нашиот совршен ден. 

Што друго би можеле да посакаме освен самиот Исус? Нели 
е Он се, дури Совршено Све? 

Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот на црквите. 
Амин. Да, Господи Боже, според Твојот Дух, да се слушне Твојата 
вистина. 
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7. ПОГЛАВИЕ 

САРДСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 

 
 

Откровение 3, 1 - 6 
 
"И на ангелот на Сардската црква напиши му: еве што вели 

Оној, Кој ги има седумте ѕвезди – ги знам делата твои; носиш име 
дека си жив, а си мртов. Биди буден и утврдувај ги оние, што се на 
умирање; бидејќи делата твои не ги најдов совршени пред Мојот 
Бог. Помни, пак, како си примил и чул, и пази, и покај се. Ако не 
бидеш буден, ќе дојдам врз тебе како крадец, и нема да узнаеш, 
кога ќе дојдам над тебе. Но во Сард имаш малку имиња, што не ги 
осквернија алиштата свои. Тие ќе одат со Мене во бела облека, 
бидејќи се достојни. Кој победува, ќе се облече во бела облека, и 
нема дса му го избришам името негово од книгата на животот, 
туку ќе го признаам името негово пред Мојот Отец и пред 
Неговите ангели. Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот на 
црквите!" 

 
 

САРД 
 
Сард бил главен град на древната Лидија. Тој се пресели од 

рацете на лидиски монарси на Персијците и со тоа на Александар 
Македонски. Ограбен беше од Антиох Велики. Тогаш кралевите 
на Пергамон беа во можност да владеат, додека не беше превземен 
од страна на Римјаните. Во времето на Тибериј, беше уништен од 
земјотреси и зла. Денес тоа е куп урнатини и ненаселено. 

Ова е град на трговија некогаш беше многу важен. беше 
центарот на боење на волната и ткаење килими. Тој имаше 
значителна сума на злато и сребро во областа и се раскажува дека 



САРДСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 257 

 

таму прв пат се коваа златници. Тој, исто така, имаше пазар на 
робови. 

Религија на градот беше валкано прославување на божицата 
Кибеле. И се уште може да се видат масивни урнатини на храмот. 

Ќе се сетите дека во Пергамско време спомнав дека ова е 
вавилонската концепција на "мајка и син", познат како Семирамис 
и Нинус па стана Кибеле. Својства им се поврзани, и се 
изедначуваат едни со други. 

Тој е бог на сонцето, таа божица на месечината. 
Тој е господар на небото, таа кралицата на небото. 
Тој открива добрина и вистина, таа кротоста и благодат. 
Тој посредник, таа посредничка. 
Клуч што ги отвора и затвора вратата за невидливиот свет, а 

таа со идентичен клучните го прави истото. 
Тој е како судиа на мртвите, и таа стои до него. 
Тој беше убиен,воздигнат и се вознесе на небото, таа е таму 

телесно ја зеде својот син. 
Значи, во Рим,на овој бог дадена е титулата на нашиот 

Господ: Тој е наречен Син Божји, како што таа ја нарекоа 
Богородица. 

Значи, ова е она што го најдовме таму назад во друго време 
каде што концептот на "мајка и син" е донесена на такви огромни 
пропорции. Но приметете дека сега како што беше уште во 
Вавилон дека прославата на синот почна да се намалува во корист 
на прославување на мајка, па таа буквално почна го превзема 
местото на синот. Во оваа време, ќе видиме дека прославата на 
Сардско време беше паганска тоа беше прославата на жената. 
Само на Кибеле и не на Деоиус. Мајка буквално се одржа на 
неговиот син и ја зема заслугата на Божество. Ние не треба да биде 
ништо друго освен да ги поминеме нејзините различни наслови и 
да се потсетиме на големи титули што Римокатоличката црква и ги 
даде на Марија, со цел да се разбере од каде доаѓа религија на тоа 
време. 

Додека истражувавме за прославата на Кибеле, две работи 
ми западнаа во очи. Едната беше факт дека таа го носеше клучот 
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како Јанус, што и го даде аворитето како на Јанус (Клучот на 
небото и земјата и тајните) и фактот дека верниците се бичуваа 
додека од нивните тела не потечеше крв, како што католиците се 
мачат и мислат дека патат како Господ. 

Оваа е прво време со раскинување со папскиот Рим кои, 
всушност, имаше подем несомнено предизвикан од пророчицата 
Језавела која зајакна и да ја нагласи нејзината доктрина на 
Маријанство на решителниот отпор кон протестантите кои го 
отфрлале нејзиниот внос и ма било каков удел во планот на 
спасението, туку ја сметаа само дека ja најде благодатта во Бога, 
како девица избрана да роди дете. Додека Лутер излагаше со 
докази учење за оправдание со вера, тие биле чувани дела, 
покајание, молитва и други средства не библиски. Додека 
ослободени христијаните го прославуваа Синот, католиците го 
зголемија нивното обожување на Марија се до дваесеттиот век (за 
разлика од повеќето од висок ранг римски теолози) Папата Пие 
буквално ја возвиши Марија дека е прославена и воскресната во 
тело. Ова е учењето за апсолутната вавилонска доктрина на син, 
кој ја носи мајка си телесно во небото. 

Тоа не е чудно што ова петто време точно се согласува со 
другите времиња и ќе го стори тоа се додека не заврши во езерото 
од оган каде блудницата и нејзините деца ќе бидат убиени во 
втората смрт. Постои, Марианство тоа е прославување на Кибеле. 
Патем, дали знаете дека Кибеле беше Aштарте, и дека Језавела 
беше свештеничка и вршеше неморални обреди спроведени од 
страна на Израел кои предизвикуваа да се сопнат? Да,ете која беше 
таа е во Библијата. 

 
 

ВРЕМЕ 
 
Сардска или петoто црковно време траеше помеѓу 1520 и 

1750 година. Обично се нарекува време на реформацијата. 
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ГЛАСНИК 
 
Гласник на оваа време е најпознатиот гласник на сите 

времиња. Тоа беше Мартин Лутер. Мартин Лутер бил брилијантен 
Учител со блага природа. Студирал да биде адвокат, кога по 
неговата долгогодишна болест и смрт на близок пријател се 
охрабруваа да влезе сериозно во однос на духовната состојба на 
неговиот живот. Тој влезе во Августинскиот манастир во Ерфурт 
во 1505 година. Таму тој студирал филозофија, а исто така и 
Словото Божјо. Тој живееше во најстрого покајание, но сето тоа 
функционираше надвор не може да биде управувано од страна на 
неговата смисла за грев. Тој рече: "Тој се мачеше до смрт да 
склучи мир со Бога, но јас бев во темнината и н го најдов." 
Генералниот викар на својата цел, Staupitz, му помогна да се 
здобијат со разбирање дека неговото спасение мора да биде 
искуството на внатрешниот работата, не е ритуал. Со оваа 
охрабрување, го бараше понатамошно Бога. Подоцна станал 
свештеник. До тогаш, се уште не е зачуван. Тој стана еден силен и 
длабок студент на Словото и на големите постојни богословски 
дела. Тој беше во побарувачката како учител и проповедник 
заради неговата длабочина на знаење и голема искреност. За да се 
исполни ветувањето што го даде, тој отиде во Рим. Таму ја виде 
залудноста на црквата наметнати дела кои требаше да донесат 
спасение на срцето.но го удри на Словото Божјо: "Праведникот ќе 
живее преку вера." По неговото враќање дома, неговиот ум 
поплавен од евангелската вистина со овој цитат од Светото Писмо, 
и тој беше ослободен од грев и се роди во царството на Бога. 
служба "за сите од својот живот да го проучува и верно да го 
протолкува и да го брани Светото Писмо." Тоа го направил со 
таков ефект што неговото срце и во срцата на оние околу него 
беше длабоко утврден во вистината на Словото. Зборот наскоро 
дојде во отворен конфликт со злоупотребите на црквени верувања 
и учења. 

Затоа, кога Лав X стана папа, и Џон Тецел дојдоа да 
продаваат опроштајници за гревот, Лутер немал друг избор освен 
да се бори против оваа одлука, што е спротива на Светото Писмо. 



260 ОТКРОВЕНИЕ ЗА СЕДУМТЕ ЦРКОВНИ ВРЕМИЊА  

 

Првата е против која грмеше од говорница, а потоа ги напишал и 
неговите познати 95 тези кои На 31 октомври 1517 ги закова со 
клинци на вратата на црквата во замокот. 

За кратко време Германија беше во пламен и почна 
реформацијата. Значи, ајде да се запамети дека Мартин Лутер не 
бил единствениот кој протестираше против Римокатоличката 
црква. Тој беше само еден од многуте. Други, пак, ги негираа 
папите нивната временска и духовна сила, па дури и меѓу папи 
имало краткотрајни реформи. Да, имаше многу други кои ги 
покренаа прашањата, но во случај на Лутер зрел за Божјиот пат и 
непогрешливо движење кое ќе биде на почетокот на реставрација 
на црквата на излевање на Светиот Дух, многу подоцна. 

Значи, Мартин Лутер бил чувствителен продуховен 
христијанин. Несомнено еден човек на збор, бидејќи не само што 
имаше длабока страст кон студијата, но исто така и да ја направат 
достапна за секого, така што секој може да живе на неа. Негов е 
преводот на Новиот завет и му го даде на народот. Не сум 
направил со тоа напорна работа, исправување дел и до дваесет 
пати. Околу него, тој собра група на хебрејски научници меѓу кои 
биле Евреи и во превод на Стариот завет. 

Оваа огромна работа на Лутер е сепак е работа на кои се 
засноваат сите од следниве дела на Писмото во Германија. 

Тој бил снажен проповедник и учител на Словото, и 
инсистираше на тоа особено во неговата прва години од јавен 
прикажан, збор како единствениот критериум. Па тој е против 
делата како средство за спасение и крштевањето како средство за 
обновување. Тој се предава на Христовото посредување, од страна 
на човекот, како што беше оригиналниот и Пентекосталниот 
концепт. Тој беше човек кој се молел многу и дознава дека повеќе 
работа мораше да се направи и тоа е повеќе одредување на 
времето, тоа е повеќе од вашето време дадено на Бог во молитва, 
со цел да обезбеди задоволителни резултати. Тој знаеше што е тоа 
да се борат со сатаната и кажете му: еден ден сатаната беше пред 
него видлив, и тој ја фрли инката со мастило на него, наредувајќи 
му да си замине. Вториот пат кога дојдо до него двајца фанатици 
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да го убедат да им се придружи во протерувањето на 
свештениците и на Библијата. Тој нив и не ги следеше. 

За д-р Мартин Лутер во историјата j Сауерова, том 3, 406 
страница, беше забележано дека тој бил "пророк, евангелист, 
говореше во јазици, толкувач, во една личност беше со сите девет 
даровите на Духот." 

Поттикнато неговото срце беше преку Светиот Дух, и тоа 
беше мала зеленагранка која покажува дека вистината се врати во 
црквата, како што е беше на Педесетница, учење за оправдание: 
спасението по благодат без дела. Признавам дека доктор Лутер 
само, проповедаше само за оправдување, но тоа беше неговата 
главна тема како што и таа мораше да биде затоа што тоа е 
основната доктрина на вистината на Словото. Тој засекогаш ќе 
биде познат како орудие во рацете на Бог кој ја оживеа оваа 
вистина. Тој беше петти гласник и неговата порака беше: 
"Праведникот ќе живее преку вера." Секако ние да признаеме дека 
тој знаеше и научи дека ние треба да одиме од верата на верата. 
Својата чудесно разбирање на суверенитетот, избори, како и други 
предодредениата на вистината покажуват дека тој е голем човек со 
зборови, но јас велам, повторно, како и историчарите, Бог го 
користи за да донесе на луѓето Божјото мерило против делата: 
"Праведникот ќе живее преку вера." 

Значи, како што рековме, ова ера историчари го нарекуваат 
периодот на реформацијата. Тоа е сосема точно. Тоа е она што се 
случило. Тоа мора да биде поради тоа што бил Мартин Лутер бил 
реформатор, а не пророк. Значи, јас знам дека во историските 
книги се нарекува пророк, но тоа не значи дека книгата е 
историјата на закон, бидејќи не постои евиденција на Мартин 
Лутер квалификувана како вистински пророк на Бог во големата 
библиска смисла на зборот. Тој беше прекрасен учител со некои од 
откровенијата на Духот во мојот живот и му благодарам на Бога за 
тоа. Па не можеше да ја води црквата назад кон целата вистина, 
како тие би го направил човек како апостол Павле кој бил апостол 
и пророк.  

Значи, како што минуваше времето наоѓаме голема разлика 
во начинот на кој тој се стрча по делата во кои тој бил вклучен. Во 
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почетокот тој беше толку нежен, па бестрашен, толку стабилен и 
постојано чекам на Бог да ги реши проблемите. Но, тогаш, под 
знамето на огромна толпата почнаа да доаѓаат. Нивната цел не 
беше навистина духовно. Веќе тие имале политички мотиви. Тие 
сакаа да го скршат јаремот на папата. На нив не се допаѓаше 
испраќањето на парите во Рим. Станаа фанатици. Набргу потоа 
беше вовлечен во политички прашања и одлуки кои се всушност, 
се наоѓа надвор од областа на црквата, освен дека црквата преку 
молитва, проповедајќи и однесување може да се подигне на репер 
да му се обрне внимание, политички проблеми се зголемија, 
додека тој беше заробен во неодржлива позиција на 
посредувањето меѓу благородниците и селаните. Неговите одлуки 
биле толку погрешни дека имало востание и беа убиени илјадници. 
Но штом ќе му е дозволено повторно да се заплетка во државата и 
црквата Евангелието, тој мораше да го жнее виорот. 

Но, и покрај сето тоа, Бог го користеше Мартин Лутер. Да не 
кажам дека неговите намери не биле во право. Да речеме дека 
неговата пресуда не успеаја. Навистина, ако Лутеранците би се 
вратиле на своето учење и би служеле на Бога, како и овој 
добротворен брат, тогаш тие сигурно ќе бидат во честа и слава на 
великиот Бог и Спасител, Исус Христос.  

 
 

ПОЗДРАВ 
 
Откровение 3, 1: "Еве што вели Оној, Кој ги има седумте 

ѕвезди – ги знам делата твои; носиш име дека си жив, а си мртов." 
Уште еднаш, како и во претходните четри времиња, Духот 

го открива нашиот добронамерен Господ, и ги преставува на 
Неговите прекрасни квалитети. Овој пат Тој стои во средината на 
црквата, го гледаме како еден од седумте духови Божји и седумте 
ѕвезди. Ние знаеме кои седум ѕвезди, но ќе треба да се најде она 
што е околу седум духови. 

Истата оваа фраза се појавува четири пати во книгата на 
Откровението. Откровение 1, 4: "Од седумте духови, кои се пред 
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Неговиот престол." Откровение 3, 1: "На зборовите на оној кој го 
држи седумте духови." Откровение 4, 5: "Од престолот продолжија 
молњи и громови и гласови; И седум факели на оган гореа пред 
престолот, тоа се седум Божји Духови." Откровение 5, 6: "И видов, 
и ете, во средината на престолот и четирите живи суштества, и 
меѓу старешините, стоеше Јагнето убиено, имаше седум рогови и 
седум очи, кои се седумте духови Божји испратени на целата 
земја." 

Прво на сите, ние знаеме дека овие стихови не учат ново и 
спротивно доктрина на Јован 4, 24а: "Бог е (еден) Дух." Но, ова е 
како 1 Кор. 12, 8 - 11, каде што ќе најдеме еден дух кој се 
манифестира во девет начини. Па знаеме дека седумте Божји 
Духови значат дека ова е еден и ист Дух, кој излегува на седум 
начин. Значи, во Откровението. 4, 5 истите овие седум духови се 
нарекува "факли на оган кои горат" пред Господ. Бидејќи 
Откровение на Јован никогаш не користеше ништо друго освен 
старозаветните симболи, да одат во Стариот Завет и Пословици. 
20, 27 ќе најдеме дека "факелот на Господ е духот на човекот." 
Седумте духови се поврзани со луѓе. Јован Крстител во Јован 5, 
35, наречена е "светилка што гора", која всушност треба да се 
преведе како "факелот што гори". Повторно во Откровението. 5, 6 
седумте духови се, идентификувани како седум очи. Во Захарије. 
4, 10: "Оти, кој може да го омаловажи тој ден, кога радосно ќе ја 
гледаат ѕидарската висулка во рацете на Зоровавела оние седум, а 
тоа се очите на Господа." Тоа е многу очигледно дека зборот "тие" 
се однесува на луѓе. Затоа, можеме да видиме дека очите на 
Господа, во овој случај се луѓето - секако дека тоа ќе бидат 
помазан мажи, исполнети со Светиот Дух, како што Божјата 
служба не е во моќта на народот, туку Светиот Дух. Со поврзување 
на нашите наоди од Светото Писмо, очигледно е дека седумте 
Божји Духови се однесуваат на континуирана Служба за 
Светиот Дух во животите на седум мажи, со кои Бог е многу 
тесно се идентификува. Тоа се неговите очи, и тие се Неговиот 
факел. Тоа лесно може да се види кои се овие седум лица, со оглед 
на тоа што следува фраза наречен седумте ѕвезди кои се веќе 
познати како седум амбасадори на седум времиња. Како е 
прекрасно. Гледаш, ѕвезда е решена да ја рефлектираа светлината 
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во текот на ноќта, бидејќи сонцето го нема. Право на гласник 
(типизиран како ѕвезда) на секое време мораше да ја рефлектираат 
светлината од Синот. Се 'што направија преку Светиот Дух.  

Павле беше прв гласник, и тој вели во Гал. 1, 8 дека ако 
некој ангел, било гласник, било свештеник, без оглед на тоа кој е 
тој, ако тој проповеда друго евангелие, различно од она што Павле 
го проповедаше, нека биде проклет. Павле знаел дека по него ќе 
влезат свирепи волци. Тој знаеше дека самиот сатана може да се 
појави како ангел на светлината, па колку повеќе може неговите 
службеници. Така предупредува дека ова Евангелие е секогаш 
исто. Затоа, Павле крстеше во името на Исуса Христа, кога луѓето 
не се толку ангажирани. Ги постави на црквата, со цел и да се 
предава за правилна употреба на даровите на Духот и потврди дека 
тие треба да останат во црквата до второто Христово доаѓање. На 
следните амбасадори, сите останатите шест, исто Светиот Дух 
даде да се изгорат со истиот оган и иста светлина кои го осветлија 
Евангелието на Исус Христос и ќе биде проследено со знаци. Е 
Иринеј ги задоволуваше условите? Да. и Мартин? Да. И 
Колумбан? Да. и Мартин Лутер? Секако. И Весли? Да, навистина, 
тој имаше голема служба, па дури и се молеше за неговиот коњ да 
се излекува и се исцели. Таму. Седум црковни времиња и седум 
пратеници кои беа слични, и Павле изјавил клетва врз секој кој 
рече дека е гласник и донесе друго евангелие и живее во поинаква 
светлина. 

Значи, без разлика дали тоа се вклопува со мојата последна 
изјава за остатокот на зборови? Да. Словото вели дека ако некој 
додаде на оваа книга е далеку од тоа, Бог ќе испрати зло врз него и 
да му се суди за осуда. Бог рече: "Јас ќе ги додадам злата во оваа 
книга, и јас ќе го одземам неговиот удел во книгата на животот." 
Откровение 22, 18. 

Така можеме да видиме дека седумте духови, всушност, се 
однесуваат на еден Божјиот Дух што ја исполнува волјата и на 
Словото Божјо во различни генерации. Јас би сакал да се 
илустрира со зборови. Духот Божји беше моќен за Илија. Потоа 
дека истиот Дух слезе на Елисеј, со двоен ефект. Тогаш, неколку 
века подоцна, во истиот дух, кој ние го нарекуваме дух на Илија за 
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да се опише на својата служба, се врати на Јован Крстител. Еден 
ден тој ист Дух идентификуван од ист вид на служба се сведува на 
човек да се стави крај црковното време на незнабошците. 
Повторно: Писмото вели дека Бог Го помаза Исус од Назарет со 
Светиот Дух и моќ, и тој отиде за правење добро, лекување на сите 
кои биле опседнати. Кога Исус ги напушти, тој им рекол на своите 
ученици да останат до Педесетница. И бидејќи тоа ќе биде истиот 
дух што беше во него да биде во нив, тие ќе го прават истото. И 
сите луѓе кои се од вистинско тело Христово (вистинската црква) 
ќе ги манифестираат исти работи како и Исус и Црквата на 
Педесетницата, бидејќи тие ќе бидат во истиот дух. Која било 
друга црква која нема Дух и изјави дека ќе мора да и даде на 
сметка на Бога.  

Овде, исто така, се вели дека овие седум ѕвезди, или седум 
Гласници на седум генерации се во Негова рака Тој ги држи. 
Веднаш да знаете дека ако ги задржиме во Неговата рака сме 
поврзани со Неговата сила. Тоа е она што го означува раката. Тоа 
значи Божјата сила! И Божјиот авторитет. Ниту еден од нив не 
дојде во сопствената моќ и авторитет. Тоа е она што го вели Павле. 
Ниту еден од нив не би се осмелил. Таа го зема Божјиот авторитет 
и сила на Светиот Дух. Евангелието го проповедал во името на 
Бога во силата на Светиот Дух. Сите овие лица се овластени од 
страна на Светиот Дух. Сите од нив се противат на светот. Тие не 
можеа да го направат сами тоа. Тие беа полни со Бога. Тие се 
испратени и овластени од Бог не од себе или други луѓе. 

Значи, тие се она што во светот не може да го има. Исус рече 
дека кога тој отиде ќе го испрати Својот Дух, Кого светот не може 
да добие. Дека е во право. Системи во светот, или светот не може 
да Го прими. Тоа е она што е на организацијата - тоа е светски 
систем. Покажете ми една светска црква или систем кој е 
исполнета со Светиот Дух? Сакам да ја видам. Ако може некој да 
ми ја покаже таквата црква, ќе најде грешка во зборот. Не, 
воопшто не. Ниту еден од овие амбасадори не е организиран. Или 
биле протерани или заминале бидејќи ги сметале осудени за 
гревовите на организацијата. Светиот Дух на сите би можел да 
биде во организацијата кога организацијата е она која го зема 
местото на Духот и деноминации го заземаат местото на Словото? 
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Се сеќавам, "организација" е "СМРТ". Едноставно, не може да 
биде поинаку. Ако светот е надминат, Духот го остава. 

Да, за ова Духот не е седум духови, но еден. Тој секогаш ќе 
биде ист и ќе дејствува исто. А седум амбасадори ќе го имаат 
истиот дух и ќе ги учат на истиот збор и да имаат иста сила. И ако 
црквата е вистинската црква, ќе ги имаат истиот христијански дух 
и словото и делата на моќта што ја имаа на Педесетницата. Тоа ќе 
биде искуството на црквата на Педесетница, и ќе биде јазикот и 
толкување и пророштво и исцеление. Бог ќе биде во средината на 
неа и Бог ќе биде во средината на својата функција како и секогаш. 
Алелуја! А таа ќе биде НЕорганизирана. Немојте то заборавити. 

Значи, можеме да видиме дека Исус Христос се открива низ 
вековите преку Неговиот Дух во амбасадори. Тие се како што 
Мојсеј беше за Израел. Како што тој имаше откровение во негово 
време, така што секој гласник има Божјото откровение, и задолжен 
за тоа време. Затоа, кога ќе видиме на амбасадори Негова рака, 
можеме да видиме дека Господ се идентификува со овие луѓе и да 
им дава од Неговата моќ. Тоа не е доволно, како што се поврзани 
со целата Црква, како што видовме кога видувањето застана меѓу 
златниот штанд на седум свеќи. Тоа не е доволно, па дури и кои ги 
гледаме на Службата за петпати на Ефесјаните (апостоли, 
пророци, учители, евангелисти, пастири). За во секое доба црквата 
заблудува, и тие не само што се постават луѓе, но исто така и на 
свештенството група - овчари се во ред како и овци. Бог тогаш 
доаѓа на местото на настанот, како Надпастир во овие седум мажи 
да го водат својот народ назад кон вистината и богата моќта на таа 
вистина. Бог е во Неговиот народ - сите луѓе, зошто кој го нема 
Христовиот Дух, тој е не е од Него. И Тој е Словото. Дека ќе биде 
признат во Словото на луѓето. Но Тој постави посебни водачи во 
овие луѓе по сопствен избор и преку одлучувачки акт на волја. Тие 
се случуваат еднаш во секое време. Во нив истиот дух. Бидејќи 
колку ова е далеку од римскиот ерес. Тие имаат еден човек по 
сопствен избор - еден по друг - ниеден не ја носи силата Божја - и 
ниеден од нив не останува во Божјото Слово - секој не се 
согласува со онаа кои се пред него и додавање она што сака како 
да е Бог. Бог не е во него. Но, он е во неговиот весник и оној што 
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ќе има полнота Божја ќе го следи гласникот како што е гласникот 
следбеник на Господ според Неговото Слово.  

"Оној кој ги има седумте духови Божји и седумте ѕвезди." 
Откровение 3, 1. Како што овој ист Господ се идентификува со 
човекот, Тој повторно се идентификува со човекот во Својот Дух. 
"Овие се мои", вели Господ. Седумте продуховени гласници се 
Господови. Тие можат да бидат отфрлени. Може да бидат 
доведени под сомнеж. Всушност, човечкиот ум може да дури и да 
не ги исполнуваат условите - сепак, тие се гласници за нивното 
време. Бог го користел еден од Авраам кој (лажел), тој го користи 
еден Мојсеј (тој се побунил), еден Јона (тој падна), еден Самсон 
(кој греши), еден Давид (кој беше убиец). Тој исто така се користи 
со Јошуа, и Јосиф. И оние со груби закрпи се далеку побројни од 
оние чии минатото изгледа совршено. Сите беа и се НЕГОВИТЕ. 
Никој не се осмелува да ги негира. Тој ги има употребено од 
Светиот Дух, кој тој им го даде. Тие стоеја или паѓаа за својот 
Господ. И во сите од нив стигнале на суверената волја на Бога. 
Историјата се обидува да го негира тоа. Вечниот Бог уште шета 
меѓу златни рафтови за свеќи и ги праќа своите амбасадори од 
Светиот Дух со Словото на луѓето од сите времиња. 

 
 

ОБВИНЕНИЕ 
 
Откровение 3, 1б: "Ги знам делата твои; носиш име дека си 

жив, а си мртов." Откровение 3, 2б "бидејќи делата твои не ги 
најдов совршени пред Бог." Значи, тука е навистина многу 
необична работа. Во секоja era Духот досега ги фалеше 
вистинските верници, а потоа ја обвинуваше лажната лоза. Но, во 
овој период, очигледно има толку безобѕирно непочитување на 
Господ и Неговото Слово дека целата порака на оваа пето време е 
под осуда.  

"Ги знам твоите дела." Што се овие дела пред Господа, 
коии предизвикаа незадоволство? Па, знаеш дека во секое време се 
поклопуваше со следното време, па во петтиот имаме продожеток 
на Четвртиот период. Овие дела, како што знаете, се: 
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1. Водството на Светиот Дух беше заменето од страна на 
човечка хиерархија. 

2. Чисто е Словото Божјо и неговата слободна благодет за 
сите луѓе беше симната од власт од црковните верувања, догми, 
верски редови и така натаму. 

3. Прославување на Духот и даровите на Духот и сето она 
што се однесува на вистинска заедницата на светиите заедница е 
напуштено за литургија и буквална прослава на идоли, пагански 
празници и така натаму. 

4. Маријанство земајќи поголемо место во христијанската 
прослава како таа, всушност, не се случи Божество, син беше 
отстранет од возвишената позиција над сè да биде подреден на 
еден човек по име папата, кој се нарекува викар на Христос. 

Оние кои се бореа против овие ужасни антихристови цркви 
се уништени. Оние кои што останаа со нив е станаа послушници 
на црквата независно сопствени, а нивните животи не беа на 
Христос, но тие се во телото, душата и духот припаѓаат на 
Римската црква. Тие зборуваа за крвта на Христа, но сепак, тие ги 
купуваа нивните спасениа со пари и куп простувања на гревовите 
или злато или посветување. Побогатите од нив се најдоа во 
поволна позиција кога папата Лав X дозволи да купуваат 
индулгенции за гревови, а сепак нема ниту начин да се има чиста 
совест како можеле да ги планираат нивните страшни злосторства, 
а потоа одат и прават што сакаат знаејќи дека папата веќе им ги 
простил гревовите. Кое е лишено од Словото Божјо, кој беше тој 
начин можат да ја знам вистината! Бидејќи вистината доаѓа само 
од зборот, луѓе биле затворени во зандана луѓето беа затворени во 
занданите на Римската црква, во очекување на смртта, а по смртта 
на судот. Но големата блудница беше, пијана со крвта на 
мачениците, а не мислеше на судот, диво се справуваше да се 
убиваат луѓе и за духовната и физичката смрт. Така, кон крајот на 
четврто време, које, исто така, би било почетокот на петтата 
сезона, Турците го опседнуваа Цариград испрати и учителите од 
со своите грчки ракописи се упатија на Запад. Па се рашири зборот 
и учење чистотата на вистинските верници. И од големо значење 
не само што беа овие одлични Учители, но, исто така, открија 
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пронаоѓање на она што стана основа на нашите современи преси за 
печатење што го прави полесно за производство на книгата.  

Затоа, сметаме дека тоа би можело да се направи голем глад 
и побарувачката на Библијата. Бог воскресна многу силни луѓе од 
кои Лутер бил само еден. Калвин и Цвингли биле другите двајца 
истакнати луѓе, а покрај нив ги имаше многу, многу кои не се 
толку познати. Меѓутоа, додека сето ова не беше залудно, само 
овие луѓе, всушност, спречија моќно дело на Бог. Прво на сите, тие 
се противат на брак на црквата и државата од Никеја, но всушност 
се охрабруваат да обединети. Одбраната на Евангелијато од 
државата беше добродојдено иако тоа не беше Словото. И покрај 
тоа што може да се види "лутината на човекот за слава на Бог" во 
вакви настани како прифаќање на реформацијата и отфрлање на 
папскиот авторитет на Хенри Осми, но тоа е далеку од вистината 
на Педесетницата и заштита на Семоќниот Бог. 

И покрај постојаната настава на Лутер против надворешно 
мешање во внатрешните работи на локалните цркви, од главите на 
луѓето не би можеле да се отстранат "епископ, архиепископот" 
концептот на управување на црквата. Затоа, црквата направи чекор 
во вистинската насока, но сепак остана ограничен, па наскоро 
повторно затворена во затвор, од кои тој се обидувал да избега. 

Уште непријатни дела се уште не беа пополнети. Не само 
што Лутер преку сиромашните пресуди за поттикнување во битка 
и со тоа да ја предизвика смртта на многумина, но Цвингли 
прогонуваше групи и го прати Хубмејер во затвор и, иако тој не го 
стави на клада, всушност, во голема мера е одговорен за неговата 
крајна смрт од оган. И Калвин не направи ништо помалку, бидејќи 
бараше апсење на Сервет кој го виде и се предаде на единство на 
Божеството. Тогаш државата го осуди овој брат и дојде 
запрепастување од Калвин кога бил изгорен на клада. 

Ако некогаш постеело време на деноминациска религиозни 
ревност тоа беше во овој трагичен период. Зборовите Комениус 
опише голем дел од оваа ера. Комениус напиша "Една работа е 
потребна". Тоа е во споредба со лавиринт светот покажува дека 
излезот напуштање е она што е непотребно и избирање на една 
неопходна работа - Христос. Голем број на наставници, вели тој, е 
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причината плуралноста на секторите за кои наскоро нема да остане 
име. Секоја црква мисли на себеси како вистински или барем 
најчисти, вистински дел од него, а меѓу себе да се едни со други со 
горчлива омраза на прогонство. Човек не треба да се очекува било 
каков вид на помирување меѓу нив, тие одговараат на 
непријателство непомирливо непријателство. Од Библијата ги 
коваат различни цркви и верувања, во нивната тврдина и ѕидови, и 
бедеми со кои се спротивставуваат на сите напади. Јас нема да 
кажам дека ова е исповедање на верата - затоа можеме да 
признаеме дека во повеќето случаи - само по себе е лошо. Таа, го 
запалува огнот на непријателството. Решавање на зараснување на 
рани на Црквата ќе биде можно само со нивна целосна 
елиминација. "На овој лавиринт на разни секти и исповедување 
кои им припаѓаат на нешто друго, сакам да се дебатира... Што се 
постигнува со тоа? Дали некоја научна расправа со кавга се реши? 
Никогаш. Нивниот број само се зголеми. Сатаната е најголемата 
софист, никогаш не е победен во спорот... Во богослужбата 
човечките зборови обично се слушаат повеќе отколку Словото 
Божјо. Секој е разговора или убива време со научни размислувања. 
За на ново раѓање и како човек мора да се промени во Христов лик 
да стане учесник во божествената природа (2 Петар 1, 4.) тешко 
кажуваат нешто за Моќта на клучеви, црквата речиси ја изгуби 
моќта на врзување, и понатаму е единствената сила за откривање... 
тајни, дадени како симбол на единството и љубовта на нашиот 
живот во Христа, станаа можност за повеќето горко конфликти, 
причината на меѓусебна омраза, центарот на секташтвото... На 
кратко, христијанството стана лавиринт. Верата е поделена на 
огромен број на мали делови и стануваш еретик ако еден од нив не 
го прифаќаш... Што може да ви помогне? Само едно нешто е 
потребно, враќање на Христос, бидејќи Христос како единствен 
Водач и одење по неговите стапки, оставајќи ги сите други начини 
додека сите ние не постигнеме целта и постигнување на единство 
во верата (Ефес. 4, 13). Како небесен Господар изградени се од 
Светото Писмо, така треба да ги оставиме сите особености на 
нашите специјални исповеди и да бидеме задоволни со откритието 
на Словото Божјо, кој припаѓа на сите нас. Со Библија во раката, 
ние треба да извикаме: "Верувам во она што Бог открил во оваа 
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книга; Јас послушно ќе ги пазам Неговите заповеди, се надевам на 
она што го ветил. ' Христијани, слушај те! Има само еден живот, 
но Смртта доаѓа до нас на илјадници начини. Има само еден 
Христос, но илјади Антихристи... Па, знаете, за христијанството, е 
една потребно нешто. Или ќе се вратите назад кон Христа или ќе 
одите во пропаст како антихрист. Ако сте мудри и сакате да 
живеете, следете ја водата на Животот.  

Но вие, христијаните, се радуваат на вашето вознесение,... ги 
слушаат зборовите на својот Небесен Водач: "Дојдете при 
Мене."... Одговорете едногласно: "Да, ние доаѓааме." 

Значи, јас само реков дека оваа ера даде значително 
зголемување на деноминацијски Дух. Ако некогаш сте биле 
изложени на Коринтскиот став: "Јас сум на Павле, јас на Кифа," 
тоа беше сега. Имаше Лутеранци, Хуситите, Цвинглисти групи и 
сл. Ваквата поделба на телото беше непристоена. Тие не живееле 
во името, туку тие беа мртви. Секако, тие се мртви. Тие загинаа во 
моментот кога тие се организираа. Големи групи се организираа и 
се врзаа во брак со државата. Тоа беше тоа. Тие се подготвени. 
Имаше и такви Лутеранци, кои ја критикуваа Римокатоличката 
црква. Тие знаеја неправдата на политички и духовни единства - 
уште Лутер (како кога Евреите го потресоа Петар) отиде право 
напред и наместо Бога, од државата направи бранител на верата. 
Ова се први познати деноминации кои излегоа од блудницата, но 
кога Лутер почина набргу потоа имаше хиерархија како онаа 
против која се бореа. Ова е потег на Бога до времето кога таа дојде 
втората генерација беше во право назад под закрила на својата 
мајка. Таа се врати, и тоа дури и не знаат. Го зедоа своето име 
погоре од Неговото Име. Тие живееле, исто така, од свое име. И 
сите деноминации денес се иста работа. Тие живеат на свое име, а 
не името на Господ Исус Христос. Тоа е лесно да се види, бидејќи 
секоја црква е позната по начинот и славење, но ниту една не е 
позната од страна на моќта на Бог. Тоа ви е тестот. И сакам да се 
забележи токму тука дека во оваа ера меѓу нив немаше знаци и 
чуда. Тие се откажале од силата на Бога за моќта на државата. Тие 
ги чуваат своите имиња, ги почестија нивните имиња. Тоа беше 
тоа стариот дух на доведување на сите во своето стадо. Денес 
Баптисти сакаат да ги привлечат Методистите, Методисти сакаат 
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да ги преобратат Презвитеријанците. А Пентекосталци ги сакаат 
сите. Секој тврди дека поседува најмногу и дека надежта или 
спасението е поблиску преку нив. Колку е сето ова трагично. 

Овој Деноминациски дух ги охрабрува сите деноминации да 
ги напишат своите прирачници и да ги учат своите црква 
верувања, структури на нивните канцеларии и црковна управа, а 
потоа секоја тврди дека таа и само таа, навистина зборува во името 
на Бог, бидејќи таа е најдобро квалификувана. Зар, не е тоа токму 
она што го правеше папата и римската црква! Тие се само таму 
назад со нејзината мајка, блудница, и тие не го знаат тоа. 

На крајот од нашите коментари на овој стих: "Имаш име 
дека си жив, но мртов си", не можам да истакнам премногу дека 
Бог госакал тоа време, иако тоа ја донесе на реформацијата, 
наместо да ја пофали, сериозно ја укори за тоа што садеше семиња 
на деноминација која се организираше враќајќи се кон блудницата, 
откако Бог ја отвори вратата за да избега. Кога се движеа подалеку 
од Католичката црква, тоа не беше поради Светото Писмо, туку 
политички. Повеќето од луѓето застанаа на протестантизмот, 
бидејќи, како што кажав, го мразеа римскиот систем на политички 
и финансиско ропство. Затоа, наместо тоа да биде големо духовно 
движење со сите карактеристики на влијание на Светиот Дух како 
и кога Бог кога ја користи чисто духовни средства за да ги 
постигне своите цели во Педесетница, тоа навистина беше нешто 
во што гневот на човекот го славеше Бога, а резултатите се 
совпаѓаа со историјата на Израел, кога излегле од Египет и залутаа 
во пустината, не пристигнаа во земјата Хананска. Сепак, многу е 
направено во она барем што делумно беше скршен јаремот на Рим, 
луѓе се сега во можност да го примат Словото Божјо и да се 
предадат на Духот без таков голем страв како порано. Ова ја 
отвори вратата за Гласник на времето што следеше. 

Tиатирска Језавела не е подготвена да се откаже од својата 
власт над луѓето, и на тој начин можеме да ја видиме нејзината 
ќерка Аталија, која ја дига главата во ерата на Сард и се надеваа 
дека нејзината шема на организацијата ќе биде во можност за да го 
потисне вистинското семе. 
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ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 
 
Откровение 3, 2: "Биди буден и утврдувај ги оние, што се на 

умирање; бидејќи делата твои не ги најдов совршени пред Мојот 
Бог." 

Јас би сакал да кажам дека ерата на Сард е реконструкција, 
наместо на реформацијата. Не можам да кажам. На тоа слово не се 
нарекува реконструкција, но тоа сигурно не се вика 
реформацијата. Тоа беше возобновување, тоа ќе биде уште еден 
пат на ерата на Педесетницата. Но, тоа не беше. Најдоброто што 
може да се каже е: "Зајакнување на она што останува, што е да 
умре." Нешто недостига. О, да, сигурно. Ова е на времето имале 
оправдување, но успеа да го изостават осветувањето и 
крштевањето со Светиот Дух. Тоа е она што беше Божји 
изворниот план. Ова е тоа што го имаше на Педесетница. Тие се 
оправдани, беа посветени и се исполнија со Светиот Дух. Па, да ме 
слушаа со причина да се оправдаа и со цел да се крстат во Светиот 
Дух. Тоа е причината зошто постои црква. Тоа е Божји храм 
исполнет со Бога, се на Светиот Дух. Истиот дух, кој беше во Исус 
кога бил овде на земјата, охрабрувајќи го да прави чудеса што го 
правеше тоа, тој се вратил во црквата на Педесетница, така што 
тие ги направија сите дела што Тој ги правеше. Оваа ера имала 
овие дела. Ах, тие го имаа пишаното Слово (но не го открија 
Словото). Тоа е период на реформацијата. Но не плашете се, мало 
стадо, Бог рече: "Јас ќе се вратам", и ова реформа требаше да биде 
почеток на тоа. Тоа е (според Неговото ветување) враќање на 
црквата на длабочината на сатаната во среден век. 

Значи, да се биде внимателен и да се разбере ова. Во вториот 
стих што го читав, вели: "Затоа што не најдов твои дела совршени 
пред Бога." Дали знаете што е навистина "несовршено" значи? 
"Неупотребени." Ова е време на која било возраст неисполнета. 
Тоа беше само почетокот на закрепнување. Тоа е зошто реков дека 
Библијата е наречен реформацијата - не обновување. Се започна со 
учење за оправдание која се одржа дека спасението е целосно од 
Бога. Уф, колку Лутер проповедал за суверенитетот на Бога и на 
избраните. Тој знаеше дека тоа беше целосно надвор од 
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благодатта. Одвојување на црквата од владеењето на црковната 
хиерархија. Со кршење на идолите. Тој ја укина исповедта на 
свештеник. Тој го обвини папата. Кога почна, тоа беше 
неверојатно добро, но Бог пред 1.500 години, беше рекол: "Лутере, 
оди за да го започнеш делото, но во вашето време нема се да се 
исполни, то го оставам за подоцна." Алилуја, нашиот Бог царува! 
Тој знае за крајот од самиот почеток. Да, Лутер е Негов Гласник. 
Тоа не чинеше така, сé додека не се разгледаа недостатоците. Но, 
имаше еден човек наречен Јона, тој исто така во својот живот 
имале недостатоци. Тој беше пророк и покрај тоа што и јас не би 
можел да сакав да каже, па врз основа на тоа како тој постапил. Но 
Бог ги знае своите и има свој начин како што направи со Јона. Тој 
имаше својот план со Лутер во тоа време и ќе го има својот пат до 
свршетокот. 

Значи ова е неисполнето време. Тоа беше време на 
реформирање. Но, она кое Бог го сакаше. Сакам да го илустрирам 
начинот на кој јас се сретнав со многу прекрасен Лутерански брат, 
кој е претседател на еден многу убав интернат во Западот. Бев 
поканет во неговата куќа на вечера со него и да му кажувам за 
Светиот Дух. Тој беше збунет за многу работи, а тој ми рече: "Што 
имаме ние Лутерани?" 

Јас реков, "Па, го имате Христос." 
Тој рече: "Ние го сакаме Светиот Дух дали мислиш дека го 

имаме?" 
Јас реков: "Потенцијално, вие верувате во Него." 
Тој рече: "Што мислиш, како потенцијално? Ние сме гладни 

за Бога. Ние читавме во книгата за Педесетница и за даровите на 
Светиот Дух, така што некои од нас замина за Калифорнија да се 
сретнат со авторот. Кога стигнавме таму, ни кажа дека иако тој ја 
напишал книгата, тој нема дарови. Значи, кога го видовме ефектот 
на даровите во вашата служба, сакавме да разговараме со вас, 
бидејќи за нив сигурно знаете нешто." 

Значи, Интернатот на овој брат е во селата и е опкружен со 
многу утра обработливо земјиште, каде што студентите можат да 
работат и со тоа да да плаќаат и студираат во колеџ. Исто така, има 
фабрики кои одат со фарма да се обезбедат дополнителни 
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вработувања. Па јас, со користење на своето поле да се илустрира 
на неговиот пример, изјавив: "Беше еднаш еден човек, кој излезе 
на свој терен да засади поле со пченка Тој ги извади трупците,ги 
расчисти камењата,ја изоре и потоа ја засади неговата пченка 
Секое утро гледаше.. на теренот, но едно утро наместо пуста земја 
виде бројни мали листови кои изникнуваат. Тој рече: 'Фала му на 
Бога за моето поле со пченка.'" Потоа го прашав: "Дали човекот 
има пченка?" 

Тој рече: "Па, по начин што е да." 
Јас реков: "Потенцијално да, и тоа беше со вас Лутерани во 

времето на реформацијата, разбираш? Пченката почна да расте. 
(Па изгни во земјата во текот на темнината на средниот век.) По 
неколко време зглобовите беа прекрасни големи стебленца, и еден 
ден се појави свилена метлица, Оваа свилена метлица со презир 
гледаше на вас и рече: "Вие стари и формални Лутерани немате 
ништо. Погледнете во нас, ние сме расплодувачи, големи 
службеници. Нашава ера е мисионерска." Ова е време на Весли. 
Тие беа најголемите мисионери, па дури и од нашето време. Што 
направи тоа време се распраши на поветарецот. 

"Затоа, што е следниот чекор? Логично, ние мислиме дека е 
тоа вистинско формирање и жетва на зрното – довршен циклус. Но 
не е така. Постоји друга фаза. Таа фаза е кога пшлевелот го 
прекрива семето. И тоа е она заправо што се случи во овој духовен 
циклус. На крајот на дваесеттиот век, во времето на почетокот на 
Лаодицејско време имаше широко распространетото верување 
дека Светиот Дух слезе исто како што го направи тоа на 
Педесетница. Луѓето зборуваа во јазици и тврдеа дека се крстени 
со Светиот Дух. Но многу пати пешачев по житните полиња и 
таму во доцнето лето го тргав класјето од пченицата и ќе ги 
потријам во својата рака да би добиле нешто зрнца, кога на моето 
изненадување ВО ТАА ПЛЕВА НЕМАШЕ ЗРНО ОД ПЧЕНИЦА, 
ИАКО НАБИСТИНА ЛИЧЕШЕ КАКО ДА ТАМУ БЕШЕ 
ПЧЕНИЦА. Оваа е совршена слика на таканаречениот 
Пентакостално движење. И ова е докажан факт е фактот дека овие 
луѓе се организираа на доктрината и отидоа назад точно како што 
биле пред нив во организацијата докажува дека наместо право на 



276 ОТКРОВЕНИЕ ЗА СЕДУМТЕ ЦРКОВНИ ВРЕМИЊА  

 

семе, тие беа шега или заштитна покривка за пченично семе што 
ќе дојде. Оваа фаза на плевел е опасен период за кој Исус 
зборуваше во Матеј 24, 24: "Ќе ги заведе избраните, ако е можно." 
Човекот мора да смета на лушпа, т.н. Пентекосталното доба беше 
вистинското семе. Но, се покажа дека само Носителот може да 
пренесе живот во време каде што доаѓа точно обновување на кој 
пченица на невестата се манифестира во моќта зборувана од 
страна на Језекиил 47, 2 - 5: "Ме изведе низ северната врата и 
однадвор ме поведе кон надворешната врата, по патот, свртен кон 
исток, каде што водата течеше од десната страна. Кога тој човек 
појде кон исток, во раката држеше врвца; тогаш тој измери илјада 
лакти и ме поведе преку водата; водата беше длабока до 
глуждовите. Потоа измери уште илјада лакти и пак ме преведе 
преку водата; водата беше длабока до колена. Измери уште илјада 
лакти и ме преведе преку: водата беше длабока до појасот. И пак 
измери уште илјада лакти, а таму веќе имаше поток, преку кој јас 
не можев да минам, бидејќи водата беше толку висока, што 
требаше да пливам, оти тој поток не можеше да се прегази." 

"А начин на кој е тоа направено е од Божјата совршена волја 
и програма Лутераните го имаа Светиот Дух како потенцијално 
оправдување, Методистите имааа потенцијално посветување, а 
денес тој се врати назад, не обновува - Светиот Дух е тука." 

"Бдејте и бидете силни во онаа што остана, што само што 
не почина." Значи, ова се идеите изразени во два збора "Бдеење" и 
"зајакнување". Гледајте не само што содржи идеја да се биде 
буден, но пазете се. Да се биде различен е опасност и загуба. 
Зајакнување значи повеќе отколку само да се даде сила, што значи 
да се консолидираат и да се воспостави трајност. Овие две 
заповеди се однесуваат на она што остана од вистината, која сама 
по себе е мртва или "речиси" умре. Овој израз на духот доаѓа пред 
мене како илустрација. А група на робови во целосна потчинетост, 
физички и морално, таа стана и избега од оние кои ја заробија 
(навистина, тоа е она што значи Сард: оние кои избегаа). Се 
прогонувани, и големо и славно нивното остварување се скоро 
загубена. Тие повторно беа заробени, но тоа е речиси се што може 
да се каже дека избегале - не целосно избегале како зборовите на 
некои од нив. Тие изгубија многу од својата слобода. Затоа и 
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Господ вели: "Потенцијално ќе се врати во ропство, бидете 
сигурни дека ќе се врати во цел да ги спаси од враќање, да стане 
внимателен и да останат секогаш се види кога станува збор за 
работи вашиот ропство или ќе загуби сè Запалам сега е во тоа што 
го. Останатите на таков начин да се воспостави постојано она што 
го имате, а со тоа се обезбеди иднината на загуба. Ова ќе биде 
вашата шанса да го заврши она што не се исполнети." Но, ако тие 
продолжат? Не, воопшто не. Не им се дава внимание на гласот на 
Светиот Дух и да е друго време отиде во ропство и така Бог ги 
подигна други кои ќе ја извршуваат Неговата волја. Бог ја одмина 
лутеранска вероисповед како ги одмина сите други и тие никогаш 
нема да се вратат. Бог мораше да се оди понатаму во новата ера на 
понатамошна вистината и малку повеќе реставрација. 

 
 

СУДОТ 
 
Откровение 3, 3: "Помни, пак, како си примил и чул, и пази, 

и покај се. Ако не бидеш буден, ќе дојдам врз тебе како крадец, и 
нема да узнаеш, кога ќе дојдам над тебе." 

Сакам да прочитам друг превод на овој стих (Wuest): 
"Запомнете, според тоа, на кој начин ќе ја прими (вистината како 
постојан влог) и на кој начин ја штитеше и веднаш се премисли." 
Од овој стих е многу јасно дека Бог е им ја дал вистината како 
постојан влог. Ја прифатија и неотповикливо е нивна. Останува да 
се види што ќе прават со неа, дали ќе ја ценат или не. И тоа е 
вистина. На нив е дадена основна вистина на целото Евангелие: 
"Праведникот ќе живее преку вера", "Спасението е од Господа." Ја 
слушнаа вистината од Библијата, кој го соборува учењето на Рим и 
ја поништува сета папска власт. Тие ја знаеле вистината дека 
црквата не спасува. Тие ја сфаќаа Господовата вечера. Тие 
разбрале за крштевањето со вода. Тие ги исфрлија ликовите. 
Вистината? Па, таму никогаш немало повеќе лица со доволно 
светлина за да се запали светлото. Тие имаа доволно осветлување 
за да целосно се поправи стариот систем или нов почеток и да му 
овозможат на Бог да ги води, ред по ред и ќе владееме со правило. 
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Тие беа дадени вистината. Тие го сакаа и го слушнале. Но, 
прашањето е, како го слушнаа? Дали ќе слушнаат за изградба или 
тоа ќе биде со ист став како многу Грци кога имале - нешто да се 
дискутира и теоретизираат? Очигледно е богато Слово на вистина 
тие слушале на академски начин, а не за практичното извршување 
бидејќи Бог бараше промена на умот. Ако ова е зборот на Бог, како 
што е тоа навистина, тогаш потребно е да го почитуваат. 
Непослушностa ќе го донесе судот. Кога чувари на светиот храм 
беа најдени дека спиат, биле тепани и облеката им ја изгорија. Што 
ќе направи Господ со оние кои се наоѓаат во оваа време опуштени 
во чекањето?  

"Јас ќе дојдам како крадец." Антички Сард постојано беше 
малтретиран од страна на бандити кои потекнуваат од ридовите и 
го ограбуваа народот. Затоа, на нив беше итекако позната пораката 
на Духот зошто зборува за доаѓањето на Господ како крадец. Само 
да се биде предупреден и подготвен да се биде доволно подготвен 
за Неговото доаѓање. Па, ние знаеме дека ова е порака за лажната 
лоза затоа што Господовото доаѓање ќе биде како што беше во 
деновите на Ное. Осум од нив беа сосема свесни за претстојните 
поплави, а бидејќи тие биле свесни, се подготвија и се спасија. Но 
безбожниот свет беше збришан. Иако беа во секојдневен контакт 
со праведните и ја слушнаа вистината, тие тоа го туркаа настрана 
додека не беше предоцна. Оние кои се сосема телесни луѓе во 
античкиот период категоризира денес таканаречените христијани, 
чии животи се полни со земните работи и уживаа во нив до тој 
степен што тие немаа желба за духовен живот и воопшто не се 
свесни за да го чекаат Неговото доаѓање. 

 
 

ХИМНА НА БЛАГОДАРНОСТ 
 
Откровение 3, 4: "Но во Сард имаш малку имиња, што не ги 

осквернија алиштата свои. Тие ќе одат со Мене во бела облека, 
бидејќи се достојни." 

Се разбира, зборот "име" значи "народ", како и во Дела 1, 15 
како и за оние кои се во горниот дом, вели: "Ти беа околу 120 
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имиња." Но за мене тоа оди многу подалеку од само етикетирање 
на луѓето, ја изложува вистината дека е изложена за сите времиња 
кај нас со големо значење, вели нашиот Господ. Тоа е овој: 
системот на црквата на овие времиња е составен од два трса, 
вистински и лажни. Бог е во Неговита сопствена суверена намена 
и сите заедно, ги повикуваа црквата. Види во оваа време како Тој 
ги укоруваше велејќи: "црквата која е" - не "црквата" во Сард, но 
ги стави заедно, "на црквите, кои се"... "Ги знам твоите дела... вие 
сте мртви... твоите дела се неисполнети..." А потоа продолжи: "Тие 
(црквата во Сард) кај вас има неколку луѓе кои се праведни, не се 
како грешните во поголемиот дел. Тие одат во облека чиста и 
достојна за Мене." Значи, овие луѓе кои беа навистина Божјите 
свети си врвеа по патиштата на Господ "Сите му угодуваа на 
Бога." Нивната облека била чиста. Гледаш, во тие денови облеката 
ќе се влече по патот и да го купи калот и нечистотија. Овие гледаа 
како тие одеа, така што тие не биле искварени од светот. Тие беа 
во Духот и одеа во Духот. тие беа свети и без вината пред него, па 
тие ја исполниле својата цел, бидејќи тоа е она што вели Еф 1, 4 
дека Божјата намера за нас: "За да бидеме свети и непорочни пред 
Него." 

Значи, од овој стих кој покажува дека Божјите избраници "се 
неколку имиња", јасно може да се види она што сте го учеле за 
оваа време. Тоа беше хаотично. Тоа беше неисполнето. Тоа е 
поделено во многу начини, и Бог речиси целосно го прекори. Тоа 
беше слабо и болно, и тоа речиси умре. Тоа не беше славната ера 
на начинот на телесно настроените протестантски историчари кои 
се обидуваа да го претставват. Еден брз поглед врз тоа стебло, и се 
гледа дека било изедено од ракоти уништено. Соголено од листот 
и без плод сем некој изобличен и црвлив плод кој бргу паѓаше на 
земјата. Но, почекајте еден момент! Погледнете поблиску. Таму се 
на врвот, во светлината на сонцето, се "првите плодови" - "неколку 
имиња" - Совршени во Него, бидејќи тие се родени од Него, 
исполнети се со Него и одат со него по Неговото Слово. 

Благодарам на Бога за "неколкумина". 
"Тие ќе одат со мене." Тоа е она што Бог вели дека ќе им 

предаде за нивната честитост. Тоа е дел од нивното наследство, 
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што Тој го има сочувано за нив. Ако се подготвени да одат со него, 
преку напорите на стапиците на животот и честа за да бидат со 
Него, Тој ќе ги награди. Тој не ја заборава нашата жртва на 
љубовта. Бог секогаш ќе ни надомести за нашите напори за да го 
следиме. 

Да одеа кроз светот и не беа негови соучесници. Не 
допустија на светските системи да ги победат. Кога славните 
имиња од тоа време се предадоа на на фалбите кон државата и го 
избра политиканството наместо духовноста и беше на својот пат 
наназад кон светот, Неколку од овие го застапуваа Божјиот Збор и 
со тоа го почитувааа Господа. Сега тој за возврат ќе ги почитуваа. 
Бидејќи тие ќе одат со него во бело. Тие се идентификуваат со 
него на Земјата, а сега Тој ќе се идентификуваа со нив во Новиот 
Ерусалим. И како тоа ќе биде прекрасна идентификација! Јас сум 
среќен и се уште се охрабрувам да плачам кога ќе помислам на 
Него бидејќи ќе забележите дека тој не е облечен во друга боја, 
различна од светиите, како тоа би го направиле земните лидери. 
Не, тие се како него, тој е како нив. Тие се како него, исто како 
што рече Јован, затоа што "тие го гледаат како што е." 

"Затоа што тие се достојни." Дали можеме да согледате 
кој ова го збори? Тоа е самиот Исус, достоен. Тоа е оној единствен 
достоен да ја земе книгата од рацете на Оној Кој седеше на 
престолот. А сега ова Достоен на Неговите светии, вели: "Вие сте 
Достојни." Тука е овој, само квалификуван да суди (и навистина 
сиот е предаден на Него), и тој вели: "Достоен си." Овие зборови 
се за восхит како збор во Рим. 8, 33б: "Бог вели дека јас сум само." 
(Ваев превод), таму во бела светлина на Божјата праведност 
слушнете го Исус и неговиот пријатен глас, кога вели: "Овие се 
Mоји. Тие се праведни. Тие се достојни. Тие ќе чекорат со Мене во 
белината." 

 
 

ВЕТУВАЊЕТО ЗА ПОБЕДНИКОТ 
 
Откровение 3, 5: "Кој победува, ќе се облече во бела облека, 

и нема дса му го избришам името негово од книгата на животот, 
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туку ќе го признаам името негово пред Мојот Отец и пред 
Неговите ангели." 

"Оној кој ќе победи, тој ќе биде облечен во бела облека." Ова 
е всушност повторување на четвртиот стих во која тој ги спомнува 
неколку од оние кои не ја осквернија својата облека. Пред неколку 
години имавме изрека велејќи која без сомнение беше донесена од 
овој стих. Тоа беше: "Чувајте ја вашата облека чиста." Тоа значи: 
не се вклучувајте во сомнителни работи; други ќе бидат вклучени 
и може и вие да бидете во искушение да се вклучите или ако некој 
може дури и се обиде да ве вклучат, но останете чисти 
избегнувајте го нечистото. Значи, Бог ќе ги награди оние кои го 
следат овој совет. Тие ќе бидат облечени во бело како Што е Тој 
облечен во бело. Петар, Јаков и Јован Го видоа на гората на 
Преображението а неговата облека беше бела како светлина. Исто 
така светите, ќе бидат облечени. Нивните наметки ќе блеснат, 
многу бели. 

Знаете дека живееме на крајот на времето. Само за да во оваа 
време црквата се собере. И ако тие сега дури и управуваат со 
глобални политики, наскоро ќе управуваат со финансиите на 
светот. Потоа, ако не припаѓаат на светската организација на 
цркви, да не ќе бидат во можност да купат да продадат. Ќе изгубат 
сè. Оние кои останаа верни на Бог и ги задржаа своите облеки 
чисти од нечистотија на овој "светски систем" на црквата ќе бидат 
од се лишени. Ќе се соочат со големо искушение да се предадат. 
Проповедниците ќе се предадат со изговор дека ќе му служат на 
Бога во рамките на антихристот во системот на ѕверот. Тие ќе 
попуштат пред ласкање и ласкање на хиерархија. И луѓето ќе ги 
следат овие лажни пастири со нив идат директно на колење. Но, на 
судот ќе бидат голи. На нив нема да им се даде бела облека, ниту 
тие нема да чекорат со Него. Вие не може да одите во облека 
валкана од светот држејќи се тука со сатаната за раце, а потоа да 
очекувате да бидете со Бога. Тоа е време да се разбудите и да се 
слушне гласот на Бог, "зачекорете надвор од неа (организираната 
религија), народе Мој, за да не бидете во делата и нејзини гревови, 
да не ги примите нејзините зла." Амин. Бог зборува. Држете се 
настрана од религиите на овој свет, како што го избегнувате злото. 
Стоп за одење по светот и нивните наметки, избелете ја облеката 



282 ОТКРОВЕНИЕ ЗА СЕДУМТЕ ЦРКОВНИ ВРЕМИЊА  

 

со покајание и крвта на Јагнето. Но направете го тоа сега, бидејќи 
утре може да биде доцна. 

"На оној што победува, јас никогаш не ќе ги избришам 
неговото име од книгата на животот." Уште еднаш дојдовме до 
многу тежок дел од зборот. Ова стих површно е забележан во 
употреба на Арминианистите и Калвинистите за да ги оправдаат 
своите цели. ќе тврдат дека овој стих сигурно го поништува Јован. 
6, 37-44: "Сè што Ми дава Отецот, ќе дојде при Мене; а кој доаѓа 
при Мене, нема да го испадам надвор; оти слегов од небото не да 
ја извршувам Мојата волја, туку волјата на Отецот, Кој Ме прати. 
А волјата на Отецот, Кој Ме прати, е оваа: од сè што Ми дал да не 
погубам ништо, туку да го воскреснам во последниот ден. Волјата 
на Оној што Ме прати е: секој што ќе Го види Синот и поверува во 
Него да има живот вечен, и Јас ќе го воскреснам во последниот 
ден. Се разгневија против Него Јудејците, дека рече: 'Јас сум лебот 
што слезе од небото', и зборуваа: 'Зар не е Овој Исус, Јосифовиот 
син, Чиј татко и мајка ги познаваме? Како тогаш Он вели: 'Слегов 
од небото.'' Им одговори Исус и рече: 'Не гневете се помеѓу себе. 
Никој не може да дојде при Мене, ако не го привлече Отецот, Кој 
Ме прати; и Јас ќе го воскреснам во последниот ден.'" 
Арминианизмот вољата на Таткото не ја смета за суверена цел, 
туку само како желба за самодопаѓање, додека Тој се повлекува за 
да види она што сите луѓе гго прават со неговите добра и 
добронамерни подароци и со самиот вечен живот. 

Калвинистите не го гледатат тоа. Тие гледаат во овој стих 
силна утеха за страдањето и оптоварувањето на светците, дека без 
разлика колку лошо се пати, колку страшен е прогонот, бидејќи 
победникот е еден, "кој верува дека Исус е Христос", неговото име 
не ќе биде отстрането од книгата. Некои од нив, исто така, велат 
дека "книгата на животот" не е "книгата на животот на Јагнето." 
Но, како и обично, кога некој гледа површно на стихот, доаѓа до 
површно разбирање.  

Можноста за отстранување на имињата од евиденцијата на 
Бог заслужува повеќе од една неврзана студија, бидејќи досега 
поголемиот дел од ученици привлекоа само еден заклучок дека Бог 
во книгата на животот на Јагнето ги остава само имињата на оние 
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кои се родени повторно во времето на повторно раѓање и ако 
поради некоја причина нивното име мора да се отстрани. простор 
во записникот едноставно ќе биде празен, како што беше пред да 
се стави таму името. Тоа е сто проценти спротивен на она што 
Словото всушност учи.  

Уште на самиот почеток на нашето проучување знаат дека 
ниеден цитат на Писмото учи дека сега Бог ја составил 
евиденцијата на имињата. Сето ова е направено пред создавањето 
на светот, како што наскоро ќе се покаже. Исто така, тоа не е 
едноставно прашање на нашето учество во две групи на луѓе и од 
нив имаа можност да добијат вечен живот, каде што таа една група 
доби имињата што ги стави во досието, а други кои ја отфрлилија 
имињата не беа објавени. Ние, всушност, ќе покажеме дека 
Светото Писмо дека мнозина кои не биле ни повторно родени ќе 
имаат вечен живот. Колку што ова може да звучи чудно, тоа е 
сигурно е точно. Исто така, ќе покажуваат дека постои група на 
луѓе чии имиња, се запишани во книгата на животот пред 
создавањето на светот, овие имиња не можат во никој случај да се 
отстранат, Но, исто така, ќе се покаже дека постои друга група чии 
имиња беа на тој записник пред создавањето на светот,но нивните 
имиња ќе бидат отстранети.  

Прво не постои основа за тврдењето дека "Книгата на 
животот на Јагнето" не е исто што и "Книгата на животот". 
Книгата на животот може да се нарече книгата на Јагнето на 
животот, или Христовото книгата на животот, па дури и Твојата 
книга и книга на живите. Во неа се напишани само имињата. 
Откровение 13, 8: "И му се поклонија сите жители земни, чии 
имиња не се запишани во книгата на животот при Агнецот, заклан 
од созданието на светот." Откровение 17, 8: "Ѕверот, што го виде 
ти, беше и го нема: тој ќе излезе од бездната, и ќе загине; и 
земните жители, чии имиња не се запишани во книгата на животот 
од созданието на светот, ќе се почудат, кога ќе видат дека ѕверот 
беше и го нема, иако постои." Откровение 20, 12 - 15: "Потоа ги 
видов мртвите, мали и големи, како стојат пред Бога; се отворија 
книги, и друга книга се отвори – книгата на животот; и судени беа 
мртвите според запишаното во книгите, според делата нивни. 
Морето ги поврати мртвите свои, кои беа во него; смртта и 
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пеколот ги повратија мртвите свои, што беа во нив; и секој прими 
суд според делата свои. А смртта и пеколот беа фрлени во огнено 
езеро. Тоа е втората смрт. И кој што не беше запишан во книгата 
на животот, беше фрлен во огненото езеро." Можете да видите 
дека и покрај тоа што е споменато во други книги, секогаш се 
спомнува книга која содржи имиња. Во Откровение се нарекува 
"Книгата на животот на Јагнето" или "Книга на животот". 

Значи каде е оваа книга? Лука 10, 17 - 24: "Се вратија, пак, 
седумдесетте со радост и велеа: 'Господи, во Твое име и бесовите 
ни се покоруваат.' А Он им рече: 'Го видов сатаната дека падна од 
небото како молња! Еве, ви давам власт да настапувате на змии и 
скорпии, и на секаква непријателска сила; и ништо нема да ве 
повреди; но не радувајте се на тоа, дека духовите ви се покоруваат, 
а радувајте се, што се имињата ваши напишани на небесата.' Во тој 
час се возрадува Исус во духот и рече: 'Те прославувам, Оче, 
Господи на небото и на земјата, оти си го сокрил ова од мудрите и 
разумните, а си го открил на простите. Така е, оти таква беше 
волјата Твоја.' Па, откако се сврте кон учениците, им рече: 'Сè Ми 
е предадено од Мојот Отец; и кој е Синот не знае никој, освен 
Отецот; и кој е Отецот, не знае никој, освен Синот, и – кому што 
сака Синот да му открие.' И кога се обрна кон учениците, им рече 
тивко: 'Блажени се очите, кои го гледаат ова што го гледате вие. 
Зашто ви велам, многу пророци и цареви сакаа да видат што 
гледате вие, и не видоа; и да чујат, што слушате вие, и не чуја.'" 
Книгата на животот, неспорно, е таму на небото и ќе се појави на 
судот на голем бел престол. Во овие стихови Исус рекол дека 
нивните имиња се напишани на небесата. Тоа е напишано во 
книгата на животот, бидејќи тие само слушаа што Исус говореше 
на седумдесетина (17 стих), но тој исто така зборуваше за 
дванаесет (стих 23) Сите ние треба да се радуваме како што во 
името на Исус демоните ни се потчинуваат забелешката на 
Христос беше: "Не се радувајте дека духовите ги изгонувате туку 
што вашите имиња се се напишани на небесата (Книга на 
животот)." Ќе забележите дека Јуда бил еден од оние кои 
изгонуваа демони во името на Исус, но ние знаеме дека тој бил од 
ѓаволот син на пропаста. Јован 6, 70 - 71: "Исус им одговори: 'Не 
дванаесетмина ли ве избрав Јас? Но еден од вас е ѓавол.' А 
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зборуваше за Јуда Симонов Искариот, оти тој, како еден од 
дванаесетте, сакаше да Го предаде. Тој зборуваше за Јуда 
Искариотски, син на Симон, еден од дванаесетте, бидејќи тоа беше 
кој ќе го издаде." Јован 17, 12: "Додека бев со нив во светот, Јас ги 
пазев во Твоето име; оние, што си Ми ги дал, ги зачував, и никој 
од нив не погина, освен погибелниот син, +за да се исполни 
Писмото." Јован. 13, 10 - 11, 18: "Исус му одговори: 'На измиениот 
треба само нозете да му се измијат, оти е целиот чист; и вие сте 
чисти, но не сите.' Бидејќи Он знаеше кој ќе Го предаде, па затоа и 
рече: Не сите сте чисти. Не за сите ви го кажувам ова, оти Јас ги 
знам оние што ги избрав. Но нека се исполни Писмото: 'Кој јаде 
леб со Мене, ја подигна петата своја против Мене!'" Значи, ако 
јазикот има каква било смисла, ние мора да признаеме дека Јуда го 
избра Исус. (Јован. 13, 18), а сепак тој не беше чист. (Јован. 13, 10 - 
11) Таткото исто така, даде Јуда да дојде до Исус. Јован. 17, 12. 
(Забележете дека "изборот" и дава точна паралела на 
илустрацијата на Мојсеј и фараонот, Јаков и Исав, бидејќи иако 
Исав и Фараонот и двајцата беа предвидени, и биле наменети за 
гнев, додека за Мојсеј и Јаков крајот беше прославата. 1 Петар 2, 8 
– 9a. Ги покажува и искварените и избраните: "Тие се сопнуваат, 
не покорувајќи му се на словото; за тоа се тие и одредени. Но вие 
сте род избран.) Јуда беше вброен со дванаесет и, всушност, 
имаше удел во служба пред Педесетница. Дела 1, 16 - 17: "Мажи, 
браќа! Требаше да се исполни напишаното, како што беше 
претскажал Светиот Дух преку устата Давидова за Јуда, водачот на 
оние што Го фатија Исуса, зашто тој беше вброен кон нас и беше 
примил дел од оваа служба." Учеството на Јуда беше меѓу 
дванаесетте не загуби ниту беше помалку отколку на службите на 
другите единаесет, ниту од една страна не беше помал во службата 
вметната меѓу другите служби. Дела 1, 25: "За да прими дел од 
оваа служба и од апостолството, од кое отпадна Јуда, за да си 
отиде на своето место!" Јуда, ѓаволот, изгубил од Бога служба на 
Светиот Дух и се самоуби и отиде на своето место. Неговото име 
беше дури и во книгата на животот. Но, неговото име е 
избришано. 

Сега, пред да продолжиме со оваа мисла на Јуда, да се 
вратиме на Стариот Завет и да видиме каде што Бог го направи 
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истото. Во Битие. 35, 23 - 26, Јаков имаше дванаесет синови, а 
нивните имиња беа како што следува: Рувим, Симеон, Левиј, Јуда, 
Исахар, Завулон, Јосиф, Вениамин, Дан и Нефталим, Гад и Асир. 
Потомци на дванаесетте синови станаа дванаесетте племиња на 
Израел, со исклучок дека Јосиф немал племе се нарекува бидејќи 
тоа е во Божјата промисла мораше да биде тринаесет племиња и 
Јосифови два сина биле дадени на дванаесет и се зголеми на 
тринаесет. Се разбира, знаеш дека тоа е неопходно, бидејќи Леви 
беше определен од Бога за свештенството. Затоа, кога Израел го 
напушти Египет и Бог им даде шатор во пустината го наоѓаме 
племето Левиево да им служи на дванаесетте племиња наречени 
Рувим, Симеон, Исахар, Јуда, Завулон, Вениамин, Дан, Нефталим, 
Гад, Асир, Ефрем и Манасиј.Така по редот ги наводи поредокот на 
војската во Броеви 10, 11 - 28. Не се спомнува Јосиф и Леви. Но, 
кога ќе се погледне во Откровението. 7, 4 - 8, каде што тој вели: 
"Сто и четириесет и четири илјади запечатени од сите племиња на 
синовите Израел," се вели вака: Јуда, Рувим, Гад, Асир, Нефталим, 
Манасија, Симеон, Леви, Исахар, Завулон, Јосиф Вениамин. Се 
вративме на дванаесетте племиња, меѓу кои се споменати по име 
Левиј и Јосиф, и недостасуваат Дан и Ефрем. 

Сега прашањето е зошто се бришат овие две племиња? 
Одговорот се наоѓа во Повторени Закони 29, 16 – 20: "Зашто вие 
знаете, како живеевме во Египетската земја и како одевме сред 
народите, низ кои минавте, и ги видовте одвратностите нивни и 
идолите нивни, дрвени и камени, сребрени и златни, што се кај 
нив. Да нема меѓу вас маж или жена, дом или племе, чие срце би 
се отстранило од Господа, вашиот Бог, та да оди да им служи на 
боговите на оние народи; да нема меѓу вас корен, што ќе дава 
пелин и отров; и ако некој, кој, откако ќе ги чуе зборовите на оваа 
клетва, се пофали во срцето свое и каже: 'Добро ќе ми биде, иако 
одам по желбите на срцето свое'; јас ја утолувам жедта. На таков 
Господ нема да му прости, но гневот и ревноста на Господа ќе се 
разгорат против тој човек, а врз него ќе падне целата клетва од 
овој завет, напишан во овој закон, и Господ ќе го избрише името 
негово под небото." Во ова тој изјавил проклетство против 
идолопоклонството, или духовна прељуба. Племе кое се сврте кон 
идолопоклонство мораше да биде избришано. А историјата на 
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двете племиња чии имиња се избришани заради 
идолопоклонството. Се наоѓаат во 1. Кралевите 12, 25 - 30. "А 
Јеровоам го утврди Сихем во ефремските планини и се насели во 
него. Потоа отиде оттаму и го утврди Фенуел. И Јеровоам рече во 
своето срце: 'Сега царството ќе му се врати на Давидовиот дом. 
Ако овој народ продолжи да оди во Ерусалим да принесува жртви 
во Јеховиниот дом,+ срцето на овој народ ќе му се врати на 
нивниот господар Ровоам, царот на Јуда, па ќе ме убијат и ќе му се 
вратат на Ровоам, царот на Јуда.' Откако се посоветува, царот 
направи две златни телиња и му рече на народот: 'Претешко ви е 
да одите во Ерусалим. Еве го, Израелу, твојот Бог кој те изведе од 
египетската земја!' И едното го постави во Ветил, а другото во 
Дан. Тоа беше повод за грев,и народот одеше кај едното теле дури 
до Дан." Осија 4, 17: "Ефрем се соедини со идолите, пуштете го да 
оди!"  

Особено, имајте во предвид дека казната за идолопоклонство 
беше дека името на племето мораше да биде избришано "под 
небото". Повторени Закони 29, 20 Не кажува дека ќе биде 
избришано “во небо"туку под небо. И тоа е всушност така као што 
е Израел сега е повторно во Палестина, и Господ наскоро ќе ги 
запечати 144 000. Но, во тој број недостасуваат Дан и Ефрем. 

Откровение 7, 4 - 8: "И го чув бројот на одбележаните со 
печат: сто и четириесет и четири илјади беа одбележани од сите 
колена на синовите Израилеви. Од Јудиното колено со печат 
одбележани – дванаесет илјади; од Рувимовото колено – дванаесет 
илјади; од Гадовото колено – дванаесет илјади; од Асировото 
колено – дванаесет илјади; од Нефталимовото колено – дванаесет 
илјади; од Манасииното колено – дванаесет илјади; од 
Симеоновото колено – дванаесет илјади, од Левииното колено – 
дванаесет илјади; од Исахаровото колено – дванаесет илјади; од 
Завулоновото колено – дванаесет илјади, од Јосифовото колено – 
дванаесет илјади; од Венијаминовото колено – дванаесет илјади." 
(Забелешка, Дан и Ефрем се водат за избришани.) Сега со ова види 
Даниел. 12, 1, кој се однесува на овие 144.000 потпишан за време 
на шестиот печат и времето на големата неволја или Јаков 
анксиозност. "Во тоа време Михаел ќе застане, големиот кнез, кој 
стои за децата на својот народ! Тоа ќе биде време на болка, како 
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што никогаш не беше бидејќи имаше една нација до тоа време во 
тоа време твојот народ ќе се спаси - сите кои ќе се најдат запишани 
во книгата на животот." 

Сепак, по овој период на проблеми (за време на 
милениумот), како што се гледа во Језекиил 48, 1 - 8, 22 - 29, ние 
гледаме на племиња повторно назад во боженствениот ред. Но, од 
времето кога Ефрем и Дан се здружија со идоли, почина и племето 
веќе не е признато. Значи, јас ги разбирам дека уништувањето на 
Ерусалим ги изгуби сите детали на сите племиња, така што никој 
не може да се каже со сигурност што беше со племињата, но Бог 
ги знае. Овој голем Бог, кој го враќа Израел назад во Палестина 
точно знае од кое племе е секој вистински Израелец и од сите 
144.000 собрани ќе недостасуваат во тој број Дан и Ефрем. 

Откровение 7,4-8: "И го чув бројот на обележаните со 
печат — сто четириесет и четири илјади обележани со печат 
од секое племе на синовите на Израел: Од племето на Јуда 
дванаесет илјади обележани со печат, од племето на Рувим 
дванаесет илјади, од племето на Гад дванаесет илјади, од 
племето на Асер дванаесет илјади, од племето на Нефталим 
дванаесет илјади, од племето на Манасија дванаесет илјади, 
од племето на Симеон дванаесет илјади, од племето на Леви 
дванаесет илјади, од племето на Исахар дванаесет илјади, од 
племето на Завулон дванаесет илјади, од племето на Јосиф 
дванаесет илјади, од племето на Венијамин дванаесет илјади 
обележани со печат."(Приметете недостасуваат Дан и Ефрем) 
Сега со ова погледнето го Даниел 12,1 кој се однесува на 
овие сто четриесет и четри илјади запечатени во текот на 
шестиот печат и времето на големата незгода. “И во тоа време 
ќе се крене Михаил, големиот кнез, кој ќе ги брани синовите на 
твојот народ, и ќе настане време тешко, какво што немало откако 
постојат луѓето, па сè до денес; но ќе се спасат во тоа време од 
твојот народ сите, кои ќе се најдат дека се запишани во книгата.“ 

Меѓутоа, по оваа време на незгода (со текот на милениумот) 
како што Језекиил. Видел во 48, 1 - 8, 22 - 29: ги гледаме 
племената уште еднаш во Божанскиот поредок. Но од време кога 
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Дан и Ефрем се здружија со идолите, умреа и тие племена и повеќе 
не се признаени. Всушност, сваќам дека од уништување на 
Ерусалим изгубени се и сите записи за сите племиња, така да никој 
со сигурност не може де рече од кое племе потекнува, НО БОГ 
ЗНАЕ. Тој големиот Бог кои го враќа Израел наназад во Палестина 
знае точно од кое племе е секој вистински Израелец и од сите сто 
четриесет и четири илијади собрани само ќе недостасува Дан и 
Ефрем. 

Еве ги племињата Израелови. Језекиил. 48, 1 - 8, 22 - 29  
“А ова се имињата на колената. На север, по патот што води 

од Хетлон за Емат и Хацар Енон, на меѓата меѓу Дамаск и Емат, 
сето тоа од исток па сè до морето е еден дел за Дан. А од границата 
на Дан, од север па до запад, тоа е еден дел за Асира. Од 
границата, пак, на Асира, од источниот крај па до западниот, тоа е 
дел еден за Нефталима. До границата на Нефталима, од источниот 
крај па сè до западниот, тоа е еден дел за Манасија. До границата 
на Манасија, од исток до запад, тоа е еден дел за Ефрема. До 
границата на Ефрема, од источниот крај па сè до западниот, тоа е 
еден дел за Рувима. До границата на Рувима, од исток до запад, тоа 
е еден дел за Јуда. А до границата на Јуда, од исток до запад, 
итн..." "А она што ќе остане од левитските владенија и од 
владенијата на градот во средината, ќе му припадне исто така на 
кнезот: меѓу границата на Јуда и меѓу границата на Венијамина. 
Остатокот, пак, од колената, од источниот крај до западниот – е 
еден дел за Венијамина. До границата на Венијамина, од исток до 
запад, ќе биде еден дел за Симеона. До границата на Симеона, од 
исток па до запад, тоа ќе биде еден дел за Исахара. До границата 
на Исахара, од источниот крај па до западниот, ќе е еден дел за 
Завулона. До границата на Завулона, од исток па до запад, еден дел 
за Гада. А до границата на Гада, од јужната страна, се протега 
јужниот крај, итн." 

"А ова се имињата на колената. На север, по патот што води 
од Хетлон за Емат и Хацар Енон, на меѓата меѓу Дамаск и Емат, 
сето тоа од исток па сè до морето е еден дел за Дан. А од границата 
на Дан, од север па до запад, тоа е еден дел за Асира. Од 
границата, пак, на Асира, од источниот крај па до западниот, тоа е 
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дел еден за Нефталима. До границата на Нефталима, од источниот 
крај па сè до западниот, тоа е еден дел за Манасија. До границата 
на Манасија, од исток до запад, тоа е еден дел за Ефрема. До 
границата на Ефрема, од источниот крај па сè до западниот, тоа е 
еден дел за Рувима. До границата на Рувима, од исток до запад, тоа 
е еден дел за Јуда. 

Уште една илустрација што ние би можеле да ја преземеме е 
приказната на Израел, кој патуваа од Египет до Ханан. Божјата 
намера во оваа време е за извршување на Израел и ги воведе во 
цел дека тие би можеле да му служат. Затоа, кога тие го напуштиле 
Египет, сите тие се под крвта на жртвено јагне, сите поминале низ 
водите на крштевањето во Црвеното Море, сите уживаа во големи 
чуда, СИТЕ јадеа од мана, сите пиеја од карпата и, колку што е 
очигледно имаа надворешни благослови и манифестации, сите 
учествуваа во истото и на еднаков начин. А кога дојдоа на Моав 
оние кои се приклучија на празникот на Ваал сите умреле. 
Нивните мртви тела паднаа во пустината, бидејќи тие се таму го 
отфрлија Словото Божјо и се оддалечија од него. Значи ова е она 
што пишува во Евреите 6, 1 - 9 кој беше толку внимателно 
напишано за пергамско време. Вие не може да сте заедно само со 
еден дел на Словото, ќе мора да го земете целиот збор. Има луѓе 
кои се речиси сто проценти вклучени во работите на Бога. Тие се 
како Евреите. Па дојде денот кога Јуда го направи токму она што 
Израел го стори со Ваал. Тој одлучи дека сака да се приклучи на 
силите на лажниот трс - да влезе во финансиската, политичката 
организација на верските анти-Словото, анти-Христос, и така тој 
го направи. Тој бил измамен! Другите единаесет не беа. Тие можат 
да бидат, бидејќи тие беа од самиот избор. Затоа, кога Јуда го 
предаде Господ, неговото име беше отстрането од книгата на 
животот. (Откровение 22, 19) 

Значи, сигурен сум дека сте забележале дека оние чии 
имиња се во книгата на животот, беа дел од верски ред на тој ден, 
кој се фокусираа на вистинскиот Бог и да го слават, но не го 
славиа во вистината (Словото). Како и Евреите не одеа до крај. 
Погледнете како Јуда беше избран од Бога. Тој бил обучен во 
вистината. Тој имал удел во тајност на знаење. Беше во служба и 
исцелуваше болни и изгонуваше демони во името на Исус. Но, 
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кога станува збор за конечна пресметка, тој се продаде за злато и 
политичка моќ. Не отиде до Педесетницата да го прими Божјиот 
Дух. Тој е без Духот. Без сомнение, лицето кое е навистина 
крстено со Светиот Дух во телото на Христос прима полнотата на 
Духот тоа е цело Слово. Ова е доказ за крштевањето со Светиот 
Дух. Јуда го предал. Многумина успеваат да стигнат таму. И кога 
тие не успеваа да одат по Словото, нивните имиња беа отстранети 
од книгата на животот. 

Понатаму да се разјасни ова отстранување на име од книгата 
на животот, ние треба да ги прошириме нашите мисли во Израел 
во времето на Мојсеј. На пример во Исход 32, 30 - 34: "А 
утредента му рече Мојсеј на народот: "Направивте голем грев; и 
сега ќе појдам горе при Бога, за да молам да ви се прости вашиот 
грев. И се врати Мојсеј при Господа, и рече: 'Ти се молам, 
Господи, овој народ направи голем грев, оти си направи бог од 
злато. И сега прости им го гревот нивни; ако ли, пак, не, тогаш 
избриши ме и мене од книгата Твоја, во која си ме запишал.' А 
Господ му рече на Мојсеја: 'Оној, што згрешил пред Мене, него ќе 
го избришам од книгата Моја. Но сега оди, слези и поведи го тој 
народ во местото, каде што ти реков. Еве, Мојот Ангел ќе оди пред 
тебе, а кога ќе ги посетам, на нив ќе го навртам гревот нивен.'" Тоа 
е повеќе од очигледно е дека името е ќе биде отстрането од 
книгата на животот, пред времето веќе не. На ова место тоа е 
поради идолопоклонство, како и кога Дан и Ефрем ги изгубиле 
своите права на племето со одбележување на златните телиња. А 
на сите што ги слават идолите имињата им беа отстранети од 
книгата на животот. 

Кога Израел го отфрли Бога за водството во столб од оган и 
се сврте за да го прослави златното теле, нивните имиња беа 
отстранети од книгата на животот. На пр. 32, 33 (оној кој греши 
против мене, ќе го избришам од мојата книга.) Ако таков пресврт 
на идолите бара казна за отстранување на имиња од книгата на 
животот, тогаш тоа сигурно ќе е отфрлање на Исус Христос како 
Месија на Израел бара таква строга казна. А токму тоа е случај. Во 
Псалм 69, кој го изложува понижувањето на Исус во стих 21 до 28, 
вели: "И ми дадоа жолчка да каснам и кога зажеднев – со оцет ме 
напоија. Трпезата нивна нека им биде примка, гоштевањето – 
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стапица; да ми се помрачат очите, та да не гледам, и бедрата нивни 
ослаби ги засекогаш; излиј го врз нив гневот Свој, и јароста на 
Твојот гнев нека ги обземе; домовите да им ги запустиш, и во 
шаторите нивни да не остане никој жив; зашто оној кого Ти го 
порази, тие го гонат, и со тоа ги умножија болките од раните мои. 
Притури беззаконие врз беззаконието нивно, за да не влезат во 
Твојата правда. Нека бидат избришани од книгата на живите и 
да не бидат запишани меѓу праведните." Кога Евреите го 
отфрлиле Исус се случи да биде буквално Бог од нив се откри на 
народите. Дела 13, 46 - 48: "Тогаш Павле и Варнава им рекоа 
отворено: 'Словото Божјо требаше најнапред вам да ви се 
проповеда, но кога вие го отфрлате и сами покажувате дека не сте 
достојни за вечниот живот, затоа, еве, ние се обраќаме кон 
незнабошците. Зашто Господ така ни заповеда: 'Те поставив за 
светлина на незнабошците, да бидеш спасение до крајот на 
земјата.'' Незнабошците, слушајќи го тоа, се радуваа и го славеа 
словото Господово и поверуваа сите, кои беа определени за живот 
вечен." 

Ова не треба да укажуваа на тоа дека ќе има имињата на 
племињата Израилеви, кои ќе останат во книгата на животот, затоа 
што многу од овие (но не и народот), со принципот на изборите да 
биде пагански Црквеното време и да влезе во телото на Исус 
Христос, покажувајќи дека нивните имиња навистина остане во 
книгата на животот. Исто така, како што ќе се покаже, според 
петтиот печат,народот на Господ ќе биде мачен убиван и му беше 
дадена бела облека и вечен живот. Исто така, 144.000 ќе бидат 
затворени за Неговото доаѓање, докажува дека нивните имиња не 
се избришани. Но, дури и во Псалмите 69 како токму изложени на 
праведни или неправедни кои го отфрлија Христос и го уништија 
Својот народ, и нивните имиња беа отстранети. 

Како што повеќето од Израел (Божји избран народ) ги 
загубија своите права во книгата на животот со отфрлање на Исус, 
па ќе имаа најмногу од пагани во црквата исто така, доаѓа суд со 
резултат на отстранување на нивните имиња од книгата на 
животот со отфрлање на Словото, а со тоа да влезат во светот 
екуменско движење таа бројка е лик подигнат на зверот. 
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Постои уште еден аспект. Во судот, голем бел престол ќе ги 
одвојува луѓето. Тоа ќе биде отворена книга на животот и ќе се 
отвори уште една книга. Mатеј. 25, 31 – 46: "А кога ќе дојде Синот 
Човечки во Својата слава и сите свети ангели со Него, тогаш ќе 
седне на престолот на славата Своја, и ќе се соберат пред Него 
сите народи; па ќе ги оддели едни од други, како што овчарот ги 
одделува овците од козите; и ќе ги постави овците од Својата 
десна страна, а козите од левата. Тогаш Царот ќе им каже на оние 
што Му се од десната страна: 'Елате, благословени од Мојот Отец; 
наследете го царството, приготвено за вас од почетокот на светот; 
оти, гладен бев и Ми дадовте да јадам; жеден бев и Ме напоивте, 
странец бев и Ме примивте; необлечен бев и Ме облековте; болен 
бев и Ме посетивте; во затвор бев и дојдовте при Мене.' Тогаш 
праведниците ќе Му одговорат и речат: 'Господи, кога Те видовме 
гладен и Те нахранивме, или жеден и Те напоивме? Кога Те 
видовме странец и Те прибравме, или необлечен и Те облековме? 
Кога Те видовме болен, или во затвор, и Те посетивме?' А Царот ќе 
им одговори и рече: 'Вистина, ви велам: доколку сте го направиле 
тоа на еден од овие Мои најмали браќа, Мене сте Ми го 
направиле.' Тогаш ќе им каже и на оние што се од левата страна: 
'Одете од Мене, проклети, во вечен оган, приготвен за ѓаволот и 
неговите ангели. Зашто, гладен бев и не Ми дадовте да јадам; 
жеден бев и не Ме напоивте; странец бев и не Ме прибравте; 
необлечен бев и не Ме облековте; болен и во затвор бев и не Ме 
посетивте.' Тогаш и тие ќе Му одговорат и речат: 'Господи, кога Те 
видовме гладен, или жеден, или странец, или необлечен, или 
болен, или во затвор, и не Ти послуживме?' Тогаш ќе им одговори 
и рече: 'Доколку не сте го направиле тоа на еден од овие најмали 
браќа и Мене не сте Ми го направиле.' И тие ќе отидат во вечна 
мака, а праведниците – во живот вечен." 

Откровение 20, 11 - 15: "И видов голем бел престол и 
Седнатиот на него, од Чие лице побегнаа земјата и небото, и за нив 
место не се најде. Потоа ги видов мртвите, мали и големи, како 
стојат пред Бога; се отворија книги, и друга книга се отвори – 
книгата на животот; и судени беа мртвите според запишаното во 
книгите, според делата нивни. Морето ги поврати мртвите свои, 
кои беа во него; смртта и пеколот ги повратија мртвите свои, што 
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беа во нив; и секој прими суд според делата свои. А смртта и 
пеколот беа фрлени во огнено езеро. Тоа е втората смрт. И кој што 
не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото 
езеро." Во овој суд ќе бидат праведни и неправедни. Така вели. 
Овие праведни нема да бидат НЕВЕСТА зошто НЕВЕСТАТА седи 
со него на судот. 1. Коринтјаните 6, 2 - 3: "Не знаете ли дека 
светиите ќе го судат светот? Ако, пак, вие го судите светот, не сте 
ли достојни да судите за помали работи? Не знаете ли дека ангели 
ќе судиме? А колку повеќе за работите од овој свет?" Откровение 
3, 21: "На оној, што победува, ќе му позволам да седне со Мене на 
Мојот престол, како што и Јас победив и седнав со Отецот Свој на 
Неговиот престол." Гледаш, невестата е со Него на престолот. 
Затоа што таа има да му суди на светот, таа мора да седи на судот 
со него. Тоа е токму она што го виде Даниил. 7, 9 – 10: "Потоа 
видов од ноќните виденија и ете, четврти ѕвер, страшен и ужасен и 
многу силен; имаше големи железни заби; тој јадеше и 
здробуваше, а остатоците ги газеше со нозете; тој се разликуваше 
од сите поренешни ѕверови, и имаше десет рогови. Ги гледав тие 
рогови, и ете, меѓу нив се појави уште еден мал рог, а три од 
првите рогови беа со корен, истргнати пред него, на тој рог имаше 
очи, како човечки очи, и уста што зборува надуено. Видов 
најпосле дека се поставија престоли и седна Старец; облеклото му 
беше бело како снег, а косата на главата Негова како чиста волна; 
престолот Негов личеше на огнен пламен, а тркалата му беа како 
оган што пламти. Река огнена излетуваше и минуваше пред Него; 
илјада илјади му служеа, и десетина илјади по десет илјади стоеја 
пред Него; седнаа судиите и книгите се отворија." Гледаш, тоа е 
истата сцена, бидејќи илјада илјади кои му служат а кој служи на 
сопругот, но жената? 

Сега доаѓа прашањето, зошто овие праведни се на судот? Не 
постои друго место каде што може да се добие, бидејќи постојат 
само две воскресенија и бидејќи тие не може да се квалификуваат 
за првото воскресение, мора да останат во второто што е 
воскресение за осудување. Оние кои се квалификуваа за првото 
воскресение (невеста) не се на судот. Јован 5, 24: "Вистина, 
вистина ви велам: кој го слуша словото Мое и верува во Оној, Кој 
Ме пратил, има живот вечен (тоа значи дека верникот е веќе 
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примателот на вечниот живот кое он сега го поседува) и нема да 
дојде на суд, (не доаѓа на судот,тое е вистина што кажува) а 
преминал (трајно) од смрт во живот." Но приметете внимателно, 
Исус мора да има уште едена група на памет која во одредено 
воскресение ќе прими живот вечен. Тие ќе го примаат 
воскресението, бидејќи претходно не го примиле како НЕВЕСТА. 
Јован 5, 28 - 29: "Не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите, 
кои што се во гробовите, ќе го чујат гласот на Синот Божји, и ќе 
излезат: кои правеле добро – ќе воскреснат за живот, а кои правеле 
зло, ќе воскреснат за осудување." Значи, сите ние знаеме дека 
Јован. 5, 28 - 29 не е воскресение,зошто во тоа време од гробовите 
ќе станат мртвите во Христа зеадно со Живата Невеста која е веќе 
на земјата. 1 Сол. 4, 16 - 17: "бидејќи Сам Господ со заповед, при 
глас на архангел и при труба Божја, ќе слегне од небото, и 
најнапред ќе воскреснат +мртвите; а потоа, ние, што сме останале 
живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се 
сретнеме со Господа во воздухот, и така секогаш ќе бидеме со 
Господа." Но, во Јован. 5, 28 - 29 вели дека сите доаѓаат од 
гробовите. За ова исто воскресение се зборува во Откровението. 
20, 11 - 15, во која мртвите биле донесени пред Господа и изведени 
пред суд по нивните дела, а потоа сите тие имиња не беа во 
книгата на животот, и беа фрлени во огненото езеро. 

Сега сме соочени со прашање во врска со тоа зошто на нив 
на судот треба да им се даде вечен живот, бидејќи се знае дека 
писмото силно сугерира дека се знае кои не го поседуваат 
Христовиот Дух ќе загинат. Иако се чини дека на тој начин, ние не 
треба да фрлиме сомнеж на овие зборови Исус многу силно 
покажува дека постојат некои кои ќе се најдат во книгата на 
животот и ќе добијат вечен живот или пред општото воскресение 
или по него. Павле не ја избегнува оваа вистината, бидејќи многу 
јасно вели во Фил 3, 11: "Да пристигнам воскресението на 
мртвите." Значи, оваа изјава е многу необична. Ние сите знаеме 
дека сите ние ќе бидеме во воскресение, ние сакаме да бидеме 
таму. Сите ќе бидат воскреснати. Толку тешко дека Павле рече: 
"Јас не знам како да се постигне воскресението на мртвите." 
Вистината е дека тој не го зборува. Буквално, читаме: "Јас не знам 
како да се постигне "над-воскресение" од мртвите." Ова е општо 
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или второто воскресение, но за првото воскресение се вели: 
"Блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение; над нив 
втората смрт нема власт, туку ќе бидат свештеници на Бога и на 
Христа и ќе царуваат со Него илјада години." Првото воскресение 
нема никаква врска со втората смрт. Тоа е на крајот на илјада 
години, кога сите други е мртви ќе оживеаат. И во тој ден ќе бидат 
оние кои ќе излезат за вечен живот и оние другите кои се фатени 
во втората смрт. Значи, ние не треба да се сомневаме за оние во 
второто воскресение на кои им е даден вечен живот. Ни беше 
кажано дека им беше дадено за нив врз основа на тоа што биле 
милосрдни и добри со "браќата". Според тоа оние кои се 
воскреснати и фрлени во огненото езеро, се пради тоа што немаа 
милост и добрина кон нивните "Браќа". Бидејќи ова е зборот на 
Бог, ние едноставно треба да го прифатиме. Нема аргументи, само 
едноставна изјава на факт.  

За да биде појасно, приметете ги посебно зборовите во Матеј 
25, 31 - 46. Тоа не кажува дека Пастирот буквално ги одвојува 
овците од козите, но тоа е како што Пастирот ги одвојува овците 
од козите. Ова не се овци во овој одреден период на време (судот 
пред белиот престол). Овците се во своето стадо, тие го чуја гласот 
Божји (Словото) и одеа по Него. Тие веќе имаат вечен живот и не 
може да дојдат на суд. Но, тие го немаат вечниот живот, и на судот 
се. Дозволено им е да влезат во вечен живот. Но, врз кои основи 
влегуваат во вечниот живот? Секако дека не, факт е дека тие веќе 
го имаат Неговиот живот како што го има невеста, но го примаат, 
бидејќи тие беа милосрдни и добри кон Неговите браќа. Тие не се 
неговите браќа што би им овозможило да имаат наследство со 
Исус. Тие не се ништо друго туку наследници на животот. Тие не 
го делат со него тронот итн. нивните имиња мора да се во книгата 
на животот, и тие не се избришани. Но, бидејќи на нивната љубов 
за Божјиот народ се сметаат и зачувани. Тие се, без сомнение, да 
му служат и да им помогнат на децата на Бога. Можеби како 
Никодим и Гамалиил кога се зазедоа за децата во време на неволја. 

Ако се чини дека ова потсетува на "Преродба", да се 
прегледа многу внимателно, бидејќи злите не се обновени, но се 
фрлени во огненото езеро. Имињата на многу од оние уништени 
беа, исто така, во книгата на животот, но биле избришани поради 
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тоа што не го почитувале Божјиот народ кои живее во Словото 
(Живи посланија) за тоа време. 

Ајде да бидеме многу јасни тука сега. Овие не се народ кој е 
ставен на судењето и кои одат во милениум, бидејќи тие биле 
Евреи, да се засолнат и да им помогнат. Тоа е многу јасно, бидејќи 
на склучувањето на овие стихови. "И овие ќе отидат (зло) во вечна 
казна (огненото езеро), а праведниците во вечен живот." Не 
постојат записи на два суда каде што злото е фрлено во огненото 
езеро. Само на ѕверот и лажниот пророк ќе се суди на крајот на 
големата неволја. Не, ова е пресудата на бел престол, и на тие ќе 
им се суди според она што е напишано во книгите. 

Заправо во второто воскресение "душите беа под олтарот", 
како што е наведено во петтиот печат, дадени им се бели облеки, и 
се разбира, вечен живот, или бела облека, нема да има смисол. 
(Откровение 6, 9 - 11) "А кога го симна петтиот печат, под 
жртвеникот ги видов душите заклани заради словото Божјо и за 
сведоштвото, што го имаа и викаа со висок глас, велејќи: 'До кога, 
Владико, свети и вистинити, нема да судиш и да им се одмаздуваш 
за нашата крв на оние, што живеат на земјата?' И на секого од нив 
им се дадоа бели облеки, и им се рече да починат уште малку 
време, додека не се дополни бројот на нивните сотрудници и 
браќа, што ќе бидат убиени, како и тие." Така, особено забележав 
дека ниту еден од овие под олтарот не бил убиен поради 
сведоштвото на Исуса. Тие не беа како Aнтипа кој бил убиен 
поради тоа тоа што цврсто го држеше Неговото име. Овие не се 
родeни одозгора со вечен живот како свое наследство. Тие се 
поставени во воскресението и ќе добиат живот, бидејќи тие 
застанаа на Словото. И ќе забележите како повик за одмазда. Тие 
не можат да бидат калибар за невестата. Невестата го сврте лицето 
и извика: "Прости им, Татко, оти не знаат што прават." Овие се 
Евреи. Тоа треба да бидат затоа што тие се во петтиот печат, а 
четвртиот печат е паганска невестата која се вознесе. Значи овие 
Евреи не се родени од Светиот Дух. Тие дури и не веруваат дека 
Исус е Месија. Но, бидејќи Бог ги заслепе од љубов кон 
незнабожците, Бог им даде вечен живот на основа на тоа дека иако 
тие не можеа да дојдат до Него, иако тие се вистински доследни на 
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неговите зборови дека тие знаеле и умреле за тоа како што 
многумина починале под Хитлер, Сталин, итн, и уште ќе умрат. 

Тоа е во второто воскресение петте немудри девици. 
Забележете дека тие беа девици. Тие не се на Светиот Дух, така 
што тие не успеале да станат Невеста, а петте мудри кои имале 
масло станаа дел од таа Невеста. Но, овие луѓе, бидејќи тие се 
посебни луѓе кои го сакаат Бог и се обидоа да останат во Словото, 
според она што тие знаеле за тоа, и бидејќи тие помагале во 
Господовото Дело, ќе воскреснат на крајот на времето. Ќе го 
пропуштат милениумот, што е многу поважно и прекрасно 
отколку што некогаш се мисли или верува.  

Сите овие луѓе ги имаа нивните имиња во книгата на 
животот и нивните имиња останаа. Но, чии имиња нема да 
останат? Оние од цркви во светскиот систем кој се борел со 
Невестата, тоа ќе бидат оние чии имиња се отстранети. Тие се оние 
кои ќе страдаат со неуспех. Тие ќе бидат фрлени во огненото 
езеро. 

Ајде сега да одеме напред но пред тоа, уште еднаш да ми 
дозволете да се погледне на моменталната ситуација. Прво сите, 
сигурно знаеме дека Божјиот план останува на изборот. Тој, со 
намера во него. Божјиот план беше да се запознаат луѓето со Себе 
си кои ќе бидат Невестата на Словото. Таа беше избрана во Него, 
пред создавањето на светот. Сакана беше и за своето време на 
земјата. Таа беше откупена со Неговата крв, и никогаш не може да 
дојде на суд. Никогаш нема да биде на суд, бидејќи нејзиниот грев 
не може да и биде вклучен. Римјаните 4, 8: "Блажен е оној човек, 
кому Бог нема да му прими за грев!" Но, тоа навистина ќе биде со 
невестата на неговиот престол ќе суди на светот, па дури и 
ангелите. Нејзиното име (и на секој од нејзините членови) е 
напишан во делот на Јагнето во книгата на животот, пред 
создавањето на светот. Второ, постои друга класа. Нивните имиња 
се исто така во книгата на животот и тие ќе станат во второто 
воскресение. Такви се глупави девици и праведните како што се 
вели за нив во Матеј 25. Во оваа класа, исто така, се оние кои не се 
поклонуваат на ѕверот и кои не се вклучени во антихристовиот 
систем, и умираат за својата вера, иако не се во невестата, ниту 
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нановородени. Но, тие ќе влезат во второто воскресение и ќе 
влезат во живот вечен. Трето, на границата на христијаните е како 
што видовме во Израел, кога тој излезе од Египет. Тие ги имале 
нивните имиња во книгата на животот и нивните дела биле 
напишани во книгите, како што не успеа да го почитуваат Бога и 
бидејќи тие се без дух, иако меѓу нив беа дури и знаци и чуда, 
имињата ќе им бидат отстранети од книгата на животот. Во оваа 
група ќе бидат оние како Јуда кој, иако целосно без дух, но се 
религиозни, во својот живот имаа и знаци иако се во книгите не 
беа избрани. Во таа група ќе биде, исто така, како Валаама. 
Четвртите и последни се оние чии имиња никогаш не биле, ниту 
некогаш ќе биде напишани во книгата. Такви се наоѓаат во 
Откровението. 13, 8 и Откровението. 17, 8: "Сите ќе му се 
поклонат, сите што живеат на земјата, чии имиња не се запишани 
во книгата на животот на Јагнето, заклано од создавањето на 
светот." "Ѕверот што го видов беше од неа, ќе излезе од бездната и 
ќе отиде во пропаст. Ќе бидете изненадени од жителите на земјата, 
оние чии имиња не се запишани во книгата на животот, од 
создавањето на светот, кога ќе видат дека ѕверот, кој беше и не е, и 
уште е." Исус рече дека одредени групи ќе го прифатат, кој доаѓа 
во сво име. Ова е антихристот. А тоа е токму она што го рече за 
нив во Откровението. 13, 8 и 17, 8. Овие беа одредени од Бога, но 
не и за изборот. И со оваа група се и таквите како Фараон. За него 
тој кажува "Заради тоа те возвишив Садовите на срџбата 
прикладни за пропаст." Римјаните 9, 17 и 22. Ниеден од овие 
немаше да биде вброен во записите на животот. Н екажувам дека 
за нив не постои запис. Без сомнеж, постои некоја врста запис за 
нив, но не во ЗАПИСИТЕ НА ЖИВОТОТ. Со нивната цел на 
постоење остаток на оваа книга не се занимава, но можеме да 
додадеме уште два цитата на Писмото. Изреки 16, 4: "Јахве го 
создал опакиот за Денот зол." Јов 21, 30: "Злите се оставени за 
денот на несреќата, тие ќе бидат изведени пред лицето на денот на 
гневот." 

Затоа во овој дел на Словото со човековиот ум се обидувам 
да дознаам, тоа мора да биде прифатено од страна на вера и 
доверба. Некои ќе бидат навредени од тоа што ќе го изложам 
бидејќи тие не успеваат да го разберат суверенитетот на Бога, кој 
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изложува дека Бог е Бог и затоа што Тој е Бог, никој не може да 
го победи неговиот совет или спречи Неговата волја и план, но 
тој, како семоќен владее со сите нешта, и со сето свое 
суштество го прави она што тој го сака, бидејќи сите се 
создадени за Неговата добрина. Затоа, како што Павле вели: "Ако 
Бог земе едно тесто на глина, и од тоа тесто создаде сад за 
честитост, а друг сад за нечесна употреба, кој може да се соблазни 
и повика против Него? Тоа тој да има право да го стори оваа само 
на телеот на создавањето не можеме да одречеме. Сепак Тој отиде 
и понатаму според Рим. 14, 7 - 9. Имаме неоспорен доказ дека 
Исус ја плати Откупната цена на целиот свет. И поради тоа со 
сопствениот живот може да прави како сака. "Ниту еден од нас не 
живее за себеси и никој не умира за себе. Значи, ако ние живееме, 
живееме за Господ; и ако умреме, умираме за Господ. Дали 
живееме, според тоа, или ќе умреме за - Господ. Затоа и Христос 
умре и воскресна: жив е да биде Господар на МРТВИТЕ И 
ЖИВИТЕ." (Ова се однесува на сопственост, а не на врската.) Ова 
исто така е наведено во Јован 17, 2: "Како што си Му дал власт над 
секое тело, та преку сè што си Му дал, да им даде живот вечен." 

Значи, ако на Бог се припише сезнаење, ние исто така мора 
да прифатиме дека е совршена мудрост и праведност. Ова е планот 
на изборот и одбивање на мудрост од Бога откриена во сите 
возрасти, а како што вели тој во Ефесјаните 1, 3 - 11: "Нека биде 
благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, Кој нè 
благослови во Христа, со секаков духовен благослов од небесата, 
како што и нè избра преку Него, уште пред светот да се создаде, за 
да бидеме свети и непорочни пред Него во љубовта, откако 
предопредели да нè посини за Себе преку Исуса Христа, по 
благоволение на Својата волја, за да биде фалена славата на 
Неговата благодат, со која нè облагодати преку Својот Возљубен 
Син, во Кого имаме откуп преку Неговата крв, прошка на 
гревовите +по богатството на Неговата благодат. Таа благодат Он 
ни ја даде изобилно во секоја премудрост и разум, откако ни ја 
откри тајната на Својата волја според Своето благоволение, што го 
беше од порано положил во Себеси, во уредувањето и 
извршувањето на времињата, за да соедини сè небесно и земно под 
една глава – во Христа. Преку Него ние бевме избрани за 
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наследници, однапред определени по наредбата на Бога, Кој врши 
сè според волјата Своја." Затоа, ако е така Бог имал намера оние 
имиња да се наоѓаат во делот на Книгата на животот на Јагнето и 
тоа не може да се избрише бидејќи имињата на Неговата 
невестата, тогаш ние треба да го прифатиме тоа. Ако, исто така, 
рече дека постојат и оние чии имиња се наоѓаат во книгата на 
животот, по провидението на Бог, тие мораа да паднат и нивните 
имиња да бидат отстранети, ние треба да го прифатиме тоа. Но ако 
ги има и оние чии имиња никогаш не биле напишани во книгата на 
животот, ние исто така мора да го прифатиме тоа. и ако таму се 
оние кои ќе влезат во вечен живот по бел престол на судот и само 
врз основа на тоа дека тие беа добри и праведни Божји избраници, 
кои се неговите браќа, тогаш не можеме да и не го прифаќаме тоа, 
кој знае умот на Господ како да го поучи? Дозволете ни повеќе да 
сме подложни со вера во Него, кој е наш Татко. 

На оваа тема се повеќе и повеќе е јасно да се разбере, тоа ќе 
биде мудро да се пристапи сега, од гледна точка на Црквата низ 
вековите. До сега бевме размислувале во однос на отстранување на 
имињата на поединци. Сега сакаме да се разгледаат не поединци, 
но групи застапени во црквата. За да го направиме ова, ние ќе ја 
споредуваме Црквата низ вековите со пченицата. Зрно пченица е 
посадено со цел зрното пченица да се репродуцира и да се 
размножува преку одреден процес во одреден период на време. 
Тоа ќе биде семе кое ќе умре, но во смртта живот кој беше во Него 
ќе се издигне во билка која од сите страни ќе биде носител на 
животот кој се враќа кон изворноста во зголемен облик, Исус. 
Големото царско семе умре. Тој кој е Прв, кој е животот на 
црквата, стои по средината на црквата во сите седум црквени 
времиња давајќи го својот живот на црквата (на носител или 
доносител) со цел да Неговиот живот биде репродуциран во телата 
како во Неговото воскресение. Заправо за воскресението Царското 
семе ќе види многу од Царското семе како себе си и тие ќе бидат 
како Он зошто, кажува Јован, "Ќе бидеме како Него." Тоа е она 
што Јован Крстител, рече дека Исус ќе го собере Своето жито во 
житницата. Тоа беше воскресението во кое влегоа откупените кои 
беа избрани за вечен живот. 
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А сега, пристапот до евиденцијата на оваа пченична билка, 
чија цел е да се репродуцира оригиналното семе во 
мултиплицирана форма е книгата на животот. Повторувам: 
историја или евиденција на оваа пченица билка е книгата на 
животот од кои е дел од книгата на животот е евиденција на 
вечниот живот. (Дел од книгата на животот). Ова е убедливо види 
со испитување на растенијата пченица. А голо семето е посеано. 
Наскоро нож се гледа. Но, тоа не е пченицата уште. Тогаш таа 
расте во дршката. Ова се уште не е пченица. Животот е таму, но не 
и на пченица. Потоа на крајот на рачката е малку која испраќа 
коса. Сепак пченична билка, но уште нема пченица. Потоа билката 
е полен, и можеме да видиме дека расте. Ова изгледа силна како 
пченица, но тоа се уште не е семе. Потоа формира пченица во 
лушпа. Сега е назад на она што првично беше. Сега зрела пченица 
се собира. 

Исус Христос умре.Тој го даде својот живот. Овој живот не 
се врати на црквата и да донесе многу синови како што Тој за 
слава во воскресението. Но, како семе на пченица мораше да има 
Посредник да го умножи пченично семе, така што мораше да биде 
црква, која требаше да биде носител на Христовиот живот. Како 
што се листовите, стеблата, лушпите..тие беа носители за семе но 
не и семе, па црквата преку колективна ера беше носител на 
вистинскато семе. Затоа, можеме да кажеме дека книгата на 
животот е пченично растение.  

Ајде да одиме преку тоа повторно. Тука е оригиналното семе 
што беше поставено. Се подготви ножот. Тоа не беше тоа. Што ја 
произведува дршка. Не е тоа или. Еве лушпи во која пченица се 
формираа. Тоа не е тоа. Се појавува коса. ТОГАШ полен паѓа на 
нив. Дел од тоа растение е забрзано. НЕШТО ОД Првобитното 
семе што излезе низ остатокот на билката се претвора во семе. 
Зошто не целото растение оди во семето? Поради тоа што е 
создадено за таа цел. Само дел од тоа растение може да се враќа 
кон семе бидејќи само дел од таа ПЧЕНИЦА РАСТЕНИЕ е вечен 
живот пченица. 

Имате совршен вид дека Израел кога излезе од Египет. Тие 
излегоа со околу два милиони луѓе. Сите избегаа преку жртвената 
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крв. Сите се крстија во Црвеното Море, сите тие се кренаа надвор 
од водата, уживајќи во манифестација на Светиот Дух, и 
благослови, сите јадеа храна од ангелите, и сите пиеја од карпата. 
Сепак, освен за малку на број, беа ништо друго освен посредници 
за децата кои треба да ги следат и да влезат во земјата Хананска. 
Сите Израелци не се Израел. И сите, со исклучок на мал дел, 
имиња се отстранети од книгата на животот.  

Исто така, имаме денес во црквата. Имињата ќе бидат 
избришани од книгата на животот. Нема сите имиња да бидат 
избришани од книгата на вечниот живот, бидејќи тој е втор запис 
содржан во книгата на животот. Ова е сведоштвото: Бог ни даде 
вечен живот, и тој живот е во Неговиот Син. Кој Го има Синот - 
има (вечен) Живот; кој го нема Синот - нема (вечен) живот. И оние 
кои имаат живот беа во Него, пред создавањето на светот. Беа 
избрани во него пред создавањето на светот. Тоа е Царското Семе, 
Исус Христос, беше посаден(починал) и ова е живот што беше во 
него како пченица и е даден во множества на семенски материјал 
за жито во нив да има ист живот и сл. Оригиналот е затоа што тие 
се по духот на оригиналот.  

Сега можеме да видиме зошто откупените (од страна на 
оригиналниот сопственик ги откупи назад) невеста (таа беше во 
Него како Ева била во Адам) "имињата" никогаш не може да се 
отстранат од евиденција. Таа е дел од Него. Тоа е на тронот. 
никогаш не може да биде суден. Секој во невестата е член на него, 
а тој не загуби ни еден. Но, тоа не е толку колку што "сите"се во 
книгата на животот. Затоа што тие се меѓу нив дури и оние како 
Јуда и др, кои имаат улога во записникот, но се отстранети 
нивните имиња. Можеме да видиме оние кои доаѓаат во 
последните денови и откако тие направиле прекрасни дела, Исус 
ќе им одговори тој никогаш не ги знаеше. Тоа не беше тоа што тој 
не знае за нив. тоа Неговото сезнаење е надвор над се. Но, тие не 
беа предвидени како невеста, а ниту беа предвидени како едни од 
второто воскресение. Не даваат плод (затоа што тие беа надвор од 
Словото- не останаа во него) и беа осудени на смрт. Потоа, како 
што е прикажано погоре, постојат и оние кои се завземаа за 
невестата и помогнаа и ја утешија. Тие имаат имиња во книгата на 
животот и си одат во живот вечен. Конечно, постојат и оние, како 
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што фараонот, чии имиња никогаш не биле во книгата на животот, 
и тие, исто така, се фрлени во огненото езеро. Ако зрно пченица, 
кое стана билка за жетвата е евиденција на црквата. И бидејќи не 
сите растенијата на пченица се пченично семе, и како што не сите 
растенијата се користат во жетва, па со црквата: -Сите црквата не е 
на невестата, и не е за сите вечен живот, туку дел од него се собраа 
во житницата, а дел од него се чуваат дека тоа би можело да влезат 
во вечен живот во второто воскресение, а дел од неа, која се 
евидентира како плевел е спален во огненото езеро. И тоа е токму 
она што Јован Крстител и Исус го кажаа, зошто Јован изјави дека 
пченицата ќе се собере и плева ќе изгори. Исус рече: "Сврзете го 
лулот, и потоа соберете ја пченица." Вселенскиот потег ќе се 
поврзе на тие цркви заедно, за плевелите мора да бидат поврзани 
Прво, и покрај тоа што нивните крајот гори, тие не се изгорени  но 
се резервирани за подоцна, што е на крајот на илјада години, или 
второто воскресение. Но, штом еднаш плевелите се обврзани на 
занесот може да се случи и тоа да го прави на некое време помеѓу 
обврзувачки и откровението на антихристот. Тогаш ќе дојде денот 
кога сите ќе застанат заедно како што се гледа во Даниел. Таму ќе 
биде крал со неговата невеста, и со нив ќе биде толпа што ќе треба 
да биде изведен пред суд. Да. Сите се таму. Сите книги беа 
отворени. Направен е конечниот распоред на сите. Жетвата е 
навистина завршена. Откако се отвори книги и се затворија.  

На крајот на оваа тема за тоа време, дозволете ми да ја 
истакнам изјавата дадена во самиот почеток во кое рече дека 
Писмо не вели дека Господ сега ја составил евиденција на имиња. 
Тоа навистина е така. Сепак, постои Писмото што укажува на 
иднината на собранието. Таа се наоѓа во осумдесет и седмиот 
Псалм. Овој псалм зборува за Господ, кој ги пишува имињата на 
сите оние родени на Сион. Во никој случај не може да се 
претпостави дека Бог мора да почека до крајот на времето, или 
дека времето во кое тој се занимава со Сион, со цел да се знае кој 
сите би можеле да се родат на Сион. Повторно, ова би го исклучил 
сезнаење. Тој сигурно знае кој севкупно гопретставува тој број. 
Но, што е тоа? Зарем тоа не е само ревидираната листа на каде Бог 
едноставно поставува нов запис оние имиња кои остана по второто 
воскресение и се однесуваа на Сион? Секако, тоа е тоа.  
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"Јас ќе го признаам неговото име пред Мојот Татко, и 
Неговите ангели." Напомна на небото! "Ако умре човек, дали ќе 
оживее Јас ќе го чекам во сите денови на даденото време, се 
додека не ми дојде промената што ќе се јави, а јас ќе ти одговорам. 
Ќе ги сакате делата на своите раце." Големиот Пастир ги повикува 
своите овци по име. Божјиот творечки глас ги повикува од 
прашина или ги менува нивните атоми, иако тие спиат. Ова е 
вознесување. Ова е голема свадбена вечера на Јагнето и Неговата 
невеста.  

Но, вознесот не е единствената прозивка. Таму, за второто 
воскресение, во голем бел престол на пресуда, имињата ќе бидат 
признати пред Таткото и Неговите ангели. Значи, јас изјавив од 
страна на оние кои знаат дека најмило ќе звучи во увото звукот на 
името на човекот и лицата. Како луѓето сакаат да имаат нивните 
имиња се споменува во јавност. Како да сакаат пофалби. Но, не е 
земен глас никогаш не ќе го изрече вашето име толку слатко како 
што тоа ќе го стори гласот на Бог и ако вашето име е во книгата на 
животот и остана таму за да биде откриено пред светите ангели. 
Што ќе биде убав денот кога ќе слушаме Исус рече: "Татко, ја 
исповедам и викам пред луѓето во деновите на своето земно 
патешествие. Сега идам да се признаат нивните имиња пред Тебе и 
сите небесни ангели." 

"Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите!" 
Уште еднаш Дух зборуваше. Уште еднаш го разгледа записот на 
она што Светиот Дух, вели друга ера. И видовме дека записот е 
точен. Постои уште едно време помина и исполнето токму онака 
како што Тој рече дека ќе биде. Каков вид на утеха за нас, кои се 
надеваат дека ќе бидат невеста на последниот ден, бидејќи ги 
стимулира нашите срца да се фрлат од радост дека Тој е верен и ќе 
ги одржи сите свои ветувања. Ако бил верен и вистинит на оние на 
Сардското време, тогаш тоа е подеднакво важи и во нашето време. 
Ако, Он со Неговата благодат и сила ќе ги прими и ќе им оддаде 
почит, Тогаш ќе биде и со нас. Да тргнеме тогаш до совршенство и 
ќе се сретнеме со Господа во воздухот и да бидеме засекогаш со 
Него. 
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8. ПОГЛАВИЕ 

ФИЛАДЕЛФИСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 

 
 

Откровение 3, 7 - 13 
 
"И на ангелот на Филаделфиската црква напиши му: вака 

вели Светиот, Вистинскиот, Оној, Кој го има клучот Давидов, Кој 
отвора, и никој нема да затвори – и Кој затвори, никој не ќе отвори  

ги знам делата твои. Ете, ти дадов врата отворена, и никој не 
може да ја затвори; ти имаш мала сила и сепак го запази словото 
Мое, и не одречувај се од името Мое. 

Ете, ќе ти дадам некои од сатанската зборница – оние, што 
велат дека се Јудејци, а не се, туку лажат – ете, ќе направам да 
дојдат и да се поклонат пред нозете твои и да познаат, дека Јас те 
засакав.  

Бидејќи ти го запази словото на трпението Мое, и Јас ќе те 
запазам од часот на искушението, кое ќе дојде над целата вселена, 
за да ги искуша оние што живеат на земјата. 

Ете, идам скоро: држи, што имаш, за да не го земе никој 
венецот твој.  

Оној, кој победува, ќе го направам столб во храмот на Мојот 
Бог, и нема веќе да излезе надвор; и ќе го напишам над него името 
на Мојот Бог и името на градот на Мојот Бог, на новиот Ерусалим, 
кој слегнува од небото од Мојот Бог, и Моето ново име. 

Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот на црквите." 
 
 

ФИЛАДЕЛФИЈА 
 
Филаделфија беше на 120 километри југоисточно од Сард. 

Тоа беше втор по големина град во Лидија. Е изграден на неколку 
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ридови во познатата област на виното. неговата монета носи 
главата на Бахус и фигурата Бахантс (свештеничка на Бахус). 
Населението на градот вклучува Евреи, христијани со еврејско 
потекло, и обратени од паганството. Градот претрпе чести 
земјотреси, но тоа траеше најдолго од седум градови на 
Откровението. Всушност, овој град се уште постои под турско име 
на Алахшехир, или град на Бога. 

Бројката на проблемот укажува на тоа дека божество на 
градот беше Бахус. Значи, Бахус е иста како и Нинус или Нимрод. 
Тој е "трупот", иако повеќето од нас мислат на него во однос на 
бесни гозби и пијанствa. 

Како ова ги просветлува нашите умови? Тука е проблемот со 
богот на едната страна и свештеничката или пророчица од друга 
страна. Значи фрли паричка. Дали е важно што паѓа? Не, не на 
сите, а сепак иста монета. Ова е римска религија на Исус и Марија. 

Не мислам само на Рим. Не, не е само големата блудница. 
Секако дека не, бидејќи таа стана мајка на своето блудство. 
Нејзината ќерка сега монетите ги кова со ист карактер. Постои, од 
една страна проблемот, погледнете ја прославата на Исус, од друга 
страна, исто така, имаат свештеничка или пророчица и таа ги 
пишува своите црквени верувања, догмите на верата и ги 
продаваат на луѓето за спасение инсистирајќи на тоа дека таа и 
само таа има вистинска светлина. 

Како впечатлив е фактот дека ова време се карактеризира со 
монета. За мајка и ќерка, сите купуваат за нивниот пат до небото. 
Пари не се крв, на куповната цена. Пари не се Дух, сила што ги 
тера напред. Богот на овој свет (Мамон) му ги заслепила очите. 

Но, тие ќе дејствуваат до смртта и ќе заврши наскоро, 
бидејќи ова е ерата кога Духот извикува: "Ете, доаѓам скоро." Да, 
дојди наскоро, Господе Исусе! 
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ЕРА 
 
Филаделфиско Црковно време траеше од 1750 до околу 1906 

година. Ова е време на благодарност во име на градот наречен од 
братска љубов, како Филаделфија значи "братска љубов". 

 
 

ГЛАСНИК 
 
Гласник, секако, беше Џон Весли. Џон Весли е роден во 

Епворт, 17 јуни 1703 год. и беше еден од деветнаесет деца на 
Самуил и Сузана Родена Весли. Неговиот татко бил свештеник во 
Црквата на Англија, но тоа е повеќе од веројатно дека умот na Џон 
беше базиран повеќе на примерен живот на неговата мајка, 
отколку од теологијата на неговиот татко. Џон беше брилијантен 
научник. Само кога тој беше во Оксфорд тој и Чарлс станаа дел од 
групата која се пријавуваше за духовна прослава врз основа на 
искуствени живот на вистината, наместо на поставување на учење 
како репери. Мапираа духовен водач на дела, како што се давање 
на сиромашните, посета на болните и оние во занданите. Тоа е 
причината зошто тие биле наречени Методисти, и други погрдни 
наслови. Значи, Џон беше доволно исполнет со неговата визија за 
потребата од религијата на народите на светот и затоа отиде во 
Америка (Георгија) како мисионер меѓу Индијанците. На својот 
пат таму тој покажа дека многу од патниците во авионот беа 
моравијанци. Многу беше импресиониран од нивната кротост, мир 
и храброст во сите околности. неговите напори во Георгија, и 
покрај самоодрекување и напорна работа, не успеаа. Тој се врати 
во Англија и рече "Отидов во Америка за да проповедам на 
Индијанците, но кој ќе ми проповеда на мене?" 

Назад во Лондон повторно се сретна со моравијанци. Петар 
Боехлер беше оној кој му го покажа патот на спасението. Тој беше 
вистински нановороден, во голема мера за чудење и лутина 
очигледно кон неговиот брат Чарлс, кој не можеше да разбере како 
таков духовен човек што е Џон може да се каже дека тоа не е 
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точно. Сепак, набргу после тоа, и Чарлс, исто така, се спаси по 
благодат. 

Весли сега почна да го проповеда Евангелието во тие 
проповедалници во Лондон, кои претходно имаа пристап до, но тој 
беше исклучен. Во тоа време, беше неговиот стар пријател Џорџ 
Вајтфилд, како што тој го нарекува Јован да дојде и да му помогне 
да се проповеда на земјата каде што илјадници ги слушаа 
зборовите. Весли првично беше скептичен дека тој треба да 
проповеда на отворено, а не во зграда, но кога ја виде толпата и 
виде акција во силата на Светиот Дух, се сврте кон таква проповед.  

Работата веднаш зеде такви размери што тој почна да 
испраќа многу лаици да го проповедаат Словото. Делото 
Изгледаше како паралелна Педесетница каде што Духот речиси 
преку ноќ ги покрена луѓе со моќ да го проповеда и учат Словото.  

Имаше жестоката реакција на неговата работа, но Бог беше 
со нив. Акциите на Духот се манифестираа со сила на Духот и 
луѓето паѓаа на земјата и плачеа во голема неволја над нивните 
гревови.  

Весли беше исклучително моќен човек. Тој не може да се 
сети дека имал чувство на депресија петнаесет минути, откако е 
роден. Тој не спиел повеќе од шест часа, во тоа време, тој почнал 
да проповеда во пет часот практично секој ден од неговота служба, 
тој проповедал до четири пати во еден ден, така што вогодината 
имаше просек од повеќе од 800 проповеди. 

Тој патувал илјадници милји, како и неговите проповедници, 
кои го носеа Евангелието блиску и далеку. Всушност, Весли на 
коњ за година дена пропатувал околу 7000 километри. 

Тој бил верник со моќта на Бог и се молеше за болните со 
голема вера и прекрасни резултати. 

Многу од неговите средби доживеале манифестација на 
духовни дарови. 

Весли не беше за организацијата. Неговите колеги имаа 
"Обединето општество", кои беа "општество на луѓе кои бараа и 
беа во потрага по силата на побожноста, обединети со цел да се 
молат заедно, за да се добие збор на предупредување и да се 
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внимава на едни со други во љубов да се биде во можност и да си 
помагаат едни со други за да се работи околу спасение." 
Единствениот услов за оние кои влегуваат беше тие треба да бидат 
од оние "кои имаа желба да бегаат од гневот што ќе дојде и да 
бидат спасени од нивните гревови." Како што минуваше времето 
тие развија строг збир на правила за да се користат во само-
дисциплина за доброто на нивните души. Весли сфати дека по 
неговата смрт, може да се организира движење и Духот Божји ги 
остави во мртва форма. Тој уште забележа дека не се плаши од 
името на Методистите да ја напушти земјата, но дека Духот би 
можел од нив да се одалечи. 

Тој за време на неговиот живот можеше да добие огромно 
богатство, но не го доби. Неговата омилен изрека велеше на оваа 
тема на пари беше "Заработи колку што можеш повеќе, и заштеди 
колку што можеш повеќе, и дели колку што можеш." Да Весли се 
врати и да види името што го носат Методистите. Тие се богати - 
многу богати. Но недостасува животот и моќта на Џон Весли.  

Таа, исто така треба да се спомене дека Весли никогаш не 
сакаше да се изгради деноминација на секташка основа. Иако во 
верувањата беше арминец, тој не сакаше да се разделат браќата 
поради доктрина. Тој беше добар кандидат за Џејмс: врз неговиот 
вечен живот на вера и дела и да го живее својот живот, а не само 
прифаќање на црквата верувања или доктринарен извештаи. 

Џон Весли почина на возраст од 88 години од страна на 
служење на Бога на некои луѓе дури не би се осмелиле да мислат 
дека тие би можеле да го направат истото. 

 
 

ПОЗДРАВИ 
 
Откровение 3, 7: "И на ангелот на Филаделфиската црква 

напиши му: вака вели Светиот, Вистинскиот, Оној, Кој го има 
клучот Давидов, Кој отвора, и никој нема да затвори – и Кој 
затвори, никој не ќе отвори." 
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О, колку се убави овие зборови. Како е прекрасен, дури и 
нивниот звук. Како возбудливо да се мисли дека сите овие 
карактеристики може да се применат на една личност. Кој би се 
осмелил да каже такви работи за себе, туку Исус Христос, Господ 
на славата? Верувам дека клучот за толкување на ова е токму она 
што секој од овие прекрасни описни фрази значат во стих 9: "Ете, 
ќе ти дадам некои од сатанската зборница – оние, што велат дека 
се Јудејци, а не се, туку лажат – ете, ќе направам да дојдат и да се 
поклонат пред нозете твои и да познаат, дека Јас те засакав." Јас 
велам дека овој стих е клучен, бидејќи Евреите, кои секогаш се 
нарекува Божји деца, со исклучување на сите други. Тие го 
распнаа и убиа Господ Исус Христос. Нивното страшно дело 
донесе сопствената крв на нивните глави со векови. Бидејќи тие го 
одбиле Исус како свој Месија како што беше. Бог се манифестира 
во телото. Тој е навистина Месијата. Тој беше, секако, она што 
сега претставува. Исус Христос е ист вчера, денес и засекогаш. 
Светец во средината на рамки на свеќи е ист Исус кој одеше на 
брегот на Галилејското, кога исцелуваше болни, кој воскреснувал 
мртви, а тоа и покрај непобитни докази беше распнат и убиен. Но, 
тој повторно стана и седи оддесно на Величеството во висините.  

Евреите тогаш не Го викаа Свет. Не Го викаат Свет и сега. 
Но Тој е СВЕТЕЦ. Псалм 16, 10: "Оти Ти нема да ми ја оставиш 
душата моја во пеколот, ниту, пак, светецот Твој да види 
распаѓање."  

Ја бараа својата праведност по Законот и се прејдоа оти по 
Законот не може ниту едно тело да има оправдание. Со Законот не 
може човекот да стане свет. Светоста е од Господа. 1 Коринтјаните 
1, 30: "Од Него сте и вие во Исуса Христа, Кој за нас стана 
премудрост од Бога, и правда, и +осветување, и откуп." 2 
Коринтјаните 5, 21б: "Да можеме да станеме Божја праведност во 
Него." Тоа беше Христос или пропаста, и тие пропаднаа, затоа што 
го одбиа. 

И луѓето од тоа време, како и денес, ја направија истата 
грешка. Како што Евреите имаа прибежиште во форма на 
синагогата на обожување, така што тие се во ерата на 
засолништето во Филаделфиската црква. Не се смета за влез во 
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црквата. Животот не е во црква. Живот е во Христа. "Ова е 
сведоштвото: Бог ни даде вечен живот, и тој живот е во Неговиот 
Син Кој Го има Синот - има живот; оној кој го нема Синот - нема 
живот." Човекот станува свет од страна на Светиот Дух. Духот на 
светоста, Кој Го воскресна Исус од мртвите е Оној, Кој живее во 
нас и Неговата светост не прави светци. 

Тој стои таму, Светец. И ние ќе застанеме со Него облечени 
во Неговата праведност, Неговата светост. 

Значи ова е шести пат. Во очите на Бога време доаѓа до 
својот крај. Тој ќе се врати наскоро. Наскоро, до неговото доаѓање, 
извикува: "Валкани, нека се осквернуват и кој е праведен нека 
продолжи да дејствува праведно, светите нека бидат свети уште." 
Откровение 22, 11б. 

О, јас сум толку среќен што мојата светост не е од мене. 
Драго ми е што ја имам во Христа, со вклучени сите Негови 
прекрасни атрибути на правдата, дека, делуваа врз мене. 
Благословен да е Бог засекогаш! 

"Ова го зборува Вистинитиот." Така, зборот "вистина" е 
многу убав збор. Тоа не значи дека само во смисла дека тоа е во 
спротивност со лажта. Тој изразува совршена реализација на идеи, 
што е спротивно на својата делумна реализација. На пример, се 
сеќавам дека Исус се вели во Јован 6, 32: "Тоа не е Мојсеј, кој даде 
леб од небото, туку Мојот Татко ви дава вистински леб од небото." 
Јован 15, 1: "Јас сум вистинската лоза." Евреите 9, 24: "Зашто 
Христос влезе не во ракотворно светилиште, кое е само образ на 
вистинското, туку во самото небо, за да се јави сега пред лицето на 
бога за нас." 1 Јованова 2, 8: "Зашто темнината поминува, а 
вистинската светлина веќе свети."  

Затоа што овој збор навистина изразува совршена 
реализација за разлика од идејата за делумни достигнувања како 
што е прикажано во овие стихови, можеме да разбереме, како 
никогаш досега, прототип за разлика од видот и реалноста на 
сенка. Кога ќе се земе примерот на манна од небото. Бог Го 
испрати aнѓелски леб од небото за Израел. Но, не ги задоволи 
лебот. Тоа е добро за само еден ден. Оние кои јаделе следниот ден 
тие повторно биле гладни. Ако би останал околу себе, тој ќе стане 
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загаден. Но, Исус е вистински леб од небото, кој е единствениот 
вид. И ако некој јаде од овој леб што слезе од небото, нема да 
огладни повторно. Вие не треба да се вратите и да јадете повторно. 
Во моментот кога јадете, имате вечен живот. Тука е навистина 
реалност. Нема потреба од сенка. Нема потреба за делумна 
спасение. Тука е неговата целина. Исто како што Исус беше дел од 
Бога, тој е Бог. 

Никој не може да негира дека Израел е светлина. Тие беа 
единствените луѓе кои имале светлина како нација. Тоа беше како 
кога Египет бил толку темен можете да го чувствува тоа. Но, во 
домовите на Израелците беше светлината. Но, сега тоа беше 
вистинска светлина. Исус е светлината на светот. Мојсеј и 
пророците донесоа светлина со помош на Светото Писмо кое се 
однесува на Месијата. Така Израел е светлина. Но сега постои 
исполнување на светлина и она што беше само гори Таа сега изби 
во раскошот на Бог и се манифестира меѓу Својот народ. Како 
столб од оган осветлена ноќе и тоа беше прекрасно, сега 
светлината и животот се манифестираа во полнота на Божеството 
телесно. 

Израел користел да земе црвениот јуница, и ја жртвува на 
олтарот за проштавање на гревовите. Пред една година беа 
опфатени гревовите на виновните. Но, ова не може веќе да се 
отстрани капакот на желбата на гревот. Таа беше совршена жртва. 
Тоа беше во сенка, додека не дојде реално. Така, секоја година на 
човекот жртвуваа и секоја година се враќаа назад, бидејќи тој се 
уште има иста желба за гревот. Правење измени за својот грев, и 
да животинска крв биде пролеана, и беше дадена за животот, тој не 
може да се врати на човекот. Да се врати, тоа сепак нема да 
помогне. Но, кога на денот на Христа, Тој стана совршена замена, 
а неговата крв беше пролеана, а потоа живот што беше во Христа 
се врати на покајаниот грешник, а животот е совршен живот на 
Христос, безгрешен и праведен, тогаш виновен може да се 
ослободи, бидејќи тој имаше желбата за грев. животот на Исус се 
врати во него. Ова е она што се подразбира во: Рим. 8, 2: "Законот 
на Духот на животот во Христа Исуса не ослободи од законот на 
гревот и смртта." 
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Но Евреите се вратија таму во времето на Исус и не сакаа да 
ја прифатат таа жртва. Крвта на биковите и кози не прави ништо 
совршено. Тоа некогаш беше Божјата одредена постапка. Но, сега 
е Христос, се појави во тело и ја пролеа сопствената крв, го 
отстрани гревот и саможртва ја направи совршена. Евреите не о 
сакаа ова да го прифатат. Но, она што е за време на Филаделфија и 
од друга векови, исто така? Дали тие навистина ја прифатија оваа 
реалност во Христа? Не, воопшто не. Иако Лутер донесе вистина 
за оправдание, Римокатоличката црква и нејзината источна 
верзија, Православната Црква, уште се држеше за дела. Така, 
работите се во ред, но тие не спасуваат. Тоа не, не прави 
совршени. Христос или паѓаме. Дури и не Христ и Дела. Туку само 
Христос. Во ова време од годината почна Арминиаизмот тие не 
верува во Христа како реалност. Не пее за "Ништо, освен крвта", 
за тоа пее за "Ништо, но крвта и моето однесување". Сега верувам 
во мое добро однесување. Ако сте спасени ќе правите правда. Ние 
тоа веќе го поминавме. Но, дозволете ми да ви кажам сега, 
спасението не е Исус Плус. Тоа е САМО Исус." Спасението е од 
Господа. Од почеток до крај, тоа е Бог. Нека Неговиот живот биде 
во мене. Нека Неговата крв ме чисти. Нека силата на Својот Дух е 
она коај ме исполнува. Неговиот збор е во моето срцето и мојата 
уста. Ајде Неговите рани се оние што лекуваат. Нека биде Исус, и 
само Исус. Тој не по делата на правдата, кои сум ги сторил. Не, 
воопшто не. Христос е мојот живот. Амин. 

Мислам дека јас би можел да одам и понатаму со овие 
вистини, но јас ќе ви дадам уште една мисла. Тоа е за оваа 
прекрасна песна напишана од страна на А.Б Симпсон  

"Еднаш тоа беше благослов, 
сега е Господ. 
Еднаш тоа беше чувство, 
сега е Неговото Слово. 
Неговиот дар еднаш го сакав, 
сега имам дарител. 
Еднаш барав исцеление, 
сега само Него. 
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Се во се, засекогаш, 
на Исус ќе пеам. 
Сè во Исус, 
Исус е се." 
Не постои ништо во овој живот, колку и да не задоволуваа, 

колку да е добро и прекрасно, како што е добро, но вие ќе најдете 
збир на секое совршенство во Христа. Сè што згаснува во 
ништожност покрај Него. 

"Оној кој го има клучот Давидов." Оваа убава фраза следи и 
излегува од претходниот фраза: "Точно." Христос, совршен 
реализација, што е спротивно на делумна реализација. Овде. 
Мојсеј бил Божји пророк, но Исус (како Мојсеј) бил Божји пророк. 
Давид (еден човек по сопственото срце на Бога) бил крал на 
Израел, но Исус е Поголем од Давид, Тој е Царот над царевите и 
Господар над господарите, Бог од Бога. И Давид е роден надвор од 
племето на Јуда, од која тој доаѓа, ниту свештеник, но тој јадеше 
од принесен леб наменет за свештеници. Тој бил голем воин кој го 
победувал непријателот, и зајакнал нацијата, како крал седи на 
престолот. Тој беше пророк. Тој беше прекрасен вид на Христос. 
Така, во Исаија 22, 22, вели: "И клучот на Давидовиот дом ќе го 
ставам на рамењата негови; тој ќе отвори, и никој нема да затвори; 
тој ќе затвори и никој нема да отвори." Духот го користи овој 
референтен Стариот завет во врска со Господ Исус Христос и 
Неговата служба во црква. Што е клучот Давидов означен во тоа 
време е само сенка, која сега е исполнета во Исуса како стои во 
средината на рафтовите со свеќи. Тоа се однесува на нашиот 
Господ по Своето воскресение, а не на Неговиот земен аџилак. Но, 
она што значи овој клуч? Одговорот лежи во клучна позиција. Тој 
не е во раката. Не го носи околу вратот. А не во рацете на другите 
луѓе, или стихот може да се каже дека само тој го користи овој 
клуч - затоа што само Тој ја отвора и затвора, и никој не го има тоа 
право, освен самиот Исус. Зарем тоа не е во ред? Но, каде е 
клучот? На рамениците. Но, она што со него? Прочитај Исаија 9, 6: 
"На рамениците на Неговата сила." Но, што значи тоа? Одговорот 
е ова. Фразата "моќта на неговото рамо" доаѓа од источниот дел на 
свадбата. Кога невестата е посветена на младоженецот го 



316 ОТКРОВЕНИЕ ЗА СЕДУМТЕ ЦРКОВНИ ВРЕМИЊА  

 

соблекува нејзиниот превез и го зазема местото во жениковите 
рамења да се покаже дека не само што е таа под негова власт - да 
ги пренесе своите права за него - тој е глава - но и дека тој ја носи 
одговорноста и да се грижи и да тој и само Тој - никој друг – не 
постои друг човек - нема друга сила - нема право или одговорност. 
И тоа, возљубени, е клучот на Давид. Бог, како суверен, Божјата 
одлука предвидува точно кој ќе биде во својата невеста. Тој ја 
избрал. Не е таа која го одбра. Тој ја повика. Таа не дојде сама по 
себе. Тој умрел за неа. Тој ја мије во сопствената крв. Тој ја плати 
цената за неа. Таа му припаѓа на Него. Таа е целосно посветена на 
Него и Тој ја прифаќа обврската. Таа е главата како што Христос е 
глава на својата црква. Сара го повика Авраама Господ, тоа е, исто 
така, невестата среќни што тој е нејзиниот Господ. Тој зборува и 
таа ги слуша, бидејќи тоа е нејзиното задоволство. 

Но, ако луѓето се свртеа со своето внимание кон оваа 
вистина? Дали тие ја ценат неговата личност која има само 
целосно суверена власт над Неговата црква? Велам "не". Во секоја 
возраст хиерархијата во управувањето со црквата - свештеници - 
апостолско наследство - затворање на вратата на благодат и 
милост за кого сака, и наместо преземање на љубов и одговорност 
на црквата, таа го имаше платеник страста и се уништи. 
Свештенството живеело во луксуз додека сиромашните во црква 
се хранат со лушпи заради злоупотреба. И ниту едно време, се 
чини дека не било поинаку. Секој е врзан за организација и 
управување на луѓето во канцеларијата и го даде на црковната 
администрација. Кога луѓето се осмелуваа да застанат, тие беа 
брутално покорени или протерани. Секоја вероисповед го има 
истиот дух. Секоја деноминација се колне дека има клуч за 
управување на црквата. Секоја вероисповед тврди дека ја отвора 
вратата. Но, тоа не е точно. Исус, и само Исус. Тој ги поставува 
членовите во телото. Тој ги има на своето место. Тој ги става на 
располагање подароците за неа. Тој се грижи за неа и ги чува. Тоа 
е само негова сопственост и Тој нема други, освен неа. 

Како е ова црковно време кое живееме далеку од реалноста. 
И еден ден наскоро овие луѓе, кои наводно зборуваа за црквата ќе 
се зголеми во екуменското движење за да се постави антихристот 
на чело на нивната организација која се преставува како Господ, и 
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ние ќе го најде (Христос) надвор од црквата кој вели: "Еве, стојам 
пред вратата и чукам. Кој слуша и го чуе мојот глас и ја отвори 
вратата, ќе влезам кај него и да јадам со него, и тој со мене. " 
Откровение 3, 20. 

Но, дозволете ми да кажам ова. Нашиот Господ не е поразен. 
Луѓето тврдат дека ја отвораат вратата на Бога и ја затвораат 
вратата, но тие се лажговци. Сите оние кои Татко му ги има дадено 
ќе дојдат при Него, и тој што иде при Него во не ќе биде исфрлен 
надвор; Тој не ќе го изгуби ниту еден од нив. Јован 6: 37 - 39. И 
кога тој последен избран член на телото на Христос влезе, потоа ќе 
се појави, нашиот Господ. 

Зарем тој не е бил цар на Израел - Израел? И е Исус, Синот 
Давидов во согласност со фактот дека тој ќе седне на престолот на 
Давида во милениум и ќе царува и владее над свое наследство? 
Секако. Така, клучот Давидов означува дека Исус е Оној Кој ќе 
воведе милениум. Кој ги има клучевите на смртта и пеколот ќе се 
подигне нивната сопствена волја, тие ќе учествуваат во неговото 
владеење на правдата на земјата.  

Колку прекрасно што нашиот Господ ги има сите одговори. 
Навистина, во Него се исполнети сите ветувања Божји. Всушност, 
фактот дека сме во Него, ние сме наследници на она што тој го 
откупи за нас.  

Да, таму стои, Господ на славата. Еднаш Таткото, бил 
опкружен со ангели, архангели, херувимите и серафимите и 
неговата небесна војска, која викаше: "Свет, свет, свет е Господ 
Бог Саваот!" Неговата светост беше таква што тој не беше човек 
не може да му пристапите. Но, сега го гледаме во црквата да ја 
споделиме Неговата светост со нас, додека ние сме во Него 
станавме Божјата праведност. Да, и таму стои: "Исусе, Совршен 
Си" крин на долината, светло утро ѕвезда, Најдобро од десет 
илјади, Алфа и Омега, корен и род Давидов, Отецот, Синот и 
Светиот Дух - се и во сите. Исаија 9, 6: "Зашто Младенец ни се 
роди – Син ни се даде; власта е на рамењата Негови, и ќе Го 
наречат: Советник, Чудесни, Бог силен, Отец вечен, Кнез на 
мирот." Во Него е совршено исполнување. И покрај тоа што 
откако го цениме, сега ние го сакаме со неискажлива радост и 
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слава. Тој стои во средината на црквата, и ние ќе ги пееме 
неговите пофалби како тој, големиот победник е на чело на 
Црквата, која е неговата Невеста. Тој ја купи невестата. Тоа го 
рече. Тоа беше неговата и на никој друг, и тој се грижи за неа. Тој 
е нашиот крал, а ние сме во Неговото царство, Неговата вечна 
сопственост. 

Сега ќе се потсетиме дека на почетокот на стих 7, реков дека 
стих 9 ќе ни помогне да го разбереме. 

Се надевам дека ќе видите на што мислам. Исус е претставен 
како оној кој е свет, вистина, (или само реалноста) Оној со клучот 
Давидов, оној кој отвора и затвора. И тоа е точно. И во фрази 
совршено се опишува. Но Евреите во негово време го одбија и сето 
тоа што беше. Тие го отфрлиле својот Спасител и сето тоа што тој 
значеше. И таканаречените христијани сега го направија истото. 
Тие го направија токму она што го направија Евреите. Евреите Го 
распнаа, а потоа се свртеа кон вистинските верници. На 
таканаречените христијани него повторно станаа и се свртеа на 
вистинската црква да ја уништат. Но Бог е вистинит и кој е над 
сите уште и ќе се врати, и кога тој се враќа, ќе покаже кој е 
единствен владетел. И кога ќе докаже на светот и целиот свет ќе се 
поклони пред неговите нозе, Тоа ќе биде потребно време за да му 
оддадат почит сите во светот пред нозете на светиите, докажувајќи 
дека тие биле во право во нивните стоења со Него. Благословен да 
е Бог засекогаш! 

 
 

ВРЕМЕ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 
 
Откровение 3, 8: "Ги знам делата твои. Ете, ти дадов врата 

отворена, и никој не може да ја затвори; ти имаш мала сила и 
сепак го запази словото Мое, и не одречувај се од името Мое." 

Првата фраза на овој стих, "Јас ги знам делата твои", се 
анализира во остатокот на стихот, бидејќи нивните дела се 
поврзани со "отворена врата", "мала сила", "Словото и име." 
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За да се разбере богатството на значењето опишано во "Ете, 
поставив пред тебе отворена врата отворена и никој не може да ја 
затвори", сега мора да се потсетиме што е кажано за преклопување 
и секој пат во следната ера. Постои преклопување, спојувајќи или 
постепено преливање, не ненадеен крај и јасно утврден почеток. 
Оваа возраст особено се влева во следниот период. И не само што 
оваа возраст претекува во последните години, но во последно 
време во многу нешта е само продолжение на шестата ера. 
Седмиот пат (многу кратко време) по себе за брза работата собира 
сето зло на секоја возраст, и сите на реалноста на Педесетницата. 
Откако ера Филаделфија речиси истечуваше на Лаодикејската 
возраст брзо настапи со што каколот и пченицата бе спремни за 
жетва, "Прва се врзуваат каколот да се изгори, а житото да се 
прибере во мојата житница." Матеј 13, 30. Ве молиме запомнете 
дека ерата на Сард почна со реформацијата кои допрва треба да 
одат се додека жито, кој беше посадено на Педесетницата не 
помине низ комплетен сеидбен циклус, наводнување, исхрана, итн, 
додека не се враќа точно оригиналното семе. Додека ова се 
случува, семе кое беше посеано ќе мора да оди преку нивните 
циклус и ќе се пожнее. Ова е токму она што го гледаме што се 
случува. Ако мислите дека само за годишните времиња, може да 
се добие многу подобра слика ова. На растенијата што ќе ги 
видите во пораст во полна сила се во текот на летото одеднаш се 
чини дека одат на семе. Вие не може да кажете е кога точно лето 
стана есен - Само постепено се проширија и во него. Таквото 
време, а особено последните две.  

Токму во оваа време Исус рече: "Јас доаѓам бргу." стих 11. 
Се чини дека во последно време многу неодамна. Лаодикеја е 
време на брзи дејствија. Тоа е скратено. 

Сега ние посебно се задржавме на отворена врата, што никој 
не може да ја затвори. Прво на сите, сакам да се задржам на 
вратата отворена, како што претставува огромен мисионерски 
напор на таа возраст. Павле е нов мисионерски потфат за Господ 
наречена отворена врата. 2 Коринтјаните 2, 12: "Кога дојдов во 
Троада да го проповедам Евангелието Христово, и вратата ми 
беше отворена во името Господово." Значи, со споредување на 
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Светото писмо може да се види дека оваа отворена врата означува 
најголемо ширење на евангелието што светот досега не видел. 

Сакам да се види нешто тука. Бог дејствува во тројца, зарем 
не? Тоа беше во третото или Пергамско Време дека црквата била 
во брак со државата. Делата на Николитите стана доктрина на 
Николаитите. Тоа време беше отворена врата за лажна лоза. 
Откако беше поддржана од страна на сила во земјата, всушност, 
стана светски систем, иако го носи името христијанска. Затоа, се 
шири како див оган. Но, сега, три сезони подоцна, по долга и 
тешка борба на верата се отворена врата кон вистината. Словото 
на Господ сега има ден. Се разбира, петтата е времето на 
поставување на сцената за оваа моќна движење од тоа време ние 
предвидовме за истражување, колонизацијата, печатење на книги, 
итн  

Тоа би било прекрасно да ја имаат оваа отворена вратаи да ја 
следат Божествената Педесетница која беше изложена во Евреите 
2, 1 - 4: "Затоа треба да бидеме нарочно внимателни кон она, што 
го чувме, па да не би некако да отпаднеме. Оти, ако реченото 
слово преку ангелите се покажа верно, и ако секој престап и секоја 
непослушност прими праведна отплата, како тогаш ќе избегнеме, 
ако занемариме такво големо спасение, кое, најнапред 
проповедано од Господа, се потврди од оние што го беа чуле од 
Него, кога и Бог им го потврди сведоштвото со знаци и чудеса, со 
разни сили и со раздавање дарови на +Светиот Дух по Своја 
волја." Па да знаете дека оваа е форма, бидејќи самиот Исус рече 
така. Марко 16, 15 - 20: "Па им рече: 'Одете по сиот свет и 
проповедајте го Евангелието на секое создание. Кој ќе поверува и 
се крсти, ќе биде спасен; а кој не поверува, ќе биде осуден. А 
знаците, на оние што ќе поверуваат, ќе им бидат овие: со Моето 
име ќе истеруваат бесови; +ќе говорат нови јазици; ќе фаќаат змии 
и ако нешто смртоносно испијат, нема да им навреди; +на болни ќе 
полагаат раце и тие ќе оздравуваат.' А по разговорот со нив, 
Господ се вознесе на небо и +седна од десната страна на Бога. Тие, 
пак, отидоа и проповедаа насекаде; и Господ го поткрепуваше 
словото нивно со чудеса, што се јавуваа. Амин!" 
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Тој никогаш не им рекол да одат во целиот свет и да се 
воспостават библиски училишта дури и не им рекол да споделат 
литературата. Значи, овие работи се во ред, но она што Исус им 
рекол е да направат е да го проповедаат Евангелието - да се 
задржат на Словото - и дека ќе следат знаците. Првиот вовед 
имаме за начинот на кој треба да го проповедаат царството Божјо 
беше кога ги испратил дванаесетмината. Во Матеј 10, 1 - 8 ги 
испрати на овој начин: "И кога ги повика Своите дванаесет 
ученици, им даде власт над нечистите духови, да ги изгонуваат и 
да лекуваат секаква болест и секаква немоќ. А имињата на 
дванаесетте апостоли се овие: првиот Симон, наречен Петар, и 
Андреј, брат негов; Јаков Зеведеев и Јован, братот негов; Филип и 
Вартоломеј, Тома и Матеј митникот, Јаков Алфеев и Левиј, 
наречен Тадеј, Симон Кананит и Јуда Искариот, кој и Го предаде. 
Тие дванаесет души ги испрати Исус и им заповеда, говорејќи: 'По 
пат кон незнабошци не одете и во самарјански град не влегувајте; а 
одете највеќе при загубените овци на Израилевиот дом; И одејќи, 
проповедајте и кажувајте дека се приближи царството небесно; 
болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, 
бесови изгонувајте! Бесплатно добивте, бесплатно давајте!'" Ова е 
Службата кој им ја дал, всушност, било размена на Неговата 
служба со нив, бидејќи во Матеј 9, 35 - 38 вели: "И одеше Исус по 
сите градови и села, и проучуваше по нивните синагоги, го 
проповедаше Евангелието на царството и лекуваше секаква болест 
и немоќ во народот. А штом виде многу народ, се сожали, зашто 
беа изморени и прснати како овци без пастир. Тогаш им рече на 
своите ученици: 'Жетвата е голема, а работници малку; затоа 
помолете Го Господарот на жетвата да испрати работници на 
својата жетва.'"  

Толку многу луѓе мислат дека само апостолите имале оваа 
служба дека тие биле дадени од страна на нашиот Господ Исус, и 
така, кога умреле,службата е завршена. Ова не е така. Тука во Лука 
10, 1 - 9 сметаме дека во деновите на Неговиот земен краток 
престој тој веќе почна да ја прави својата моќна служба. "Потоа 
Господ избра и други седумдесет ученици и ги испрати пред Себе 
по двајца во секој град и место, каде што и Сам сакаше да оди, и 
им рече: 'Жетвата е голема, а работници се малку; затоа молете Го 
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Господарот од жетвата да испрати работници на жетвата Своја. 
Одете! Ете, Јас ве праќам како јаганца меѓу волци. Не носете со 
себе ни ќесе, ни торба, ниту обувки и +никого патем не 
поздравувајте! И во која куќа влезете, прво кажете: 'Мир на таа 
куќа!' Па, ако биде таму синот на мирот, вашиот мир ќе остане на 
него; ако ли не, тој ќе се врати во вас; и во таа куќа останете, 
јадете и пијте што ќе ви дадат; зашто работникот ја заслужува 
својата награда. Не преоѓајте од куќа в куќа. И во кој град влезете, 
и ве примат, јадете што ќе ви принесат пред вас; лекувајте ги 
болните што се во него и говорете им: 'Се приближи до вас 
царството Божјо.'" 

Кој би се осмелил да ја негира силната служба на Филип? 
Кој би се осмелил да ја премине моќната служба на Иринеј, 
Мартин, Колумбанус, Патрик и огромно мноштво на други кои беа 
облечени со Божјето помазание? 

Да, Библијата е време на следење на отворена врата. Сакам 
тоа да додадете во нивните искази. Причината што треба да 
направите е поради тоа што може да се зборува со сигурност за тоа 
што Бог го направи во мојот живот. Значи дали ќе ми прости лична 
забелешка тука, јас ќе ви кажам како се знае за сигурно дека Исус 
е ист вчера, денес и засекогаш, а тоа е моќта на Бог е се уште на 
располагање на оние кои ќе поверуваат и примаат. 

За време на моето мисионерско патување во Јужна Африка, 
Бог толку ме благослови дека кога дојдов во Дурбан единственото 
место каде што би можел да можело да се сместат луѓе е огромен 
хиподром, кој е втор по големина во светот. Публиката беше густа 
надмина 100.000. Со цел да се одржи редот и законот мораше да се 
подигнат на огради, кои се разделија по различни племиња. Тоа го 
направија стотици полицајци за да се задржи публиката тивка. 
Оние кои се гладни души дојдоа од милји далеку. Кралицата од 
Родезија дојде со воз од 27 патнички вагони со африканските 
домородци. Со некои напор, тие дојдоа низ полињата и планините, 
со многу и многу милји на грб некој близок кој би требало да им 
помогне. Целата земја е во конфузија слушнаа дека Светиот Дух се 
манифестира. 
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Едно попладне кога почнав да проповедам, еден од 
илјадници муслимани излезе на сцената. Како што стоеше пред 
мене еден Муслиман започнав нежно да се молам на Господа: "О, 
за таа скапоцена душа О, за таа скапоцена душа." Со години и 
години тој беше таму, и во согласност со своето сведочење, тој 
виде само еден муслиман, кои дојдоа да Го примат Исус Христос 
како Спасител. Тие првично биле Медијците - Персијците чии 
закони не се менуваат. Па затоа е тешко да се придобие. Се чини 
дека меѓу нивима брак "уште еден муслиман, секогаш е 
муслиман." Па, како што стоеше пред мене, почна да зборува за 
него и за сите оние илјадници преку преведувач. Јас реков, "Зарем 
тоа не е така што ќе е службата ако не се зборува за Исус, кој дојде 
да те спаси?" Треба да се види како луѓето гледаат едни со други 
кога реков тоа. Потоа, кога тие велат дека тоа е вистина, јас отидов 
и реков: "Но дали сите Службеници читаат од оваа книга (ја држев 
мојата Библијата во воздух за да ја видите) дека Овој Исус е моќен 
исцелител и да живее во својот народ до времето додека не дојде 
да ги земе кај Себе? Дали тие ви кажале дека токму поради тоа 
истиот Дух во нив е што е и во Исус, тие ќе бидат во можност да 
сторат силни дела како Исус? Дали тие ви кажале дека ќе може да 
се излечи како што може да се спаси? Како би сакале да го видите 
Овој Исус како слегува меѓу нас и го прави истото што го правеше 
кога тој беше многу одамна овде на земјата? Сите сакаа тоа. Тоа е 
една работа што сигурно се согласија. 

Потоа продолжив: "Ако Исус е од Светиот Дух ќе го направи 
она што го правеше кога тој беше на земјата, и тогаш ќе верувам 
Неговото Слово?" И таму беше муслиман пред мене. Духот почна 
да работи преку мене. 

Јас реков, "Па, знаеш дека јас не знам. Јас дури и не можам 
да зборувам вашиот јазик." Тој го призна тоа. Јас реков, "Што се 
однесува до вашето исцелување, ти знаеш дека јас не можам да го 
направам тоа. Но, сте ја слушнале пораката попладнево и ме 
разбравте." Нејзиниот Индискиот преведувач одговори за неа дека 
таа сфати, бидејќи таа го чита Новиот Завет.  

Така, муслиманите се потомци на Авраам. Тие веруваат во 
еден Бог. И го отфрлија Исус како Син Божји и наместо тоа, тие 
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одат по пророкот Мухамед и Неговата волја. Тие велат дека Исус 
никогаш не умре и не воскресна, ги учат нивните свештеници и 
тие да веруваат во тоа. 

Јас реков, "Но Исус умре и воскресна. Тој Го испрати Својот 
Дух назад во Црквата. Духот што беше во него тој Дух сега е во 
црквата, и тој може и ќе произведува она што Исус го 
произведува. Тој рече: во Јован 5, 19 "А Исус им одговори на тоа и 
рече: "Вистина, вистина ви велам: Синот не може да прави ништо 
Сам од Себе, ако не Го види Отецот да прави; оти, она што го 
прави Он, тоа исто го прави и Синот." Значи, ако Исус дојде и да 
ми го покаже она во што ти е проблемот или зошто си тука? - Ако 
тој може да ви каже вашето минато, сигурно може да верувате и за 
иднината?"  

Таа речe преку нејзин преведувач, "Да, јас можам." 
Јас реков, "Добро, нека Он го направи тоа." 
Оние муслимани се гледаа внимателно. Тие сите се потпираа 

напред за да видат што ќе се случи. 
Тогаш Светиот Дух зборуваше, "Вашиот сопруг е краток, 

крупен човек со црни мустаќи. Имаш две деца. Пред околу три 
дена сте биле на лекар и тој се испитува. Имате циста на матката." 

Таа ја наведна главата и рече: "Тоа е точно."  
Ја прашав: "Како е тоа што дојде до мене христијанин? 

Зошто не одат кај муслиманскиот пророк?"  
Таа рече: "Мислам дека неможе да ми помогне."  
Јас реков, "Не можам и јас да ви помогнам, но ако го 

прифатите Исус Христос како свој Спасител, Кој е тука и сега, и сè 
знае за вас, Тој ќе ви помогне."  

Таа рече: "Јас го прифаќам Исус како Спасител."  
Тоа беше тоа. Таа беше исцелена и тој ден околу десет 

илјади муслимани дојдоа до Христос, бидејќи евангелието им било 
проповедано и со збор и со власт. Тој ни даде отворена врата на 
Слово и моќта и тоа е она што ние треба да го користиме. Тоа е 
она што ни го даде Павле со одлична и ефикасна негова служба. 1 
Коринтјаните 2, 4: "Мојот говор и проповедта моја не беше со 
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примамливи зборови на човечка мудрост, туку во пројава на Духот 
и на власта." 

Слушајте ме сега. Во текот на истиот пат како што јас се 
качив на авион во Њу Салисбури, Родезија, видов група и 
четворица од нив беа со американски пасош. Отидов до нив и им 
реков: "Здраво, гледам дека имате американски пасош, патувате 
некаде?" 

Младиот човек одговори: "Не, ние сме сите мисионери 
тука." 

"Колку е тоа убаво", одговорив. "Независно ли работите, или 
сте со организација?"  

"Ние сме методистите. Дојдовме од Вилмор Кентаки", рече 
тој. 

"Па, тоа е речиси во мојот двор", одговорив. 
"Вие да не сте брат Бранхам која доаѓа оттаму, вие сте?" 
Јас реков, "Да, тоа е точно." 
Тоа го исцели. Тој немаше збор повеќе - и дека тој и оние 

три девојки само се погледнуваа едни со други. Јас одговорив: 
"Само една минута сине, јас би сакал да зборувам со вас за некои 
принципи оти сите ние сме христијани и тука сме со голема цел 
Значи, ќе речете дека сте тука две години дали може да покажете 
во името на Исус со прстот на една душа дека сте ја стекнале за 
Господ?" Тие не може да го направат тоа. 

"Не сакам да те повредам, девојче", реков, "но сите треба да 
сте дома да помагате на вашите мајки. Вие не треба да на терен, 
освен ако не сте исполнети со Светиот Дух и да го проповедаате 
вистинското евангелие во демонстрација на силата на Светиот 
Дух. Ако не се гледаат резултатите што Исус рече дека ќе се видат, 
тоа е затоа што не го проповедаат вистинското евангелие." 

Дозволете ми да оди чекор понатаму и да ви покажам колку 
работи може да бидат во областа на мисијата. Не велам дека тоа е 
за сите на овој начин, но се плашам многу од тоа е. Тоа беше 
додека бев на истото ова патување и турнеи низ Дурбан со 
градоначалникот го видов домородецот и околу вратот и тој го 
носеше идолот. Го прашав мојот пријател што таа ознака беше за и 
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тој ми рече дека кога Домородец ќе го прифати Христијанството, 
тие ставаат ознака на него. Тоа сигурно ме изненади, бидејќи беше 
еден човек кој се нарекуваше себеси христијанин и го носеше тој 
идол, па го прашав како тоа може да биде. 

Тој рече: "Јас можам да го зборува неговиот јазик. Дозволете 
ни да одат над и да разговараат со него." 

Па отидовме таму и градоначалникот дејствуваше како мојот 
преведувач. Го прашав домородецот дали е христијанин. 

Тој потврди дека тој сигурно е христијанин. 
Затоа прашав зошто тој носи идол ако тој е христијанин. 
Тој одговори дека тоа е идол од татко му го носи и тој го 

остави на него. Кога му кажав дека ниеден христијанин не треба да 
ги носи идолите, тој одговорил дека овој идол бил од голема 
корист на неговиот татко. Бев љубопитен да знам како, и тој рече 
дека еден ден неговиот татко, го демнел лав, па тој запалил оган и 
разговараше со идол на начинот на кој тој се предава од страна на 
врачот. Лавот отиде. Го информирав дека оганот ги плаши сите 
диви животни. Никогаш нема да го заборавам неговиот одговор. 
Тој рече: "Па, тоа е на овој начин, ако Amoyah (духот) не успее, 
тогаш овој идол нема." 

(Детално Известие за Африканската кампања може да се 
најде во книгата, "Пророкот ја Посети Јужна Африка.") 

Тоа е само за сите силата на христијанското мноштво ко го 
имаат бидејќи зборот не беше доведена до нив од страна на 
оригиналнита отворена врата на Педесетницата. 

Сега се вратив на отворена врата од Мисијата на 
Филаделфиско време. То времеа не ја имаше отворената врата на 
моќта кои треба да се имаат. Известување во истиот стих Тој 
споменува отворена врата. Тој вели: "Ти имаш мала сила". Тоа е 
точно. Моќта на Светиот Дух недостасуваше во тоа време. 
Словото беше добро проповедувано. Тоа беше и можност да се 
направат души мудри за спасение. Но, и голема Божја сила, која ги 
покажа натаму Неговите силни дела, направени со гола раката во 
име на сопствените, освен за разотидените групи.. Сепак, слава на 
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Бога, таа бргу растеше и се зголеми повеќе од она што го имаше во 
времето на реформацијата. 

Тоа беше во оваа возраст човекот кого ние често го 
нарекуваме татко на мисии излезе. Вилијам Кери, селски постолар, 
кој беше пастор во Баптистичката црква во Mоултон Англија, со 
сила го будел народот со проповедта "нели им се даде на 
Апостолите да ги учат сите народи тоа е задолжително за сите 
Проповедници до крајот на светот, гледајќи дека придружните 
ветувања беа на еднаков степен." Тој беше воден од калвинистите 
кои отишле во крајност на доктрината на избори верувајќи дека 
сите кои ќе бидат спасени ќе бидат зачувани и мисионерска работа 
ќе биде против работата на Светиот Дух. Но, Ендрју Фулер 
помогна на Кери на неговите проповеди и собирање на средства. 
Нивното влијание е такво што во 1792 година е формирано 
здружение за ширење на Евангелието на сите народи. Во ова 
асоцијација беше испратен Кери кој очигледно беше благословен 
од Бог за добивање на души во Индија. 1795, управуван од 
христијанска мисиа формирана во Лондон како Мисионерско 
општество што ние добро знаеме дека собрани беа милиони фунти 
во текот на годините и испратија илјадници мисионери за 
реализација на желбите на Господ. Духот Божји се пресели и тоа е 
многу лесно да се најдат и"други овци" се желба срцата на оние 
што се сериозни верници.  

"Јас ви поставив врата отворена." Сакам повторно да се 
погледне во овие зборови. Овој пат, иако тие не ќе се одделат од 
мисионството, јас ќе ве водам длабоко во последно време. Како 
што веќе рековме, оваа возраст се топи во последните години. Во 
оваа возраст, Исус рече: "Јас доаѓаам наскоро" (стих 11) и од 
последното време Тој делото "Ќе го заврши и скрати и тоа по 
правда; бидејќи по кратко дело Господ на земјата ќе го изврши." 
Римјаните 9, 28. Забележи како овој стих од Откровение 3, 8 
"Отворена врата - мала сила, Збор, име." Таа отворена врата мора 
да има врска со сите три. Сега она што го означува вратата? Во 
Јован 10, 7, таа вели: "Тогаш Исус им рече еднаш, Вистина, 
вистина ви велам: Јас сум вратата на овците." Дека е во право: "Јас 
сум" е вратата на овците. Сега тоа не е само чуден израз. Ова 
всушност е така. Известување во Јован 10, кога Исус ја дава оваа 
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парабола, Тој се нарекува себеси Пастир. Тој повикува на вратата. 
И тоа е пастир на овците. Тој е всушност нивната врата. 

Кога бев во текот на Исток видов дека во текот на ноќта 
овчар ги собираше неговите овци заедно. Тој ги стави назад во ред. 
Потоа ги броеше. Кога тој беше сигурен дека сите таму, ги положи 
во отворената врата на пат и буквално да стане вратата на бачило. 
Никој не може да влезе или излезе, освен преку него. Тој беше на 
вратата. Следниот ден, додека се возев со еден пријател во џип јас 
забележав дека еден овчар почна да го води своето стадо во 
градот. Целиот сообраќај веднаш престана да овците би можеле да 
одат преку. Градовите на Истокот не се како тие тука. Секогаш ги 
одржуваме сите наши производи во внатрешноста; Но таму, тоа е 
како на пазарот на големите земјоделци со сите производи на 
тротоарот за минувачите да се види и да се купи. Си помислив, "О, 
тука е местото каде што започнува метеж. Почекајте додека овие 
овци видат сите дека се хранат таму." Но, како што пастирот отиде 
напред, и овците само го следеа секој чекор. Гледаа на слатки, но 
ниту една овца не допре нешто. Ох, ако јас да го знаев нивниот 
јазик, го запреа сообраќајот и ни беседа на она што го бев видел. 

Кога сте овци кои припаѓаат на Големиот Пастир, ќе го 
следите секој негов потег, исто како што го прават и овците. Вие 
нема да бидете во искушение да се свртите настрана за некои 
голем цвет на црква, или да го слушате гласот на некои д-р на 
Теологија, д-р на науките или д-р на право,но ќе останете со 
Пастирот. Библијата вели дека овците го знаат Неговиот глас и ќе 
го следат, но и да го слушната гласот на странец тоа само ќе ги 
поттикне да избегаат и да се стрчаат кон нивниот вистински 
Пастир. Слава на Бога! 

Но, тоа не беше се што го видов и научив таму. Еден ден 
имав можност да размислувам за тоа дека ги видов луѓето во 
областите на напасување и различни видови на животни. Еден 
човек ќе чуваше некои свињи, уште некои кози, уште некои 
камили, уште некои маски, итн Значи, го прашав еден пријател кој 
живее таму, како се нарекуваат оние луѓе. "Ох", одговори тој, "тие 
се овчари". Не може да се тоа. Јас реков.не мислите дека сите тие 
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се овчари. Овчари се само на стадо овци, не се тие?" "Не", рече тој, 
"овчар е овчар така што секој кој ја напасува животни е пастир." 

Па, тоа не ме изненадува. Но, јас забележав разликата 
помеѓу тие сточари и оние што се грижеа за овците. Кога дојде ноќ 
другите пастири ја напуштија својата стока во полињата и отиде 
дома. Овчарот ги зеде овци со него, и ги стави во своите редови, а 
потоа легна и стана вратата на овците. О, слава на Бога, нашиот 
Пастир никогаш не, не остава. Кога ноќта доаѓа Сакам да бидам во 
Неговото бачило. Сакам да бидам под Неговата заштита.  

Значи, можеме да видиме дека Исус е ВРАТАТА, вратата на 
овците. Забележувам и дека сега се зборува за врата која се отвора. 
Што е тоа, но откровение за Него? И ова откритие се отвора за да 
ни донесе моќ да ни ги просветло Словото и прославување на 
Неговото име. Тоа беше средината на последните две сезони 
Откровение на Божеството на Исус Христос процвета пред нас. 
Да, знаеме дека Тој е Бог. Како друго кој би можел да биде нашиот 
Спасител? Но да се знае дека тој е Самиот Бог, или само Бог, Тој е 
Алфа и Омега, "Исус е Господ и Христос" - тоа го прави Господ 
Исус Христос, Отецот, Синот и Светиот Дух, сите на едно лице - 
тоа е изгубено, од првите црковни времиња, но сега можеме да го 
видиме повторно. Откровение се врати. Навистина, Божеството не 
е триособно, Бог е со една личност, бидејќи тоа е неопходно за 
личноста на лицето. Ако постои една личност, има само едно лице. 
Но, оние кои веруваат во три лица имаат Божество од три богови и 
се виновни за кршење на првата заповед.  

Но откровението на Бога, се врати. Вистинската црква сега 
може да се обнови во сила. По сето ова време таа конечно знае кој 
е својот Господ. Повторно се крсти во името на Господ Исус исто 
како што тоа го правеа на Педесетница.  

Дозволете ми да ви кажам од Бога дадено сон имав за 
Троичниото крштевање Ова не беше визија, но сон Знаете, јас сум 
сигурен, дека еден од благодетите на времето од црквата е да 
добијат соништа. од страна на Светиот Дух, исто како може да се 
добијат визии. Тоа беше околу 3 часот во сабота наутро. јас само 
му дадов на Јосиф чаша вода. Кога легнав заспав веднаш и го 
сонував овој сон. видов еден човек кој би требало да биде татко 
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ми. тој беше голем голем крупен човек. јас исто така, видов една 
жена, која требаше да биде мајка ми, но таа не изгледаше како неа, 
па дури и како човек што не изгледаше како мојот татко. Овој 
човек беше многу опак кон неговата сопруга. Тој имаше голем 
чекан со три агли на тоа. знаеш кога ќе го постави на крајот и ќе 
удри со секира, тоа го правеше на три како на парче огревно дрво. 
тоа беше како тоа. тој ќе го преземе овој маљ и би ја удрил со него, 
и чукајќи надолу. како што таа ќе лежи таму да плаче, тој ќе се 
шетаа со градите заглавени и на неговото лице беше толку горд, се 
фалеше изгледаше дека тој се појави да со голема гордост и 
задоволство да тепа сирота мала жена. Секој пат кога ќе се обиде 
да стане тој ќе ја погоди. Не ми се допадна она што тој го прави, 
но како што се смета за запирање на него, си помислив, "Не можам 
да се справам со тој човек, тој е премногу голем. Тогаш тој би 
требало да биде татко ми." Но, во себе знаев дека тој не беше татко 
ми, и знаев дека човекот нема право да така третираа жена. Отидов 
и го зграпчив за јаката и му се завртев и реков: "Вие немате право 
да ја тепате". И кога тоа го реков моите мускули се зголемија и се 
гледав како џин. Човекот ги виде, а потоа тој беше исплашен од 
мене. Јас реков, "Ако ја тепаш повторно ќе се справиш со мене." 
Тој се двоумеше да ја тепа повторно, и тогаш сонот ме остави. 

Се разбудив веднаш по сонот. Си помислив, колку чудно 
што беше. Се прашував зошто сум го сонувал за таа жена, кога 
одеднаш Тој дојде, и присуството на Бог стана познато на мене и 
на толкувањето на сонот дојде од него. (Сега може луѓе да знаат 
дека не само што ги толкував соништата точно, но имам многу, 
многу пати, за вас она што сте сонувале така што никогаш не 
требаше да ми каже.) Жената претставува црквата на светот денес. 
Роден сум во право во овој хаос, неред, Таа требаше да биде еден 
вид на мајката. (Таа е мајка на блудниците.) Нејзиниот сопруг е 
деноминации кои ја владеат. Троугаон маљ е лажно Троичниото 
крштавање на тројство. Секој пат кога таа почна да се крене (тоа 
значи дека собранијата почнаа да ја прифаќаат вистината) рече 
дека ќе ја слегне право повторно надолу кон лажно учење. Тој 
беше толку голем што се плашев од него на прв поглед, но кога ќе 
дојдеше против него ми беа големи и моќни мускули. Тие беа 
ВЕРА мускули. Исходот од сон беше тоа, "бидејќи Бог е со мене и 
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ми даваа толкава сила, тогаш дозволете ми да застанам против 
моќта на Деноминациите на светот и да го натерам да се откаже од 
својата намера да ги удира." 

Сега не сум се обидува да изградам доктрина на сон. Ниту 
пак сум се обидувал да се оправда било каква доктрина стојам од 
страна на сон. Единство на Божеството е целиот пат од Битие 1, 1 
Откровение 22, 21. Но, луѓето биле заслепени од небиблиските 
догмата на Тројството, и таа догма е толку универзално прифатено 
дека за да се обиде да ја видите "Личноста на Еден Бог" е скоро 
невозможна. Ако луѓето не може да ја видат вистината за Бог, но 
се бориме против него; тие нема да може да видат остаток од 
вистината, бидејќи ОТКРОВЕНИЕ Е ИСУС ХРИСТОС ВО 
СВОЈАТА ЦРКВА И НЕГОВИТЕ ДЕЛА ВО СРЕДИНАТА НА 
ЦРКВАТА СЕДУМТЕ ВРЕМИЊА. Дали ти го разбравте е? Сега 
јас сум сигурен дека ќе разберете. 

"Си малку сила си, но го запази Моето слово и не го 
негираше моето име." Значи, ние веќе се споменуваме како 
враќање на силата. Моќта на Инквизицијата е ослабена. Луѓето ги 
напуштија своите татковини и побара слобода. Јаремот на 
хиерархија беше скршен. Владата сфати дека тоа е мудро да се 
брани еден сегмент против друг. Всушност, луѓето немаа добри 
намери, но лошо водени се подготвија да се борат и да ги бранат 
своите верски права. Можеби најголемата приказ на моќта на 
религијата во оваа возраст е фактот дека, и покрај тоа што 
Франција падна во револуцијата, многу Веслиовото пробудување 
се чуваше за револуција далеку од Велика Британија и се сочува е 
да биде инструмент во Божјата рака на славни години.  

Во проповедта на Словото никогаш не бил поголем. Како 
што сатаната крена орди на слободни мислители, како на идејата 
на комунизмот станаа, и либерални теолози ги ширија своите 
гнасни работи, Бог ги воскресна јунаците на верата и најголемите 
дела на христијанска литература, поуки и проповеди се од оваа 
ера. Никој никогаш не бил рамен на неговите проповедници и 
учители, и никогаш нема да биде. Спурегон, Паркер, Мекларен, 
Едвард, Брајан, Меулер, Брејнерд, Варни, Епископи, сите доаѓаа од 
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овој период. Проповедале, поучувале и го пишавале Словото. И го 
прославиа неговото име.  

 
 

СУДОТ НА ЛАЖНИОТ ЕВРЕИН 
 
Откровение 3, 9: "Ете, ќе ти дадам некои од сатанската 

зборница – оние, што велат дека се Јудејци, а не се, туку лажат – 
ете, ќе направам да дојдат и да се поклонат пред нозете твои и да 
познаат, дека Јас те засакав." 

Сега ние можеme да забележиme веднаш дека овој проблем 
на лажни евреи или лажни верници, веќе постоеше во второто 
време. Овие кои лажно се нарекува себеси Евреите се појавија 
веднаш по првото излевање на првата годишна возраст, а сега тие 
се појавуваат повторно во втората годишна возраст по 
реформирање. Ова не е случајно. Всушност, тоа не е случајно. Тоа 
е принцип на сатаната. Тој принцип е да се организира и да бара 
оригиналност и затоа има право на посебна права и привилегии. 
Дозволете ми да ви покажам. Назад таму во Смирненска Возраст 
овие луѓе излажаа дека тие всушност биле Евреи (или верници), 
кога тие дефинитивно не беа. Тие беа на синагогата на сатаната. 
Тие беа организирана толпа на сатаната, за тоа во тоа време бевме 
сведоци на почетокот на мажите во Службите за полагање на 
неоправдано лидерство во однос на нивните службени браќа. 
(Бискупи формирана во изборните единици, во текот на 
старешините). Следното нешто што го видов беше дека во трето 
доба постои дефинитивно место наречено "седиште на сатаната". 
Тоа доба и даде на црквата и државата брак. Со моќта на државата 
зад неа црквата беше буквално физички непобедлива. Но Бог го 
скрши тој сојуз и покрај моќта на државата и реформацијата 
донесе голема светлина. Ова донесе голема светлина. Но, што се 
случило? Лутераните организираа и се приклучија на државата и 
повторно гледаме Сатанска манифестирање во оваа шеста сезона. 
Значи, се разбира, оваа група на храмот не би рекол дека тие се од 
сатаната. Не, воопшто не. Тие велат дека се од Бога. За оној кој е 
вистински Евреин (тоа е она што тие тврдат дека се) е еден кој е 
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Евреин внатре - во Духот. Оттука, ако се лажни Евреите, тоа значи 
дека тие се како Јуда 19 вели: "Само Духот." Божјите деца се 
родени од Светиот Дух. Тие го немаат Духот и затоа не се Божји 
деца. без разлика колку силно да протестираат и колку далеку тие 
одат за да се обидат да докажат дека се. Тие се мртви. Тие се деца 
на организацијата, и вистински плодови недостасуваат. Тие се 
направени врз основа на своите црквени верувања, догми и учења, 
и вистината не е во нив, зашто тие се воздигоа над Словото Божјо. 

Дозволете ми да ви покажам она што јас се обидував да ве 
научам сите заедно, за две лози кои доаѓаат од два различни духа. 
Овој пат, земете го примерот на Исус и Јуда. Исус е Божјиот Син. 
Јуда, синот на погибелта. Бог дојде во Исус. Сатаната влезе во 
Јуда. Исус имал целосна служба на Светиот Дух: "Како Исус 
Христос од Назарет, како Бог Го помаза со Светиот Дух и 
Неговата сила, и како тој отиде за правење добро и лекување на 
сите кои биле опседнати, зашто Бог беше со него." Дела 10, 38 се 
вели: "А се броел (Јуда) меѓу нас и имал удел во ова служба", Дела 
1, 17 Матеј 10, 1: "Повикувајќи на дванаесет ученици и им даде 
власт над нечистите духови, да ги изгонуваат и да исцелуваат 
секаква немоќ и секоја болест."  

Тоа е духот кој беше во Јуда отиде право во текот на 
службата на Исус. Потоа и двајцата дојдоа до крстот. Исус висеше 
на крстот доброволно го даваше својот живот за грешниците и го 
предаде својот дух на Бога. Неговиот Дух отиде кај Бог и потоа се 
врати во црквата на Педесетница. Јуда се обесил и неговиот дух се 
врати кај сатаната, но по Педесетница истиот дух, кој беше во Јуда 
се врати во лажната лоза што расте право заедно со вистинската 
лоза. Но ќе забележите по што одеше духот на Јуда, Тој отиде за 
една торба на злато. Како ги сакаше парите. И уште ги сака парите. 
Ако одите наоколу во името на Исус правите силни работи на 
големи собири и уште имате материјалистички концепт за 
заработка на повеќе пари, згради, како и образование и се друго. 
Само видете го духот што е на нив и немојте да бидете измамени. 
Јуда отиде како еден од дванаесетте, и, исто така, правел чуда. Но, 
тој не го имаше Божјиот Дух. Тоа е служба. Тој никогаш не дојде 
на Педесетница, како што не е вистинско семе. Тој не е вистинско 
дете на Бога. Не, воопшто не. И така тоа е во моментов во 
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синагогата на сатаната. Чувајте се од измама. Вие нема да бидете 
измамени ако сте избрани. Исус рекол дека нема да бидете 
измамени.  

Да, овие луѓе велат дека се христијани но не се. 
"Ќе направам да дојдат и ќе се поклонат пред твоите нозе 

и да сфатат дека ги сакам." 1 Коринтјаните 6, 2: "Не знаете ли 
дека светиите ќе му судат на светот?" Ќе има само дванаесет 
апостоли на дванаесет престоли и ќе судат на дванаесетте племиња 
на Израел, туку и светиите ќе му судат на светот. Потоа, ако оние 
кои тврдат дека припаѓаат на Бога и тврдат дека Бог ги сака точно 
ќе дознаете кој е дете на Бога и син, кого што го сака. Да, доаѓа 
денот кога тоа ќе се манифестира. Оние кои сега во одредена мера 
владеат со светот и во текот на послдно време ќе изградат лик на 
ѕверот со кој всушност владее светот, ќе биде поразен еден ден 
кога Исус ќе дојде со Своите светии да му суди праведно на 
целиот свет. Ова е токму она што го видовме во Матеј 25, кога 
"сите" оние кои го пропуштија првото воскресение ќе застанат 
пред судијата и неговата невеста. 

 
 

ВОСПЕВ И ВЕТУВАЊЕ 
 
Откровение 3, 10: "Бидејќи ти го запази словото на 

трпението Мое, и Јас ќе те запазам од часот на искушението, кое 
ќе дојде над целата вселена, за да ги искуша оние што живеат на 
земјата." 

Она што тој подразбира под "словото на Неговата 
трпеливост"? Евреите 6, 13 - 15: "Бог, кога му ветуваше на 
Авраама, бидејќи немаше ништо поголемо, во што би се заколнал, 
се заколна во Себеси, велејќи: 'Навистина ќе те благословам и 
преблагословам, ќе те размножам и преумножам', и така, со долго 
трпение, тој го доби ветеното." Гледаш, Духот зборува за Словото 
Божјо кое ни е дадено. Чекање за исполнување на тој збор бара 
постојаност како и во случај на Авраам. Тоа е тој кој е невидлив и 
гледа. Тој е стабилен, а потоа Словото конечно исполнува. Ова е 
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начинот на кој Бог го учи својот народ на трпение Зошто, ако го 
исполнил Неговото Слово во физичките манифестации на ист 
момент кога се молите, никогаш не би можеле да научите трпение, 
но уште повеќе би станале нетрпеливи со живот. Дозволете ми да 
ви ја покажам оваа вистина дури и повеќе се целосно е изложено 
во Евреите 11, 17: "Со вера Авраам, кога тој беше испитуван, го 
принесе Исак, и кој добил ветувања (на Словото Божјо) го принесе 
Својот Единороден Син." Авраам бил искушуван и по ветувањето. 
Повеќето луѓе мислат дека штом се молиме во името на Исус во 
текот на добри ветувања Божји, не може да бидеме испитувани. Но 
тука тој вели дека Авраам бил искушуван по добивањето на 
ветување. Тоа е потполно точно според Псалмистот се однесува на 
Јосиф, 105, 19, "До тоа време додека дојде Неговиот збор. Словото 
на Господ го искушуваше." Бог ни ги дава големи и скапоцени 
ветувања. Тој вети дека ќе ги исполни. Тој го сака тоа. Но, од тоа 
време ние се молиме до времето ќе го добиеме одговорот ние мора 
да научиме да добиеме трпение во нашите души само во трпение 
на својата душа го поседуваме живот. Нека Бог ни помогне да 
научиме таа лекција како што знаеме дека луѓето од ова шесто 
време научија трпение. Ние ја читаме историјата на животот на 
овие големи христијани, што како контраст гледаме меѓу нивните 
животи и нашите, бидејќи тие беа толку упорни и тивки, а денес 
ние сме речиси совладани од нашата непостоеност и брзање.  

Тој продолжува да кажува за нив, "Затоа што сте го 
направиле мојот збор и живееле и затоа треба да бидете трпеливи, 
ќе те запазам од часот на искушението кое ќе дојде над светот, да 
ги пробате што живеат на. Земјата." Сега тука повторно можеме да 
видиме на преклопување на два века, за ова ветување е поврзана со 
крајот на периодот на Паганите која кулминира во голема неволја. 

"Јас ќе те запазам од часот на искушението, кое ќе дојде 
над целата вселена, за да се искушаат жителите на земјата." 
Овој стих не е изјава дека вистинската црква ќе оди во и низ 
неволја. Ако тоа значи дека ќе го речам. Но, тој рече: "Јас ќе те 
запазам од часот на искушението." Ова искушение е токму како на 
искушението во Едем. Тоа ќе биде многу покажува исказот и не 
држеше во директна спротивност со Божјата реч заповеда, а сепак 
од гледна точка на човечко размислување, тоа ќе биде толку многу 
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во право, па просветителската и животворна како да го измами 
светот. Само многу избраници нема да бидат измамени. На 
искушението ќе дојде како што следи. Екуменскиот Правец кој 
започна на она што се чини толку убав и благословен принцип 
(исполнување на Христовата молитва дека сите ние може да 
бидеме едно) станува толку силна политика дека не носи притисок 
врз владата да ги предизвика сите да се вклучат со неа, или 
директно или преку придржување кон принципи донесени во 
право, така што нема луѓе ќе бидат признати како вистински 
цркви, освен ако не е под директна или индиректна доминација на 
овој совет. Мали групи ќе ги загубат повелбите, привилегии, итн, 
се додека не ги изгубите сите на имотот и духовни права со луѓето. 
На пример, во моментов, освен ако на здружението локалните 
служби одобруваа во многу, ако не повеќето градови, не може да 
се изнајми зграда за богослужба. За да стане капелани во 
вооружените служби, болници итн, сега е речиси задолжително да 
бидат признаени како прифатливи за Троичарски Екуменски 
групи. Како овој притисок се зголемува, тоа ќе биде потешко да се 
спротивстави, за да се спротивстави е да се изгуби привилегија. И 
толку многу ќе биде во искушение да одат заедно, зашто тие ќе се 
чувствуваат тоа е подобро да му служи на Бога јавно во рамките на 
оваа организација отколку да не му служи на Бога во сите јавно. 
Но, тие згрешија. Да се верува на ѓаволот е да му се служи на 
сатаната, иако можеби ќе сакате да му се обраќаме на Јехова. Но 
избраници нема да бидат измамени. 

Исто така, избраници нема да се задржуваат, но овој правец 
станува "ЛИК ПОДИГНАТ НА ЅВЕРОТ," светците ќе исчезнат во 
вознесение. И ова малку пријатно, весело движење кое започна во 
дружење во Ефес ќе стане чудовиште на сатаната дека онечистува 
и го мами целиот свет. За системот црквата на римокатоличката и 
протестантската во наредните заедно ќе го контролираат целото 
богатство на светскиот систем и сила на целата Земја во своите 
верски стапици, или ќе ги убие, ги одбива со привилегија на 
купување и продажба со што би заработиле за живот. Ова ќе се 
постигне едноставно, за ќерките на блудницата се сите, но се 
вратиле на неа. Во меѓувреме, Рим има стекнато речиси сите 
резерви на злато. Евреите имаат обврзниците и сите хартии од 
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вредност. Во прво време блудницата ќе го уништи сегашниот 
систем со пари со повлекување на сите хартии од вредност и ќе 
бара злато. Без злато системот паѓа. Евреите ќе бидат заробени и 
ќе влезат во Сојуз, и црква блудница ќе завледее со целиот свет. 

 
 

ВЕТУВАЊЕ ЗА НЕГОВИТЕ 
 
Откровение 3, 11 - 12: "Ете, идам скоро: држи, што имаш, за 

да не го земе никој венецот твој. Оној, кој победува, ќе го 
направам столб во храмот на Мојот Бог, и нема веќе да излезе 
надвор; и ќе го напишам над него името на Мојот Бог и името на 
градот на Мојот Бог, на новиот Ерусалим, кој слегнува од небото 
од Мојот Бог, и Моето ново име." 

Ние не треба да ja коментираме мислата дека тој доаѓа 
наскоро. Ние знаеме дека доаѓа наскоро, бидејќи ние сме на крајот 
на последните денови? Но, тој продолжува да кажува: "Држете се 
цврсто на она што го имате, никој да не ти го земе венецот." 

Исус доаѓа во средината на времето на голема незгода. И со 
Негово доаѓање е воскресението. Многу од нив има да се кренат од 
прашина и да станат со оние што се живи, но го чекаат Неговото 
враќање. И на овие ќе им се дадат венци. Зошто? Бидејќи тие се 
синови Божји. Тие се цареви со него. Тие владеат со Него. Тоа е 
она што венецот означува и царување и владење со самиот голем 
Цар. Тоа е ветување за сите оние кои страдаат со него овде на 
земјата - на сите оние кои трпеливо истраја, знаејќи дека тие ќе 
бидат со Бог, праведниот Судија. Оние кои не се откажале од Него 
и не му се предале на Него тие ќе седат до престолот и ќе имаат 
удел во Неговото славно царство. 

О, имаме еден збор за сите нас во oва време. Таа се држи 
цврсто - истраи. Не се откажувајте. Облечете се во сето Божјо 
оружје употребете секое оружје штоТој за употреба ни даде секој 
дар на располагање. И со радост гледајте напред, бидејќи Тој ќе ни 
даде венец Кој е Цар над царевите и Господар над господарите. 
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Значи, тој не дава само венци, но вели дека тие во невестата 
ќе бидат столб во храмот на Бога. Но, што е храм на Бог? Исус 
зборуваше дека Неговото тело е храм. Тој е Божјиот храм. Но, сега 
додека сме тело, вистинската црква е храм на Бога преку Светиот 
Дух во нас. Столб е всушност дел од темелите затоа што тој 
поддржува надградбата. Слава на Бога, тоа само ги става 
победници меѓу апостолите и пророците, бидејќи во Ефесјаните 2, 
19 - 22 се вели: "И така, вие веќе не сте туѓи и придојдени, туку сте 
им сожители на светиите и свои на Бога, оти се утврдивте на 
темелите, поставени од апостолите и пророците, имајќи Го како 
аголен камен на темелот Самиот Исус Христос, врз Кого целата 
зграда, стројно зглобена, прераснува во свет храм на Господа; врз 
Кого и вие ќе се соѕидате во живеалиштето Божјо преку Духот."  

Да, тоа стих 22 вели дека ние сме вградени заедно со нив. Се 
отиде низ вратата (Исус) и е дел од тоа тело или храм Сега, кога 
Бог го става човекот во храмот како столб и го прави дел од таа 
основа група Што е тој прави Тој му дава откровение на Слово и за 
себе, бидејќи тоа е токму она што го имаа апостолите и пророците. 
Матеј 16, 17. Ене го во тој збор. Таму стои. Никој не може да го 
извади. 

Размислете за зборот "победа" Јован го поставува 
прашањето: "Кој е оној кој ќе победи" и веднаш доаѓа одговорот: 
"Оној кој верува дека Исус е Христос." Тој не вели дека победник 
е оној кој верува во "некоj" Исус, но верува дека Исус е Христос - 
Едно лице - не две. Тој е оној кој e крстен во името на Господ Исус 
Христос. 

Бог овде зборува за невестата. Дали сакате да видите уште 
една слика од неа? Тоа е во Откровение 7, 4 - 17. "И го чув бројот 
на одбележаните со печат: сто и четириесет и четири илјади беа 
одбележани од сите колена на синовите Израилеви. Од Јудиното 
колено со печат одбележани – дванаесет илјади; од Рувимовото 
колено – дванаесет илјади; од Гадовото колено – дванаесет илјади; 
од Асировото колено – дванаесет илјади; од Нефталимовото 
колено – дванаесет илјади; од Манасииното колено – дванаесет 
илјади; од Симеоновото колено – дванаесет илјади, од Левииното 
колено – дванаесет илјади; од Исахаровото колено – дванаесет 
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илјади; од Завулоновото колено – дванаесет илјади, од Јосифовото 
колено – дванаесет илјади; од Венијаминовото колено – дванаесет 
илјади. Потоа видов, и ете, големо мноштво народ, кое што никој 
не можеше да го преброи – од сите племиња и колена, народи и 
јазици; тие стоеја пред престолот и пред Агнецот, облечени во 
бели облеки и со палмови гранчиња во рацете. И воскликнуваа со 
висок глас, велејќи: 'За спасението наше слава на нашиот Бог, Кој 
седи на престолот, и на Агнецот!' А сите ангели стоеја околу 
престолот, Старците и четирите животни, и падна ничкум пред 
престолот и Му се поклонија на Бога, велејќи: 'Амин! Благослов и 
слава, премудрост и благодарност, чест и сила и моќ на нашиот 
Бог во сите векови. Амин!' А еден од Старците прозборува и ме 
праша: 'Оние, облеченине во бели облеки, кои се и од каде дошле?' 
А јас му одговорив: 'Ти знаеш, господине.' А тој ми рече: 'Тие се 
што дојдоа од големи маки; тие ги испраа облеките свои и ги 
избелија со крвта на Агнецот. Затоа се пред престолот на Бога, 
Кому Му служат во Неговиот храм и дење и ноќе; и Оној, Кој седи 
на престолот, ќе се всели во нив; и нема веќе да огладнат, ниту, 
пак, да ожеднат; нив нема да ги пече сонцето, и никаква 
горештина; бидејќи Агнецот, Кој е среде престолот, ќе ги пасе и 
води на живи извори водни, и Бог ќе им ја избрише секоја солза од 
очите нивни." Исус дојде. тој ги запечати 144 000. Тој зеде 12 000 
од секое племе. Но, постои уште една група која не припаѓа на 
оваа од 144 000 кои се гледа во стихови 9 - 18. Кои се тие? Тие се 
во невестата од незнабожците. Пред Неговиот престол се дење и 
ноќе. Му служат во храмот. Тие се посебна грижа на Господа. 
Неговата Невеста. 

Невестата оди каде и младоженецот. Тој никогаш нема да ја 
напушти. Таа никогаш нема да отиде подалеку од Него. Тие ќе го 
делат престолот со Него. Тие ќе бидат крунисани со Неговата 
слава и чест.  

Јас ќе го напишам на него името на својот Бог и името на 
градот на нашиот Бог. Што е името на Бог? Па, Тој е Бог со нас, 
или Емануел, но тоа не беше неговото име. "Ти ќе му дадеш име 
Исус." Исус рече: "Јас дојдов во името на Мојот Отец, и вие не ме 
примивте." Затоа, името на Бог е Исус, затоа што ова е името во 
кое тој доаѓа. Тој е Господ Исус Христос. И кое е име не една 
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жена, кога се омажи за човекот? Таа го зема неговото име. 
Неговото име ќе биде она што ќе им се даде на невестата, кога ќе 
ја зеде кај Себе. 

Откровение 21, 1 - 4. "И видов ново небо и нова земја, зашто 
поранешната земја помина, и морето ги немаше веќе. Тогаш јас, 
Јован, го видов светиот град Ерусалим, нов, како слегува од Бога, 
од небото, стокмен како невеста, променета за својот маж. И чув 
висок глас од небото како зборува: 'Ете ја скинијата на Бога меѓу 
луѓето, и Он ќе живее со нив; тие ќе бидат Негов народ, а Сам Бог 
ќе биде со нив – нивни Бог. И ќе ја избрише Бог секоја солза од 
очите нивни, и смрт нема да има веќе; ни плач, ни пискот, ниту 
болка нема да има веќе, бидејќи поранешното помина.'" Колку 
прекрасно исполнети се Божји прекрасни ветувања сè ќе биде 
направено Промената ќе биде завршена Јагнето и Неговата невеста 
засекогаш се утврдени во секое совршенство Божјо. Опишете Кој 
може да го направи ова? Никој. размислувајте за тоа? сонувајте за 
тоа? Прочитајте што вели нешто околу тоа? да, тоа може да го 
направите, а сепак знаеме само мал дел од неа, додека тоа станува 
реалност на првото воскресение.  

"Јас ќе напишам врз него мое ново Име." Моето ново име. 
Кога сè ќе биде ново тогаш Самиот Тој ќе земе ново име и тоа исто 
така ќе биде името на невестата. Кое име е никој не се осмелува да 
шпекулира. Ова треба да биде откровение на Духот и ќе биде 
толку убедливо дека никој не би се осмелил да го негира тоа. Но, 
не се сомневам дека ќе го напуштат тоа откровение на денот кога 
тој ќе го донесе тоа име. Доволно е да се знае дека тоа ќе биде 
повеќе од прекрасно, отколку што некогаш би можеле да 
замислите. 

 
 

ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО 
 
Откровение 3, 13: "Кој има уво, нека чуе што им зборува 

Духот на црквите!" Секоја возраст завршува со истато 
предупредување. Тоа е постојана молба да црквите го слушаат 
гласот на Господ. Во оваа возраст, барајќи е уште поупорно 
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отколку во претходните времиња, бидејќи во ова време на 
Господовото доаѓање е навистина блиски у. Можеби прашањето: 
"Ако по ова постои друг време зошто брзање?" Одговорот лежи во 
тоа. Последното време ќе биде кратко - брзо се ќе се сврши. И не 
само што е тоа така, но секогаш мора да се запамети дека во очите 
на Бога што одминува времето толку е брзо; Да, илјада години е 
еден ден. И ако Тој доаѓа во рок од неколку часа, како што тој го 
гледа во тоа време, тогаш тој сигурно мора да не предупреди сите 
итно и Неговиот глас мора постојано да се повторува во нашите 
срца да бидеме подготвени пред тоа доаѓање. 

О, во светот има толку многу гласови - толку многу 
проблеми и потреби кои бараат внимание, но никогаш нема да 
биде толку важно и така да вреди да се слуша, како гласот на 
Духот. Затоа: "Кој има уши да слуша, нека чуе што им зборува 
Духот на црквите!" 
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9. ПОГЛАВИЕ 

ЛАОДИКИСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 

 
 

Откровение 3, 14 - 22 
 
"И на ангелот на Лаодикиската црква напиши му: ова го вели 

Амин, Верниот и Вистинскиот Сведок, Почетокот на Божјото 
создание  

ги знам делата твои: ти не си ни студен, ни жежок; о, да 
беше студен или жежок! 

Така, бидејќи си млак, и не жежок, ниту студен, ќе те 
изблуам од устата Своја. 

Оти велиш: 'Богат сум, и се збогатив, и ништо не ми треба', а 
не знаеш дека си беден и проколнат, сиромав, слеп и гол; 

те советувам да си купиш од Мене злато, низ оган 
пречистено, за да се збогатиш; и бело облекло, за да се облечеш, и 
да не се гледа срамот на голотијата твоја, и со очна маст намачкај 
ги очите твои, за да гледаш. 

Кои Јас ги сакам, нив ги карам и казнувам. И така, биди 
ревностен и покај се. 

Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот 
Мој и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него, и 
тој со Мене. 

На оној, што победува, ќе му позволам да седне со Мене на 
Мојот престол, како што и Јас победив и седнав со Отецот Свој на 
Неговиот престол. 

Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот на црквите." 
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ГРАД ЛАОДИКЕА 
 
Името на Лаодикеа, што значи "човекови права" е многу 

честа појава, а беше дадено име на неколку градови во чест на 
кралските дами со такви имиња. Овој град е еден од најважните 
политички и најуспешен финансиски град во Мала Азија. Градот 
на истакнати граѓани што го оставаа својотогромен имот со 
тестамент. Беше седиште на големо медицинско училиште. 
Нејзините жители брилираа во науките и уметностите. Тој често се 
нарекуваше "метропола", бидејќи тоа е седиштето на округот за 
дваесет и пет други градови. Пагански бог на кој му се поклонуваа 
беше Зевс. Всушност, ова е градот кој некогаш се нарекуваше 
(градот на Зевс) Диополис во чест на својот бог. Во четвртиот век, 
се одржа важен црковен совет. Чести земјотреси конечно 
предизвика негово целосно напуштање. 

Како карактеристиките на ова последна возраст ќе биде 
соодветно да се претставуваат ерата во која сега живееме. На 
пример, го слават еден бог Зевс, кој е татко на сите богови. Се 
предвидуваше верска претпоставка на дваесеттиот век "еден Бог - 
Отец на сите нас", во која се нагласува братство меѓу луѓето, па 
дури и сега се среќаваат Протестантите, католиците, Евреите, 
хиндусите, итн, со намера да се формира заедничка прослава за да 
ја зголеми нашата љубов, разбирање и грижа еден за друг. 
Католиците и протестантите дури сега се борат и навистина 
напредуваат во оваа обединување отворени со намерата секој друг 
да ги следи. Истиот став има и наводната организација на 
Обединетите нации кога светските лидери одбија да го признаат 
секој поединец и концептот на духовна прослава веќе се 
препорачува на сите тие посебни концепти да се стават настрана, 
со надеж дека ќе ги обедини сите религии во едно, бидејќи сите 
тие сакаат исти цели, сите имаат исти цели и сите се во основа 
точни. 

Забележете го името Лаодикија, "човекови права" или 
"лицето на правдата на нацијата". Дали некогаш било време како 
во дваесеттиот век во црквата на оваа време, која ги виде сите 
народи да застанат и да бараат сите луѓе да се еднакви, друштвено 
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и финансиски. Ова е ера на политичка партија наречена 
демохристијаните и социјалистите Христијани, Христијанска 
Комонвелтска федерација. Според нашите либерални теолози Исус 
бил социјалист и раната Црква под раководство на Светиот Дух го 
практикуваше социјализамот, и затоа ние тоа треба да го правиме 
и денес. 

Кога луѓето од античките времиња ја нарекува Лаодикеа 
метропола беше очекувано светска влада сега да се воспостави. 
Како што мислите за градот, кое беше местото на голема црковни 
совет гледаме сенка на екуменско движење што се случува денес 
во која многу наскоро ќе видите колекција на таканаречените 
христијани. Всушност, црквата и државата, религијата и 
политиката се собираат. Натоварени со интерконекција. Пченицата 
наскоро ќе биде подготвена за житница. 

Тоа беше град на земјотреси, како земјотресот што го 
уништи. Овој пат ќе заврши со Бог ќе се тресе целиот свет, и кои 
влегоа да водат љубов со старата блудница. Не само што ќе се 
урнат светските системи, но самата земја ќе се разнише, а потоа ќе 
биде обновена за илјадагодишното владеењето на Христос.  

Градот бил богат, обдарени со богатите. Тој беше полн со 
култура. Науката изобилуваше. Како е тоа и како денес. Црквите 
се богати. Прославата е убава и формална, но студена и мртва. 
Култура и образованието ги презеле местото на Словото и преку 
Духот и верата беше заменета од страна на науката, така што 
лицето е жртва на материјализмот. 

Во секоја карактеристика античката Лаодикеа се најде 
повторно родена во Лаодикеа ерата на дваесеттиот век. Во Божјата 
благодат, може да има и оние кои имаат уво да слушнат и излезат 
од неа, да не бидат соучесници на гревот со кој ќе следи судот. 

 
 

ЛАОДИКИСКО ВРЕМЕ 
 
Лаодикиско време почна околу крајот на дваесеттиот век, а 

можеби и во 1906 година. Колку долго ќе трае? Како слуга на Бог, 
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кој имаше мноштво визии од кои никогаш не згреши, дозволете ми 
да предвидам (Јас не реков дека пророкувам, но предвидувам) дека 
оваа возраст ќе заврши околу 1977 година. Ако ќе ми простите 
тука лична забелешка, тоа предвидување се базира на седум 
големи последователни визии дека дојдов една недела наутро во 
јуни 1933 година. Господ Исус ми зборуваше со мене и ми рече 
дека доаѓањето на Господ се приближува, но пред тој доаѓа ќе се 
случат седум големи настани. Јас сите ги запишав и тоа утро јас 
јавно го прогласив откровението на Господ. Прва визија беше дека 
Мусолини ќе ја нападне Етиопија и тој народ ќе "падне под 
неговите чекори." Оваа визија, секако, предизвика некои 
последици, а некои биле многу лути кога се рече и не сакаа да 
веруваат во тоа. Но, тоа е она што се случи. Тој одеше таму со 
неговите модерни оружја и царуваше. Домородците немаа шанса. 
Но, визијата, исто така, рече дека Мусолини ќе доживее страшен 
крај од сопствениот народ. Тоа се случи точно онака како што 
беше кажано. 

Следната визија претскажав дека еден австриец по име 
Адолф Хитлер ќе биде диктатор над Германија, и ќе го вовлече 
светот во војна. Тоа ја покажа Зигфридова линија и како нашите 
војници ќе имаат страшен проблем да го надминат. Потоа се 
покажа дека Хитлер ќе доживее таинствен крај. 

Третата визија беше во областа на меѓународната политика 
како што ми покажа дека ќе има три големи правци: фашизмот, 
нацизмот, и комунизмот, но дека првите две ќе бидат проголтани 
во третиот. Гласот предупреди: "Внимавајте на Русија, Русиа, 
внимавај на северниот цар." 

Четвртата визија покажа голем напредок во областа на 
науката кои ќе дојдат по Втората светска војна, во визијата на 
пластични автомобил управувач така што се чинеше дека луѓето 
кои седат во овој автомобил се без волан и тие играат некои вид на 
игри да се забавуваат. 

Петтата визија имаше морални проблеми на нашето време 
фокусирајќи се главно врз жените. Бог ми покажа дека жените 
почнаа да бидат надвор од своето место со давање на право на 
глас. Потоа тие ја намалија својата коса, што подразбира дека тие 
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веќе не се во надлежност на мажите, но инсистираа на двете 
еднакви права или, во повеќето случаи, на повеќе од еднакви 
права. Усвоија облека на мажите и последната слика ја видов не 
беше жена гола освен со мала престилка како смоквин лист. Со 
оваа визија видов страшна перверзија и морални проблеми во 
целиот свет. 

Потоа, во шестата визија за Америка застана многу убава, но 
сурова жена. Таа се одржа со луѓе во нејзината тотална власт. Се 
верува дека ова е зголемувањето на Римокатоличката црква, иако 
знаев дека тоа е можно дека ова е визија на една жена која добива 
во голема сила во Америка поради гласовите на жените. 

Последната и седмата визија беше онаа во која слушнав една 
страшна експлозија. Кога се свртев дапогледнам не видов ништо 
друго туку остатоци, кратери, и чад по целата Американска земја.  

Врз основа на овие седум визии, заедно со многу брзите 
промени што го зафатија светот во последните педесет години се 
предвидуваше (не пророкував) дека сите овие визии ќе се случат 
до 1977 година. И покрај тоа што многу може да мисламе дека ова 
е неодговорна изјава со оглед на фактот дека Исус рекол дека 
"никој него знае часот или денот" и се уште остануваат во 
предвидувањето по триесет години, бидејќи Исус рекол дека никој 
не ја знае на годината, месец или недела, во која неговото 
пристигнување мора да се заврши. Значи повторувам, јас искрено 
верувам и тврдам дека како проучител на Словото со божествената 
инспирација што 1977 година ќе се стави крај на светските 
системи и ќе се влезе во милениум. 

Па дозволете ми да го кажам ова. Може ли некој да докаже 
една од тие визии дека не е во ред? Не се сите тие се исполнуваат? 
Да, секој е исполнет или е во процес во моментов. Мусолини 
успешно ја нападна Етиопија, а потоа падна и го загуби. Хитлер 
започна војна тој не можеше да ја заврши и умрел мистериозно. 
Комунизмот е надминат. Пластични заоблени автомобили се 
направени и само се чека за подобра патна мрежа. Жените се 
речиси голи, па дури и сега носат костими за капење без градник. 
И само пред некој ден во еден весник видов точно облека што ја 
видов во мојата визија (ако може да ја видите облеката). Тоа беше 
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пластичен транспарентен вид на ткаенина со три потемни дамки, 
кои со мала површина ги покриваа двете гради, а потоа надолу 
беше темно, како мали престилки. Католичката црква се 
зголемува. Имавме Католички претседател, и не се сомневам дека 
ќе имаме уште еден. Она што останува? Ништо друго освен 
Евреите. 12, 26: "Чиј глас тогаш ја потресе земјата, но сега 
ветуваат, велејќи: 'Уште еднаш ќе се тресат не само на земјата туку 
и на небото.'" Уште еднаш Бог ќе ја тресе земјата и на тој начин ќе 
се ослободи од се што е лабаво, ќе биде разнишана.. Тогаш таа ќе 
биде обновена. Тоа беше последниот во март 1964 година, 
земјотресот во Алјаска на Велики петок го потресе целиот свет, и 
покрај тоа што не е исфрлен од рамнотежа. Но, Бог го предупреди 
светот ќе се тресат што ќе им направи наскоро во поголема мера. 
Тој ќе дојде и да го ослободи овој свет проколнати од грев, мојот 
брат, сестра ми, а има само едно место каде што може да се 
издржи шокот, а тоа е во Господ Исус. И јас би сакал да и 
благодатта Божја се уште е на располагање на целиот живот 
безрезервно дадена во Исус Христос на вас, како верен пастир 
спасување побарав и да се грижи за тебе да те постави непорочни 
во слава во весел повик. 

 
 

ГЛАСНИК 
 
Јас сериозно се сомневам дека било која возраст навистина 

знаеше гласник дека Бог го испратил, освен во првата ера, каде 
што Павле бил гласник. Па дури и во тоа време многу не го 
препознаа за она што е тој. 

Така, во ерата во која живееме, ќе биде многу кратко. 
Настаните ќе се случат многу брзо. Затоа весник оваа возраст 
Лаодикија сега мора да биде тука, дури и покрај тоа што се уште 
не можат да знаат. Но, тоа секако ќе мора да дојде време кога тој 
ќе стане познат. Поради тоа, не може да се докаже, бидејќи имаме 
Светото Писмо, кој ја опишува својата служба. 

Прво на сите, ова ќе биде пророк гласник. Тој ќе има служба 
на пророк. Тој ќе има пророчката служба. Тоа ќе биде врз основа 
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на цврст збор, бидејќи кога тој пророкува, и има визија, таа 
секогаш ќе биде "се фокусираше на зборот" и секогаш ќе бидат 
исполнети. Тоа ќе биде потврдено од страна на пророкот поради 
неговата точност. Доказ дека тој е пророк во Откровение. 10, 7: 
"Но, во деновите на гласот на седмиот Гласник, ќе се заврши 
тајната на Бога, прогласувајќи на своите слуги, пророците." Значи, 
човек кој е во овој стих се нарекува "ангел" во превод на Кралот 
Џејмс не е небесно суштество. Шестиот ангел кој труби, што е 
небесно суштество, е во Откровението. 9, 13, и седмиот ред во 
Откровението. 11, 15. Овој овде во Откровението. 10, 7 е од 
седмата возраст Гласник и да е човек, и тој мора да ја пренесе 
порака од Бога, и неговата порака и службата ќе ја заврши тајната 
на Бога што го проповедаше на своите слуги, и пророци. Бог ќе се 
справи со овој последен гласник како со пророк, бидејќи тој е исто 
така, ЗАТОА ШТО ОН Е ПРОРОК. Тоа е она што Павле бил во 
прво време а и последно време имаше пророк. Амос 3, 6 - 7: 
"Труби ли труба во град, а народот да не се уплаши? Се случува ли 
во градот зло, што не го дозволил Господ? Зашто Господ Бог не 
прави ништо додека не им ја открие тајната Своја на Своите слуги 
– пророците."  

Тоа беше во крајот на периодот на времепред да дојде Исус. 
Откровение 10, 3 - 4: "И извика со висок глас, како што рика лав; а 
кога извика, седум громови проговорија со своите гласови. И кога 
седумте громови проговорија со своите гласови, сакав да пишувам. 
Но чув глас од небото, кој што ми зборуваше: 'Запечати го тоа, 
што зборуваа седумте громови, и немој да го пишуваш!'" Она што 
беше во овие громови никој не знае. Но, ние треба да знаеме. Јас 
ќе треба да бидам пророк за да добиам откровение бидејќи Бог 
нема друг начин, тоа е нивното Библиското откровение, освен на 
пророкот. Не е секогаш да се дојде до пророкот и секогаш ќе биде. 
Ако ова е Божјиот закон е евидентно дури и површно пребарување 
Писмо. Бог, кој не го менува патеки кои не се менуваат секогаш го 
испратил пророкот во секоја возраст, каде што луѓето на погрешен 
пат од Божествената ред. Кога теолози и луѓе отиде на зборот, Бог 
секогаш го испраќаше својот слуга на овие луѓе (но за разлика од 
теолози), со цел да се поправи лажно учење и се на луѓето кон 
Бога. 
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Така можеме да видиме дека доаѓа весник на седмиот пат, а 
тој е пророк.  

Не само што ние гледаме во овој гласник кој доаѓаат тука во 
Откровението. 10, 7, но сметаме дека зборот зборува за Илија кој 
доаѓа пред Исус да се врати. Во Матеј 17, 10: "Потоа учениците 
Негови Го прашаа, говорејќи: 'Зошто, пак, книжниците велат дека 
најнапред треба да дојде Илија?' Исус им одговори и рече: 'Илија 
ќе дојде порано и ќе уреди сè; Пред доаѓањето на нашиот Господ, 
Илија мора да се врати за работата на реставрација на црквата. Тоа 
е она што тој го вели во Maлахија. 4, 5 [И во некои преводи на 
Библијата Глава 4 Малахија не беше издвоено како ново поглавје, 
но продолжувањето на третата глава, па тоа е Мал. 4, 5, во овој 
случај Малахија. 3,23. - преведувач] "Еве, ќе ви го испратам 
пророкот Илија, пред да дојде големиот и страшен ден на Господа, 
Тој ќе ги врати срцата на татковците кон децата, и срцата на 
децата кон татковците нивни, за да не дојдам и да ја сотрам 
земјата." Нема апсолутно никаква сомнеж дека Илија мора да се 
врати пред доаѓањето на Исус. Тој има посебна работа да изврши. 
Работата е дел од Мал. 4, 6 [Тоа е, во некои преводи на Библијата 
Малахија. 3, 24 - преведувач] во кој се наведува дека "тој ќе ги 
врати срцата на децата кон татковците нивни." Знаеме дека ова е 
посебно негова работа да се изврши во тоа време, бидејќи тоа веќе 
го извршил и дел кој се вели дека "тој ќе ги врати срцата на 
татковците кон децата", кога Службата на Илија беше тука во 
Јован Крстител. Лука 1, 17: "И тој ќе врви пред Него во духот и 
силата на Илија, за да ги обрати срцата на татковците кон децата, и 
непокорните – кон разумот на праведните, па да Му приготви на 
Господа народ совршен." Во Јовановата служба на "срцата на 
татковците кон децата ќе се вратат." Знаеме, бидејќи Исус рече 
така. Не велат дека срцата на децата беа вратени на нивните 
татковци. Тоа едноставно мора да се случи. Во последните денови 
срцата на децата ќе им бидат вратени на татковците на 
Педесетницата. Јован ги подготви татковците за Исус и да им даде 
на децата добредојде назад кон патот. Значи, ова ќе биде пророк на 
кого слегува Духот на Илија, за да се подготват децата да се даде 
за добредојде на второто Христово доаѓање. 
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Исус, Јована Крстител го нарече Илија. Mатеј 17, 12: "Но ви 
велам дека Илија веќе дојде и не го познаа, туку му направија како 
што сакаа; така и Синот Човечки ќе пострада од нив." Тој Ивана го 
нарече Илија, бидејќи истиот Дух, кој беше во Илија се врати на 
Јована како што Духот дојде на Елисеј по владеењето на цар Ахав. 
Значи, таму ќе биде еден се додека Светиот Дух не се врати на 
друг човек пред второто Христово доаѓање. Тој ќе биде пророк. 
Тоа ќе биде потврдено од страна на Бог како таков. Бидејќи Исус 
не би бил овде во телото за да го потврди (како што е потврдено од 
страна на Јована) тоа ќе го направи Светиот Дух, така што во 
служба на пророкот ќе има многу прекрасна манифестација. Како 
пророк, секое откровение ќе биде потврдено како тоа ќе го 
исполни секое откровение. Во својот збор во вера, ќе бидат големи 
дела на сила. Тогаш тоа ќе се земе како пораката што Бог му ја дал 
во Словото за враќање на луѓето назад кон вистината и 
вистинската сила на Бога. Некои од нив ќе слушаат, но повеќето ќе 
продолжат како што може да се очекува да го отфрлат. 

Овој пророк гласник на Откровението. 10, 7 е да биде ист 
како и Малахија. 4, 5 - 6, ќе биде природно како Илија и Јована. И 
двајцата биле одделени од прифатените верски училишта на 
нивниот ден. И двајцата биле луѓе на пустината. Двата делуваа 
само со "така вели Господ," директно од Бога преку откровение. И 
двајцата беа уапсени во однос на верски редови и лидерите на 
нивниот ден. Но, не само што тоа било така, се собраа против нив 
сите оние кои се корумпирани или оштетени од друга страна. И 
известуваа, и пророкуваа против многу неморални жени и нивните 
постапки. Илија извика против Језавела и Јован ја прекори 
Иродијада, жената на Филип. 

Иако тоа нема да биде популарно, ќе биде потврдено од 
страна на Бог. Како Исус ги уверил во кредибилитет на Јован и 
Светиот Дух на Исус гаранција на автентичност, навистина може 
да се очекува пред се на кредибилитетот на овој човек да се 
гарантира дух да дејствува во својот живот во дела на моќта, кои 
се неспорни, а за возврат, да се гарантира неговиот кредибилитет, 
како и гаранција на Јовановиот кредибилитет. Јован сведочеше 
дека Исус дојде - - и така и овој човек, како Јован, сведочи дека 
Исус доаѓа. И Јас ќе бидам тука за враќањето на Христос да се 
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докаже дека овој човек навистина беше претходник на Неговото 
второ доаѓање. Ова е последниот доказ дека тоа е навистина 
пророкот Малахија. 4 тоа ќе биде крај на паганскиот период, Исус 
ќе се појави. Тогаш ќе биде премногу доцна за оние кои го 
отфрлија. 

Со цел дополнително да ги појаснам нашата презентација на 
последниот ден на пророк, известува особено дека пророкот во 
Матеј 11, 12 беше Јован Крстител, кој беше оној предвиден во 
Мал. 3, 1: "Ете, Јас го испраќам Својот гласник да го подготви 
патот пред мене, јас одеднаш ќе дојдам во неговиот храм Господ, 
кого го бараат, и Ангелот на заветот Тој доаѓа веќе - вели Господ 
Саваот." Матеј. 11, 1-12: "И кога ги заврши Исус овие заповеди 
кон дванаесетте Свои ученици, замина оттаму за да поучува и да 
проповеда по нивните градови. А Јован штом чу во затворот за 
Христовите дела, испрати двајца свои ученици, и Му рече: 'Ти ли 
си Оној што треба да дојде или да чекаме друг?' Исус му одговори 
и рече: 'Одете и кажете му на Јована што слушате и што гледате: 
слепи прогледуваат и сакати проодуваат; лепрозни се очистуваат и 
глуви прослушуваат, мртви воскреснуваат и на бедните им се 
проповеда Евангелието; и блажен е оној, што не се соблазнува 
заради Мене.' А кога си отидоа овие, Исус почна да му зборува на 
народот за Јована: 'Што сте излегле да видите во пустината? Трска 
ли, што се лулее од ветрот? Но, што излеговте да видите? Човек 
ли, облечен во меки алишта? Ете, оние што носат меки алишта, по 
царски палати се. Па, што излеговте да видите? Пророк ли? Да, ви 
велам, и повеќе од пророк. Зашто тој е за кого е напишано: 'Ете, 
Јас го праќам Мојот ангел пред лицето Твое; тој ќе го приготви 
патот Твој пред Тебе.' Вистина ви велам: меѓу родените од жена не 
се јавил поголем од Јована Крстител; но најмалиот во царството 
небесно е поголем од него. А од деновите на Јована Крстител па 
досега, царството небесно насила се зема и силните го грабаат." 
Ова веќе се одржа. Ова се случи. Завршено е. Но,да се напомене 
сега во Малахија. 4, 1 - 6: "Зашто, ете, ќе настапи ден, кој гори 
како печка; тогаш сите горди и оние, кои постапуваат нечесно, ќе 
бидат како слама, и ќе ги изгори денот оние што иде, вели Господ 
Саваот; и така, нема да остане од нив ни корен, ниту гранчиња. А 
за вас, кои се боите од името Мое, ќе изгрее сонцето на правдата, и 
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исцеление ќе има во зраците негови, и вие ќе излезете и ќе се 
разиграте како нахранети теленца; и ќе ги газите нечестивите, оти 
тие ќе бидат прав под стапалата на нозете ваши во тој ден, што јас 
ќе го приготвам, вели Господ Саваот. Помнете го законот на 
Мојсеја, слугата Мој, кому му заповедав на Хорив за сиот Израил, 
како и – правилата и наредбите. Ете, Јас ќе го пратам при вас 
пророкот Илија, пред да настапи денот Господен – големиот и 
страшниот. И тој ќе ги обрне срцата на татковците – кон децата 
нивни, и срцата на децата кон татковците нивни, па кога ќе дојдам, 
за да не ја поразам земјата со проклетство." Гледаш, веднаш по 
доаѓањето на Илија, Земјата ќе биде исчистена од пожар и 
негативци ќе бидат изгорени до пепел. Се разбира, тоа не се случи 
во Јована (Илија за неговиот ден). Духот Божји, кој го 
пророкуваше доаѓањето на гласник Малахија. 3, 1 (Јована) 
практично ги повторија неговите претходни пророчки изјави на 
Исаија 40, 3 најмалку три века порано. "Гласот на оној што вика во 
пустињата говори: "Пригответе Му пат на Господа, прави 
направете ги во пустињата патеките за нашиот Бог." Значи, Јован е 
од Светиот Дух и е изразен во Исаија и Малахија во Матеј 3, 3: "И 
ова е оној за кого пророкот Исаија, вели: 'Гласот на оној што вика 
во пустината: 'Пригответе го патот на Господа, израмнете му ги 
патеките.''" Така, од овие списи што можеме да видиме дека 
пророк Малахија. 3, кој бил Јован, не бил и пророк во Малахија. 4 
иако навистина, и Јован е пророк на последните денови но него го 
имаат истиот дух, кој беше во Илија. 

Значи, овој гласник на Малахија. 4 и Откровение 10, 7 ќе 
направи две работи. Прво: според Мал. 4 Тој ќе ги врати срцата на 
децата кон своите татковци. Второ: ќе ги открие тајните на 
седумте громови во Откровението. 10 кои се откритијата содржани 
во седум печати. Вие сте за да божествено се открие "мистериозна 
вистина" буквално ќе се вратат срцата на децата кон татковците на 
Пентекостот. Токму така. 

Но, сметајте дека овој. Пророк-Гласник во својата природата 
и однесување ќе биде како Илија и Јован. Луѓето од времето на 
овој Пророк-Гласник ќе биде како што беа во времето на Ахав, и 
во Јовановото. И бидејќи срцата ќе бидат вратени "САМО НА 
ДЕЦАТА", само децата ќе го слушаат. Во деновите на Ахав се 
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пронајдени само 7.000 точно Израелците од вистинското семе. Во 
времето на Јован имаше и многу малку. Масите и во двете 
времиња беа во блуд од идолопоклонство. 

Сакам да се повлече уште споредба помеѓу Лаодикискиот 
пророк и Јован, пророкот-гласник кој беше пред првото Христово 
доаѓање. Луѓето Јовановиот Ден погрешно го заменија со Јована 
како Месија. Јован. 1, 19 - 20: "И тоа е сведоштвото на Јована, кога 
Јудејците испратија од Ерусалим свештеници и левити за да го 
прашаат: 'Кој си Ти?' Тој призна и не одрече, а објави: 'Не сум јас 
Христос.'" Значи, тој ќе биде пророк-предвесник на последните 
денови има таква моќ пред Господа, дека ќе биде од оние кои ќе го 
помешаат со Господ Исус. (На крајот на времето ќе биде во светот 
дух кој ќе заведе некои и да ги направи да веруваат дека ова во 
Mатеј 24, 23 – 26: "Оти ќе се појават лажни христоси и лажни 
пророци, и ќе покажат големи знаци и чуда, за да ги прелажат, ако 
е можно, избраните. Ете, однапред ви кажав. И така, ако ви речат: 
'Ете, во пустината е Он' – не излегувајте; Ете, во тајната соба е' – 
не верувајте!") Но, не го верувајте. Тој не е Исус Христос. Тој не е 
Божји Син. Тој е еден од браќата, пророк, гласник, слуга Божји. 
Тој треба да добие поголема чест од она што Јован го добил кога 
гласот извика: "Јас не сум тој, НО ТОЈ ДОАЃА ПО МЕНЕ." 

Пред да се заврши овој дел од како весник на Лаодикиското 
време, ние мора сериозно да ги разгледаме овие две мисли. Прво: 
овој пат ќе има по еден пророк. Откровение 10, 7 вели: "Кога тој 
(еднина)." Таму никогаш не е време кога Бог му ги дал на Својот 
народ двајца големи пророци во исто време. Тој го даде Енох 
(сам); го даде Ноа (сам); му дал на Мојсеј (само тој го имал 
СЛОВОТО иако други пророкуваа); Јован Крстител дојде сам. 
Сега, во овој последен ден треба да биде пророк (не пророчица - 
иако во ова време има се повеќе жени кои треба да им се даде на 
Божјото откровение од мажите) и непогрешлива Реч вели дека тој 
(пророк) ќе ги открие тајните на луѓето крајот на времето и да ги 
врати срцата на децата кон своите татковци. Постојат оние кои 
велат дека Божјиот народ се собира од вкупно откровение. Јас го 
предизвикувам ова тврдење. Тоа е скромен, невалиден аргумент со 
оглед на Откровение. 10, 7. Затоа, јас не негирам дека луѓето во таа 
возраст пророкуваат и нивните услуги може да бидат и ќе бидат 
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точни. Јас не негирам дека ќе има пророк како што беше во 
деновите на Павле кога имаше "еден Агав пророк кој пророкуваше 
за глад." Се согласувам дека тоа е така НО НА ТЕМЕЛОТ НА 
НЕЗГРЕШИВ ДОКАЗ НА ЗБОРОТ, ПОРЕКНУВАМ ДА ПОСТОИ 
ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН ГОЛЕМ ПРОРОК-ГЛАСНИК КОЈ ЌЕ ГИ 
ОТКРИЕ ТАЈНИТЕ КАКО ШТО СЕ СОДРЖАНИ ВО ЗБОРОТ И 
КОЈ ИМА СЛУЖБА ДА ГИ ВРАТИ СРЦАТА НА ДЕЦАТА КОН 
ТАТКОВЦИТЕ. "Така вели Господ", со негови зборови 
непогрешиво стои и ќе застане и ќе се потврди. За тоа време таму е 
пророк. Само врз основа на човековото однесување, секој знае 
дека таму каде што има многу луѓе има поделени мислења за 
помали предмети големи учења за кое сите тие работат заедно. Кој 
тогаш ќе имаат непогрешливост енергија што треба да се врати во 
оваа последна сезона тоа ќе биде за последен пат во оваа изјава за 
враќање На Невестета? Ова значи дека ние повторно ќе имаме збор 
како што е совршен ден и совршено сфативме како во деновите на 
Павле. Јас ќе ти кажам кои случувања ќе имаат. Тоа ќе биде еден 
пророк кој е целосно потврден од наша страна или е дури и 
целосно потврден од страна отколку што тој беше пророк во сите 
возрасти од Енох на овој ден, бидејќи овој човек мора да има 
пророчка служба Највисок премин и Бог ќе го покаже. Тие не 
треба да зборуваат за себе, Бог ќе зборува за него со Авторитарен 
глас. Амин!  

На втора мисла дека мора да се направи впечаток на нашите 
срца е дека на возраст од седум цркви започна со антихристовиот 
дух, како и Светиот Дух, кој мора да не благослови засекогаш. 1 
Јован. 4, 1: "Возљубени, не верувајте му на секој дух, туку 
испитувајте духовите: дали се од Бога, зашто многу лажни 
пророци излегоа во светот." Дали сте го забележале ова? 
Антихристовиот дух се поистоветува со лажни пророци. Ерата 
започна со лажни пророци и ќе заврши со лажни пророци. Значи, 
се разбира, ќе има реално лажниот пророк во вистинска смисла на 
тој човек споменати во Откровението. Но, за сега, пред неговото 
објавување има и ќе се појават многу лажни пророци. Матеј. 24, 23 
- 26: "Ако некој ви рече на вас 'Еве, овде е Христос, или таму е', не 
верувајте! Оти ќе се појават лажни христоси и лажни пророци, и ќе 
покажат големи знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, 
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избраните. Ете, однапред ви кажав. И така, ако ви речат: 'Ете, во 
пустината е Он' – не излегувајте; 'Ете, во тајната соба е' – не 
верувајте!" Овие лажни пророци се одвоени за нас во разни други 
списи, како што се следниве. 2. Петровa 2, 1 -2: "А во народот 
имаше и лажни пророци, како што и меѓу вас ќе има лажни 
учители, кои што ќе внесат погубни ереси и, откако се одречат од 
Господа, Кој ги откупил, ќе навлечат врз себеси брза погибел. И 
мнозина ќе појдат по нивните нечистотии, и поради нив патот на 
вистината ќе биде похулен." 2 Тимотеј 4, 3 - 4: "Оти ќе дојде 
време, кога луѓето нема да го слушаат здравото учење, но водени 
по своите похоти, ќе си изберат учители да им го залажат слухот; 
тие ќе го одвратат слухот свој од вистината и ќе се обрнат кон 
бајки." 1 Тимотеј 4, 1: "А Духот јасно зборува дека во последните 
времиња некои ќе отстапат од верата, слушајќи измамливи духови 
и ѓаволски учења." Значи, во секој случај, ќе забележите дека 
лажен пророк е оној кој е надвор од Словото. Исто како што ние 
ви покажавме дека "антихрист" значи "анти-Слово", па овие лажни 
пророци со искривувањето на зборот, му даваат значење кое 
одговара на нивните сопствени пеколни цели. Дали некогаш сте 
забележале како луѓе кои ги мамат другите, стравуваат дека тие се 
врзуваат цврсто со него? Тие велат дека ако луѓето не го направи 
она што велат тие, или ако се остави, тогаш тие ќе го следи 
уништување. Тие се лажни пророци, бидејќи вистински пророк 
секогаш ќе доведе до Словото и ги врзува луѓето со Исуса Христа, 
а не им каже на луѓето за Него или што вели тој страв, но да се 
плашат што вели Словото. Забележи како овие луѓе беа како Јуда 
за пари. И да го одредите што ќе продаде се што ви треба и нив и 
нивните интриги даде. Поминуваат повеќе време на доброволни 
прилози, наместо Слово. Оние кои се обидуваат да ги користат 
подароците во корист ќе биде подарок, кој имаше толеранција на 
грешки, а потоа побара за пари, и занемарување на Словото и 
повикот на Бога. А луѓето ќе одат со нив, и да им дадат поддршка 
и да им веруваат, не знаејќи дека тоа е патот на смртта. Да, земјата 
е полна со извршителот. Во тој последен ден да се обиде да го 
имитираме оној пророк. Седумтемина синови на Сева се обидела 
да го имитира Павле. Симон волшебник се обидела да го имитира 
Петар. Нивната имитација ќе биде физичка. Тие нема да бидат во 
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можност да произведат што произведува вистински пророк. Кога 
тој вели дека пробудувањето е завршено, тие ќе одат околу и ќе 
тврдат дека имаат големо откритие дека она што луѓето го имаат 
апсолутно и правилно е дека Бог ќе направи поголеми и повеќе 
прекрасни нешта меѓу луѓето. И луѓето ќе паднат на тоа. Истите 
овие пророци ќе тврдат дека гласник на последниот ден не е 
теолог, така што не треба да се слуша. Тие нема да бидат во 
можност да произведат што и гласник да; нема да биде 
ратификувано од страна на Бог, како што пророк на последниот 
ден, но со своите големи празни зборови и тежината на нивните 
гласови од целиот свет ги предупредија луѓето да не го слушаат 
тој човек (гласник) и тие ќе кажам дека погрешно учат. Тие 
остануваат целосно верни на своите татковци, и фарисеите, кои 
беа од сатаната, бидејќи тие тврдеа дека Јован и Исус го поучувале 
погрешно.  

Значи, зошто овие лажни пророци одат против вистински 
пророк и за клевета поучуваат? За делото како што е да се очекува 
како што тоа го правеа нивните татковци, кога тие биле во 
деновите на Ахав за разлика Михеј. Имаше четири, и сите беа во 
договорот; и фактот дека сите тие зборуваат истото, тие се 
измамени луѓе. Но, еден е пророк - само еден -и е во право, а сите 
други беа во заблуда, бидејќи Бог го дал откровение само на еден. 

Пазете се од лажните пророци, бидејќи тие се грабливите 
волци.  

Ако сè уште имате какво било сомневање во врска со оваа 
побарајте од Бог преку Неговиот Дух да ви се пополни и да ве 
доведе затоа што не можат да бидат избрани измамени, сфативте? 
Не постои човек кој може да е будала. Павле не може да го измами 
било кој оти е избран. И во тоо прво Ефешко Време избраните 
таму не може да се измамат, бидејќи тие беа проверка на лажни 
апостоли и пророци, и сфатив дека лажговци ги фрли на нив. 
Алилуја. овците го слушнаа Неговиот глас и го следат. Амин. Јас 
верувам во тоа. 
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ПОЗДРАВИ 
 
Откровение 3, 14: "Ова го вели Амин, Верниот и 

Вистинскиот Сведок, Почетокот на Божјото создание." 
О, не е најубавиот опис на карактеристиките на нашиот драг 

Господ и Спасител Исус Христос? Зашто со овие зборови 
едноставно сакате да го повикате. Тие носат таков дух на 
реалноста во моето срце. Тоа ме воодушевува само да го прочитате 
без да се чека за целосно откровение на Духот за нив. 

Исус ни го дава овој опис за себе во однос на минатиот пат. 
Денови на благодатт и крајот. Тој гледаше од првиот век, па се до 
дваесеттиот, и ни кажа се што е во врска со овие времиња. Пред да 
ги открие карактеристиките на последното време, да ни даде еден 
конечен изглед на овој грациозен и врховен Бог. Ова е четврто 
откровение За Него.  

Ова се вели: "Амин". Исус е Бог, Амин. Исус е Син Божји 
"тоа да биде така". Амин претставува конечност. Претставува 
одобрување. Тоа претставува ветување дека преовладува. Тоа 
претставува ветување кое не може да се промени. Тој го 
претставува Божјиот печат. 

Сакам сега многу внимателно и да се најде нешто навистина 
убаво и пријатно. Реков дека ова е Негово откровение на крајот на 
патот. Кога денот на благодатта е надеж, а потоа веднаш по што 
доаѓа на милениумот, не е тоа? Па, прочитајте ми е од: Исаија 65, 
16 - 19. "Оној, што се благословува на земјата, нека се 
благословува со вистинскиот Бог; и кој се колне на земјата, нека се 
колне со вистинскиот Бог, – зашто поранешните жалости ќе бидат 
заборавени и сокириени од Моите очи. Оти, ете, Јас создавам ново 
небо и нова земја, а поранешните нема повеќе да се спомнуваат, 
ниту на ум ќе доаѓаат. А вие ќе се веселите и ќе се радувате довека 
за она што јас го создавам: зашто, ете, Јас ќе го создавам Ерусалим 
за веселба, а народот негов – за радост. Ќе се радувам за Ерусалим 
и ќе се веселам за Мојот народ; и нема повеќе да се чуе глас во 
него од плачење и глас од пискот." 

Ова е за Новиот Ерусалим. Ова е милениум. Но, како што 
ние одиме во милениум, слушнете она што Тој вели, таков Бог, 
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стих 16, "Дека тој што се благословува во земјата ќе се 
благословува со верен Богот." Да, тоа е точно, но вистинскиот 
превод не е "Бог верен". Тоа е "Бог на Амин". Затоа ни читаме нека 
се благослува "Богом АМЕНА", ќе се прекрсти во Бога на Амин, и 
кој се колне во земјата ќе се колне во Бога Амин, бидејќи 
поранешниот проблеми се заборавени, и затоа што тие се скриени 
од очите Зашто, Еве, јас создавам ново небо и нова земја: 
поранешнот веќе не ќе се спомнуваа, ниту ќе ви доаѓаат на ум, но 
вие бидете среќни и да се радувате за она што јас Го создадов, 
зашто, еве, јас создавам Ерусалим со радост, луѓе со радост. И јас 
ќе се радувам во Ерусалим, со радост во својот народ, веќе нема да 
се слушне плач." Алелуја. Тука е Господарот на Стариот Завет," 
Бог Амин. "Тука е Исус од Новиот Завет," Бог Амин. "Чуј Израиле, 
Господ, вашиот Бог е еден Бог. Ете го повторно, Јехова на Стариот 
Завет е Исус од Новиот. "Чуј Израиле, Господ, вашиот Бог е еден 
Бог." Новиот Завет не открива уште еден Бог, тоа е уште едно 
откровение на истиот Бог. Христос не дојде да се открие. тој не 
дојде за да се открие син. дојде тој да се открие и да се направи 
познат Отецот, тој никогаш не зборуваше за два бога, зборуваше за 
еден Бог и сега сме во минатата сезона се врати назад на 
откровение, најважното откритие на божеството во текот на 
Библијата, тоа е, Исус е Бог, тој и Отецот едно се: ПОСТОИ 
САМО ЕДЕН БОГ, А НЕГОВО ИМЕ Е ГОСПОД ИСУС 
ХРИСТОС.  

Тој е Бог на Амин. Тој никогаш не се менува.Тој никогаш не 
се менува. Тој вели, и тоа стои цврсто. Тој го прави тоа, и тоа се 
прави засекогаш. Никој не може да земе од она што ќе го каже или 
да додадете на тоа. Така нека биде. Амин. Така нека биде. Зарем не 
ви е мило дека ви служите на таков Бог? Можете да се знае точно 
каде сте со него во секое време и во секое време. Тој е АМИН Бог 
и нема да се промени. 

"Ова го зборува Амин." Ми се допаѓа тоа. Тоа значи дека она 
што Тој го рече дека е конечно. Тоа значи дека она што Тој вели 
дека првото време и на второто и на сите возрасти нешто за 
неговата вистинска црква и за лажна лоза е точно и во право и тоа 
нема да се промени. Тоа значи дека она што Тој го започна во 
Битие, тој ќе заврши во Откровението. Тој мора да е се за тоа е 
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Амин, така нека биде. Сега можеме да видиме повторно Зошто 
ѓаволот ги мрази книгите на Битие и Откровението. Тој ја мрази 
вистината. Тој ја знае вистината ќе победи. Тој знае што ќе биде 
неговиот крај. Како што тој се бори тоа. Но, ние сме на 
победничката страна. Ние (мислам на верниците на Неговото 
Слово, само) се на страната Амин. 

"Ова го зборува верен и вистинит Сведок." Сега сакам да ви 
го покаже она што го најдете во мислата на "верен". Што знаете, 
ние често зборуваме за голема непроменливост на Бога, чиј збор 
не се менува. И кога зборуваме за него по тој начин, ние често ќе 
добиеме мислење за Него, што го прави да изгледа многу 
безлично. Тоа е како Бог ја создал целата вселена и сите закони 
кои се однесуваат на него, а потоа застана назад и стана голем 
безличен Бог. Тоа е како Бог да го направи патот на спасението за 
изгубено човештвото, на тој начин да се биде на крстот, а потоа 
кога смртта на Христос не помири со нашите гревови, и Неговото 
воскресение ни даде отворена врата кон Него, Бог само со 
склопени раце и застана назад. Тоа е како да сме верувајќи во 
големиот Создател, Кој не создаде, изгубивме личен интерес во 
Неговото создание. Сега велам дека е како многу луѓе се склонија 
да мислат. Но, тоа е погрешно размислување, зашто Бог владее во 
работите на мажите во моментов. Тој е и Бог и Поткрепител. 
Колосјаните 1, 16 - 17. "Зашто преку Него е создадено сè што е на 
небесата и што е на земјата, видливо и невидливо; било престоли, 
било господства, било началства, било власти, сите нешта се 
создадени преку Него и за Него: А тој е пред сè, и преку Него се 
држи." Тој е Севишниот Бог. Со сопствената мисла што го смисли 
планот на спасението на Своите избрани кои однапред Ги 
предвиди. 

Бог го подготвил патот на спасението за изгубено 
човештвото, а тоа е начинот на крстот, а потоа кога смртта на 
Христос доби помирување за нашите гревови и воскресението ни 
даде отворена врата кон Него. Синот умре на крстот за утврдување 
на делото за спасение и Светиот Дух внимателно ја извршува 
волјата на Отецот. Тој во моментот работи во согласност со 
намената на Неговата волја. Тој е точно во средината на сето тоа. 
Тој се наоѓа во средината на Неговата црква. Овој голем Творец, 
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Бог-Спасител сега верно работи меѓу своите како Големиот 
Пастир на овците. Нивното постоење е Негово. Тој ги сака и се 
грижи за нив. Неговото око е секогаш над нив. Кога зборот вели 
дека "вашите животи се сокриени со Христа во Бога", тоа значи 
токму она што го кажува. О, јас сум толку среќен што мојот Бог 
останува верен. Тој е верен на себеси, да не ве лажат. Верно е 
Словото, ќе не поддржи. Тој е верен на нас, не ќе изгуби ниеден од 
нас, но ќе не воскресне во последниот ден. Мило ми е што јас се 
одморам во неговата верност. Филипјаните 1, 6: "Уверен во тоа 
дека Оној, Кој го започна во вас доброто дело, ќе го извршува дури 
до денот на Исуса Христа."  

"Тој е вистински сведок." Значи овој збор е вистина и истиот 
збор го видовме таму назад во Откровението. 3, 7 се сеќавам, тоа 
не значи "вистина" што е спротивно на "лажно". Тоа има далеку 
побогато, подлабоко значење. Тоа изразува совршена реализација 
во контраст со делумна реализација. Значи, да се вратиме во 
Филаделфиско време доаѓањето на Господ се приближува. Што е 
големата љубов што времето покажа за него. Тоа ме потсетува на 
оние убави зборови од: 1 Петрова 1, 8: "Кого Го сакате, иако не сте 
Го виделе, и во Кого верувајќи сега, а не гледајќи Го, се радувате 
со неискажана и прославена радост." Со нив и ние се радуваме, 
исто така. Ние не сме Го виделе, но ние сме го почувствувале. Ние 
го знаеме сега колку што нашата ограничување сетила може да ни 
допустат. Но, еден ден ќе бидеме лице во лице. Тоа е за ова време. 
Тој доаѓа на крајот на оваа време. Делумно знаењата ќе се 
усовршат со своето знаење - Алелуја! Ние гледавме преку 
огледало слабо, но наскоро ќе бидеме лице во лице. Тргнавме од 
слава во слава, но наскоро тоа ќе биде право во слава; и Ние ќе 
бидеме како него, ЧУДЕСНО како него, како Исуса Христос, 
нашиот Божански Спасител! Зарем не е тоа прекрасно? Ние сме 
целосно исполнети во Него. Тоа е точно. Тој не би ни зборувал 
невистина. Но еден ден се ќе промени во атомите. Ќе ја носиме 
бесмртноста. Ние сите ќе бидеме проголтани во животот. Тогаш 
ние ќе се запознаеме со Откровение.  

"Тој е верен и вистинит сведок." Па, мислиме на зборот 
"сведок". Па, ова е збор кој од каде што го добиваме зборот 
"маченик". Библијата зборува за Стефан и Антипа, и други како 
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маченици. Тие беа маченици, тие се, исто така, сведоци. Исус бил 
верен маченик. Светиот Дух е сведок на тоа. Духот сведочи за тоа. 
Светот го мразелше Исус. Тој го уби. Но Бог го сакаше и тој отиде 
кај Отецот. Доказ дека тој отиде до Отецот е дека Светиот Дух се 
спушти. Ако Исус не бил примен од Отецот, Духот немаше да 
дојде. Јован 16: 7 - 11. "Но Јас вистината ви ја кажувам: подобро е 
за вас Јас да си отидам, оти, ако не си отидам, Утешителот нема да 
дојде при вас; ако, пак, заминам, ќе ви Го пратам. А Он, кога ќе 
дојде, ќе го изобличи светот за грев, и за правда, и за суд: за грев – 
дека не веруваат во Мене; за правда – оти Јас си одам при Својот 
Отец, и веќе нема да Ме видите; а за суд – зашто кнезот на овој 
свет е осуден." Присуството на Светиот Дух во овој свет, наместо 
на Исус тука, докажува дека Исус е праведен и дека тој отиде кај 
Отецот. Но, во Јован 14, 18, исто така, вели: "Јас нема да ве 
оставам сираци, ќе дојдам при вас." Тој го испрати Бранителот. Тој 
беше утеха. Во духот се врати во вистинска црква. Тој е верен и 
вистински сведок во средината на црквата. Но, еден ден ќе се 
врати во телото. Тогаш ќе се докаже кој е единствениот вистински 
мудар владетел - тоа е Тој, Исус Христос, Господ на славата. 

Верен и вистинит Сведок, Создателот и Седржител, 
Совршен, Сезнаен. Амин, на Бог. 

О, да го сакам, да го сакам, Исус, Синот Божји. 
Сакам да ги завршам своите мисли на овој дел од поздравот 

со овие зборови од 2 Коринтјаните. 1, 18 - 22: "Но Бог е сведок 
дека нашиот збор до вас не беше 'да' и 'не'. Зашто Синот Божји, 
Исус Христос, Кого Го проповедавме меѓу вас јас и Силуан и 
Тимотеј, не беше 'да' и 'не', туку во Него беше 'да'. бидејќи сите 
ветувања Божји во Него се 'да', и во Него 'амин', за слава Божја 
преку нас. Бог е Оној, Кој нè утврди со вас во Христа и нè пом аза; 
Он и нè запечати и ни даде +залог на Духот во срцата наши."  

"Почетокот на сите Божји созданија." Ова е она што 
Господ Исус вели дека Тој е. Но, овие зборови не значат точно 
така како што звучат на нас. Само да ги земете на начинот на кој 
што звучат некои луѓе (всушност мнозина на луѓе) ја добиа идејата 
дека Исус е првата креација на Бог, што го прави помал од Бог. 
Тогаш оваа првата креација создаде се во остатокот од 
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универзумот и она што го содржи. Но, тоа не е право. Вие знаете 
дека не се сложува со останатиот дел од Библијата. Зборовите се, 
"Тој е почетник и Создател на Божјото создание." Значи ние 
знаеме за сигурно дека Исус е Бог, Самиот Бог. Тој е Создателот. 
Јован 1, 3: "Сè стана преку Него и без Него ништо не стана, што 
стана." Тој е оној за кого се вели во Битие 1, 1: "Во почетокот Бог 
ги создаде небото и земјата." Исто така, се вели во Исход. 20:11, 
"Зашто во шест денови Господ ги направи небото и земјата, 
морето и сè што е во нив, а во седмиот ден почина." Гледате, не 
постои сомнеж дека Тој е Создателот. Тој е Создателот на 
ЗАВРШЕНО ФИЗИЧКО СОЗДАНИЕ. Сигурно може да се види 
она што овие зборови значат сега. Да има какво било друго 
толкување би значело дека Бог го создал Бог. Како Бог може да се 
создаде кога Тој, Самиот, е Создател? 

Но, сега тој стои во средината на Црквата. Како што стои 
таму открива кој е тој во овој последен возраст, тој се именува 
како "Автор на Божјето создавање." Ова е ЕДНО ДРУГО 
СОЗДАВАЊЕ. Ова има врска со црквата. Тоа е неговиот посебен 
состанок. Тој е креатор на црквата. Небесниот Младоженец ја 
создаде своја невеста. Како што Духот Божји, дојде и при Марија и 
создаде ќелии од кои се роди неговото тело. Сакам тоа да го 
повторам. Тој создал многу клетки во утробата на Марија за тоа 
тело. Тоа не беше доволно за Светиот Дух едноставно да им даде 
живот на човечки јајце клетката обезбедени од страна на Марија. 
Тоа би било грешното човечко производство на тело. Тоа не би го 
произвело "Последниот Адам". За него беше речено: "Еве тело си 
(Таткото) приготвил за мене." Бог (не Марија), го приготви тоа 
тело.) 

Марија била човечки инкубатор и го носеше светото дете и 
го роди. Тоа беше Богочовекот. Тој бил син на Бог. Тој е ново 
создание. Човекот и Бога се сретнаа и се здружија; Тој беше 
првиот на оваа нова раса. Тој е на чело на оваа нова раса. 
Колосјаните 1, 18: "И Он е глава на телото, односно на Црквата; 
Он е почеток, +првороден меѓу мртвите, за да има првенство во 
сè." 2 Кор. 5, 17: "И така, ако некој е во Христа е ново создание: 
старото помина, сè стана ново." Овде можете да видите дека иако 
човекот беше стариот поредок или суштество, сега во заедница со 
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Христа стана ново создание Божјо. Ефесјаните 2, 10: "Оти ние сме 
Негова творба, создадени во Христа Исуса за добри дела, што Бог 
ги предодредил уште од порано да ги вршиме." Ефесјаните 4, 24: 
"И да се облечете во новиот човек, создаден според Бога во правда 
и светост во вистината." Оваа ново создание не е повторно стариот 
суштество, во спротивно не ќе се вика ново создание. Ова е токму 
она што го кажува: ново создание. Тоа е друга работа, за разлика 
од старата. Тој веќе не работи по телото. Тоа беше како што Тој 
работеше со Израел. Тој го избрал Авраам и потомците на Авраам 
преку Исак, побожна лоза. Но, далеку од секоја раса, племе и 
народ до ново создание. Тој е првиот од сазданијата. Тој беше Бог 
создаден во ликот на човек. Сега со Својот Дух, создава многу 
синови. Бог Создателот ги создава како Негови созданија. Ова е 
вистинското откровение на Бога. Тоа беше Неговата мисла. Овој 
план е формулиран преку избор. Затоа, тој можеше да се види до 
последниот пат кога сето тоа ќе се заврши и ќе се види во 
средината на црквата, како авторот на оваа нова креација на Бог. 
Со своја одлука ги избра членовите на оваа нова креација, ги 
предодреди за донесување во согласност со Неговата волја. Со 
Неговото сезнаење и семоќ да го исполни. Ефесјаните 2, 11: 
"Преку Него ние бевме избрани за наследници, однапред 
определени по наредбата на Бога, Кој врши сè според волјата 
Своја."Алелуја! Зарем не ви е мило дека му припаѓате на Него? 

 
 

ПОРАКА НА ЛАОДИКИСКОТО ВРЕМЕ 
 
Откровение 3, 15 - 19: "Ги знам делата твои: ти не си ни 

студен, ни жежок; о, да беше студен или жежок! Така, бидејќи си 
млак, и не жежок, ниту студен, ќе те изблуам од устата Своја. Оти 
велиш: 'Богат сум, и се збогатив, и ништо не ми треба', а не знаеш 
дека си беден и проколнат, сиромав, слеп и гол; те советувам да си 
купиш од Мене злато, низ оган пречистено, за да се збогатиш; и 
бело облекло, за да се облечеш, и да не се гледа срамот на 
голотијата твоја, и со очна маст намачкај ги очите твои, за да 
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гледаш. Кои Јас ги сакам, нив ги карам и казнувам. И така, биди 
ревностен и покај се." 

Ако го читаме ова заедно, сигурен сум дека сте забележале 
дека Светиот Дух не рече никаква пофалба за оваа возраст. Он 
изнесува две точки од обвинението и ја изрече својата пресуда над 
нив. 

(1) Откровение 3, 15 - 16: "Ги знам делата твои: ти не си ни 
студен, ни жежок; о, да беше студен или жежок! 16. Така, бидејќи 
си млак, и не жежок, ниту студен, ќе те изблуам од устата Своја." 

Ние внимателно ќе погледнеме. Тој вели дека оваа група на 
Лаодикиска црква е млака. Ова млакост бара казна од Бог. Казната 
е дека тие ќе бидат изблуени од Неговата уста. Овде не сакаме да 
забегаме како многу. Тие многу неразумно кажуваат дека Бог 
може да не изблује од својата уста, а тоа докажува дека не постои 
такво нешто како вистината во доктрината на упорност на 
светиите. Сакам сега да го поправам вашето размислување. Овој 
стих не е даден на една поединец. Туку на црква. Понатаму, ако 
вие само ќе го задржите Словото на ум ќе се потсетиме дека 
никаде не се кажува дека ние сме во устата на Бога. Ние сме во 
Негови на дланки. Ние сме носени во Неговите прегратки. 
Враќање во непознатите векови пред времето бевме во неговиот 
ум. Ние сме во Неговато бачило, и во Неговите пасишта, но 
никогаш не во Неговата уста. Но, она што е во устата на Господ? 
Словото е во Неговата уста. Матеј 4, 4 "Но Тој одговори и рече: 
Напишано е: 'Човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор 
што излегува од устата на Бога." Тоа, исто Слово треба да е на 
нашите усти. Па, ние знаеме дека Црквата е телото Негово. Таа е 
тука, наместо Него. Што ќе биде во устата на црквата? Зборот. 1. 
Петрова 4, 11: "Ако некој говори, нека знае дека зборува Божји 
зборови; 2. Петрова 1, 21: "Оти никогаш според човечката волја не 
е изречено пророштво, туку светите Божји луѓе зборувале 
просветувани од Светиот Дух." Што не е во ред со овие луѓе, на 
последниот ден? Се откажаа од Словото. Веќе не се 
заинтересирани за него. Млаки се кон него. Тоа ќе го докажам во 
моментот. 
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Баптисти имаат црквени верувања и догми врз основа на 
Словото и не може да ги разбудите. Тие велат дека деновите на 
апостолите и на чудата се завршени и не постои крштевањето со 
Светиот Дух после верувањето. Методистите кажуваат (врз основа 
на Словото) дека не постои крштевање во вода (попрскувањето е 
крштевање) и тоа е посветување крштевањето со Светиот Дух. 
Црквата Христова се фокусира на крштевањето на обновување и 
во многу голем број случаи, влегуваат како суви грешници и 
излегуваат како мокри грешниците. А сепак, тврдат дека нивното 
учење е врз основа на Словото. Утврдени секвенцијално и 
дојдовме до Пентекосталци. Дали тие го имаат Словото? Ставете 
ги на тест на Словото и ќе видите. И ќе го издадат Словото за 
возбуда речиси во секое време. Може да се произведе 
манифестација како што се масло и крв и јазици и други знаци, без 
разлика дали со зборови или не, или дали тоа е правилно 
толкувано од Словото, повеќето ќе паднат на тоа. Но, она што се 
случи на Словото? Словото го ставија настрана, така што Бог вели: 
"Јас ќе одам против сите вас. Јас ќе те повратам од мојата уста. 
Ова е крајот. Зошто во седум од седум сезони не видов ништо, но 
само луѓе кои држат повеќе до нивните сопствени зборови, 
наместо Моето. Затоа, на крајот на ова ера ќе ве повратам од 
мојата уста. Се е свршено, јас дефинитивно ќе се зборувам. да, јас 
сум тука во средината на црквата. Амин на Бога, верни и 
вистинити ќе биде откриени и тоа ќе биде мојот пророк." О, да, тоа 
е така. Откровение 10, 7: "Но во деновите, кога седмиот ангел ќе 
возгласи и затруби, тогаш ќе се изврши тајната на Бога, како што 
им беше објавил Он на своите слуги-пророците." Ете Тој го праќа 
потврдениот пророк. Тој праќа пророк по речиси две илјади 
години. Тој праќа некој кој е толку далеку од организацијата, 
образованието и светот на религијата како Јован Крстител и Илија 
од прошлоста, така вели Господ" и да зборуваат во името на Бога. 
Тој ќе биде гласот на Бог, а тој ќе го стори, како што е најавено во 
Малахија. 4, 6 Ќе ги врати срцата на децата кон Татковците. Тој ќе 
ги врати избраните на последниот ден, и тие ќе го слушнат 
потврдениот пророк како дава точна вистина како што беше со 
Павле. Тој ќе ја врати вистината како што ја имале. И тие избрани 
за него во тој ден ќе бидат оние кои вистински го манифестираат 
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Господ и да бидат Неговото Тело и ќе бидат Неговиот глас и ќе 
прават Неговите дела. Алелуја! Го гледате ли тоа? 

Кратко разгледување од историјата на црквата ќе се покажат 
како точни во оваа мисла. Во темните векови Овие луѓе беа речиси 
целосно изгубени. Но, Бог го испрати Лутер со зборот. Лутераните 
во тоа време зборуваа во името на Бога. Но, тие се организираа и 
чистиот збор повторно се загуби бидејќи организацијата се стреми 
кон учењето и црквени верувања наместо на едноставното Слово. 
Тие не можеа да зборуваат во името на Бога. Потоа Бог го испрати 
Весли, и тој беше гласот на Словото во својот ден. Луѓе кои со 
откровение од Бог станаа живеат и посланија читаат познати на 
сите луѓе на неговата генерација. Кога Методисти потфрлија, Бог 
ги повика другите и така тоа одеше во текот на годините додека во 
последниот ден ќе има и други луѓе во земјава кои ќе бидат под 
гласникот ќе бидат конечен глас на последното време.  

Да, навистина. Црквата не е веќе Божјиот "Глас". Таа е свој 
гласник. Затоа Бог се свртува против неа. Тој ќе ја засрами со 
пророкот и невестата, бидејќи тоа ќе биде гласот на Бог. Да, тоа е, 
бидејќи во последното поглавје на Откровението. 17. стих вели: 
"Духот и невестата велат: 'Дојди!'" Уште еднаш светот да слушне 
директно од Бог како на Педесетница, но, се разбира, ова ќе биде 
Невестата и Словото, ќе се отфрлат како во првото време.  

Па тој извика во оваа последна време: "Го Имате зборот 
Имате повеќе Библии од кога било, но не правите ништо во врска 
со зборот освен што го сецкате на парчиња и го добивате она што 
го сакате изоставајќи она што не сакате. Не те интересира да 
ЖИВЕЕШ по него. Претпочитам да си бил студен или жежок. 

Ако беше студен и го отфрли, би можел тоа да го поднесам. 
Ако сакаше да бидеш вжарен до белило да би ја спознал нејзината 
вистина и би живеел по неа, за тоа би те пофалил. Но, кога 
едноставно го земаш Мојот збор и не го почитуваш, јас за возврат 
мора да те одбиам тебе. Јас ќе. те повратам бидејќи ми се гадиш." 

Значи, секој знае дека млака вода предизвикува мачнина во 
стомакот. Дали ви треба повраќање, речиси најдобро е да се пие 
топла вода. Од млакоста црквата е болна и Тој изјави дека ќе се 
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опорави. Тоа не потсетува како се чувствуваше пред потопот, 
нели?  

О, дај Боже да црквата е топла или ладна. Во најдобар 
случај, таа треба да биде страстно (топла) Тоа веќе не е гласот на 
Бог светот. Таа ќе продолжи да тврди дека тоа е така, но Бог не 
вели така. 

О, Боже уште има глас за луѓето од целиот свет, исто како 
што тој го даде гласот на невестата. Ова е гласот на невестата, како 
што рече, и ние ќе зборуваме подоцна. 

(2) Откровение 3, 17 – 18: "Оти велиш: 'Богат сум, и се 
збогатив, и ништо не ми треба', а не знаеш дека си беден и 
проколнат, сиромав, слеп и гол; те советувам да си купиш од Мене 
злато, низ оган пречистено, за да се збогатиш; и бело облекло, за 
да се облечеш, и да не се гледа срамот на голотијата твоја, и со 
очна маст намачкај ги очите твои, за да гледаш." 

Сега ја гледам првата фраза на овој стих, "затоа што ти 
зборуваш". Гледате, тие зборуваа. 

Гледаш, велат тие. Тој зборува како гласници на Бог. Ова 
докажува токму она што го рече во стихови 16 - 17. Но, и покрај 
тоа што велат тие, тоа не значи дека тоа е вистина. Католичката 
црква вели дека зборува во името на Бога, велејќи дека таа беше 
сигурна дека е гласот на Господа. Како било кој народ може да 
биде толку духовно со злите надвор од моето знаење, но тие се 
ставаат на семе што е во нив, а ние знаеме од каде доаѓа тоа семе, 
нели е тоа? 

Лаодикискита црква вели: "Јас сум богата и немам потреба 
од ништо." Тоа беше нејзиниото самооценување. Таа погледна во 
него и тоа е она што го видела. Таа рече: "Јас сум богата", што 
значи дека на богатите припаѓаат работите на овој свет, и покрај 
тоа што пишува: Јаков 2, 5 - 7: "Послушајте, возљубени браќа мои, 
не ги избра ли Бог сиромасите од овој свет +да бидат богати во 
верата и наследници на царството, ветено од Него на оние, кои Го 
сакаат? А вие го посрамивте сиромавиот. Не се ли тоа богатите 
што ве мачат и влечат по судови? Не го хулат ли тие вашето добро 
име, со кое сте се нарекле?" Значи, ни укажуваат на тоа дека богат 
човек може да биде духовен, но сите знаеме дека Словото вели 
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дека е мал грст. Сиромашните се оние кои преовладуваат во телото 
на вистинска црква. Значи, ако црквата станува полна со 
богатство, ние знаеме само едно нешто: "Икабод" пишува над 
нејзината врата! Тоа не може да се негира, бидејќи тоа е Словото. 

Каков вид на богатство во црквата - но никогаш не бил таков 
приказ на богатството. Бројот на убави храмови како никогаш 
порано. Различни групи се натпреваруваат едни со други за да се 
види кој ќе изгради најголема и најубава Црква? Образовни центри 
кои се во вредност од милиони непроценливо, и овие згради се 
користат само еден или два часа неделно. Значи, тоа не би било 
толку страшно, но се очекува тоа малку време што децата го 
поминуваат во установа за замена на часови на учење, кои треба да 
бидат инвестирани во вашиот дом.  

Приливот на пари во црквата, така што на различни 
вероисповеди сопствени акции и обврзници; фабрики, нафтени 
извори, и осигурителни компании. Истураат пари во социјални и 
пензиски фондови. Значи ова звучи добро, но тоа стана соблазна за 
проповедници, бидејќи ако тие одлучат да ја напуштат нивната 
група за повеќе светлина или љубовта на Бог, се губат нивните 
пензии. Повеќето од нив не може да се справат и остануваат со 
своите засегнати страни.  

Значи, не заборавајте дека ова е последен пат. Знаеме дека 
ова е последно време, бидејќи Израел се враќа назад во Палестина. 
ако ние веруваме дека Тој навистина доаѓа, тогаш тоа мора да 
нешто не е во ред со оние кои се толку широко градат. Укажува на 
тоа дека овие луѓе планираат да останат тука засекогаш, или дека 
доаѓањето на Исус е за стотици години.  

Дали знаете дека денес е религија позната како голема 
работа? Апсолутно е фактот дека црквата побара бизнис менаџери 
да се грижи за финансии. Дали е ова она што Бог сака? Не не учат 
Неговото Слово во книгата на Дела кои седум мажи исполнет со 
Светиот Дух и вера служат на Господ во бизнис прашања? 
Сигурно може да се види зошто Бог рече: "Ти велиш ти си богат, 
никогаш не сум го рекол тоа."  

Постојат радио програми, телевизиски програми, како и 
многубројни црковни потфати, кои чинат милиони и милиони 
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долари. Богатството текови и се влеват во црквата и членството 
расте заедно со парите, а сепак не работи како што беше направено 
кога парите ги нема, но луѓето се потпираат само врз способности 
што им ги дава Светиот Дух. 

Постојат платени проповедници, платени помошници, 
платени работи на музиката и образованието, платени хорови, 
платени чувари, програми и забава - сите трошоци големи суми, но 
и покрај сето тоа, се намалува силата. Да, црквата е богата, но 
нема моќ. Бог дејствува и Светиот Дух, нема сума на пари или 
талент во црквата. 

Значи, сакам да се покаже како, од страна на оваа потреба за 
пари. Црквите ги имаат инвестирано сите сили да придобиат 
членство, особено богатите. Секаде постои повик за религијата 
режимот е толку привлечен и атрактивен за богати и 
софистицирани, и сите кои се во светскиот престиж и да бидат 
активни во црквата. не може да се разбере дека ако богатство е 
критериумот на духовност, тогаш светот веќе има Бог, Бог на 
целост, но дека црквата нема ништо. 

"Затоа што таа кажува, 'Јас сум богата.'" Ова буквално 
значи: "Јас сум духовно богатство." Ова звучи како милениум со 
улиците на злато и присуството на Бог. Но се прашувам дали тоа е 
така. Е црквата навистина е богата со духовни нешта на Бога? 
Сметаат дека ова и фали на Лаодикеја на дваесеттиот век во 
светлината на Словото. 

Дека црквата е навистина духовно богата, нејзиното 
влијание ќе се почувствува во животот на општеството. Но, она 
што точно го живее на овие т.н. духовните и влијателни луѓе на 
општеството во кое живеат? Во предградието на градот, во 
областите подобра класа изобилува размена жени, проституција и 
бандите на децата кои доаѓаат непоканети на партијата, оставајќи 
големо оштетување на имот. Неморал достигна апсолутен рекорд 
во промискуитетен секс, наркотична зависност, коцкање, кражба и 
сите видови на зла. Црквата продолжи тврдејќи како е прекрасна 
оваа генерација, како се полни црквата и со голем одѕив дури и 
родените се за мисионерска области. Црквата е народот предаден 
на лекарите, особено психијатри. Како да џагорат што е духовно 
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богат, одат подалеку од моето знаење. Тоа не е вистина. Тие се во 
стечај и не го знаеме. 

Земете добар поглед наоколу,разгледајте ги луѓето, како тие 
помина. Во толпата ќе се види дали може да се најде решение за 
оние кои се чинат дека се христијани? Внимавајте како се 
облекуваат, да се види како тие делуваат, слушам она што тие 
велат, да се види каде и да одат. Сигурно мора да има некои 
вистински докази за ново раѓање меѓу сите оние што ги гледаме. 
Но, неколку од нив. Меѓутоа, денес ние Фундаменталистичката 
црква велиме дека тие имаат милиони спасено, па дури и 
продуховени. Исполнет со Светиот Дух? Може и да се жени, кои 
одат наоколу со ентузијазам и ситно виткање кратка коса, 
панталони и шорцеви, сите насликани како Језавела наречена 
продуховена? Ако овој украсен пристоен изглед како што му 
доликува на еден христијанин, јас мразам да се мисли што тоа ќе 
биде да требаат да бидат сведоци на демонстрација на неточност.  

Знам дека жените не ги поставија стиловите на мода. 
Холивуд го прави тоа. Но слушајте дами, се уште се продаваат 
тканеини на метри и машини за шиење. Вие не треба да го купите 
она што е во продавница, а потоа го користите како изговор. Ова е 
смртно сериозно прашање во кое јас влегувам. Зар не сте читале во 
Писмото дека кога човек ќе погледне на жена со похота, во 
неговото срце веќе извршил прељуба со неа? Да претпоставиме 
дека ќе отиде во таков начин што ќе ја предизвика? Тоа те прави 
неговиот партнер во грев, и покрај тоа што бевте апсолутно свесни 
за тоа, бидејќи сте биле девица без такви желби. Сепак, Бог ве 
држи вас одговорни и ќе бидете изведени пред суд.  

Па, знам дека на дамите не им се допаѓа овој вид на 
проповедта, но сестри, вие не сте во ред во она што го правите. 
Библијата забранува да се намалува коса. Бог ја дал наместо 
превез. Тој нареди таа да се носи долга. Тоа е ваша слава. Кога ќе 
се намали вашата коса што значи дека го напуштате владението на 
сопругот. Како и Ева ќе излезете и отиде на сопствениот пат. 
Имаш право на глас. Станавте како деловни мажи. Вие 
престанавте да бидете женски. Треба да се покаете и да се вратите 
на Бога. И како сето ова не беше доволно лошо, многу од вас се 
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помирија со идејата дека може да се собираат на говорница и 
црквата и службата од Бог наменета за мажи, и само мажи. О, јас 
се осврнав и на болното место, не јас? Па, покажи ми едно место 
во Библијата дека Бог некогаш ја стави било која жена да 
проповеда или орган на државната власт во текот на еден човек, а 
јас нема да се извинам за она што го реков. Вие не може да најдете 
дека не бев во право. Јас сум во право, бидејќи јас сум со Словото. 
Ако сте биле во духовно богатство ќе знаете дека тоа е точно. 
Ништо не е точно, освен Зборот. Павле рекол: "Јас не дозволив 
жената да учи, ниту пак да ја узурпира власта над човек." Тоа 
едноставно не може да се случи во служба Ефесјаните. 4, да не 
владее над луѓето. Сестри, ќе е подобро да го слушаат Зборот. на 
Божјиот Дух, што се манифестира во живот исполнет со Духот кој 
рече да не проповедаат бидејќи Духот и Словото се Едно. Тие го 
велат истото. Некој направил грешка. Некој бил измамен. 
Разбудете се пред да биде премногу доцна. Сатаната ја измами 
Ева, мајката; тој сега ја заведува ќерката. Нека ви помогне Бог.  

"Немам потреба од ништо." Сега кога некој вели: "Немам 
потреба од ништо", тоа може да се рече, "Јас имам сè", или тој 
може да се рече, "Јас не сакам повеќе како што јас сум полн сега." 

Тоа може да се изрази како сакате и фактот укажува дека 
црквата е самодопадна. Таа е задоволна со она што го има. И тоа е 
токму она што го наоѓаме денес.Која Деноминација не тврди дека 
таа има откровение и сила и вистината? Слушнете ги Баптистите и 
тие имаат сè. Слушнете ги Методистите и тие имаат сè. Слушнете 
ја Црквата Христова и сите се во заблуда сем тие. Слушнете што 
велат тие Пентекосталци и тие ја имаат полнотата. Значи, тие знаат 
дека ја кажувам вистината за нив, бидејќи ниту еден од нивните 
прирачници не кажува поинаку. Сите овие се запишани само толку 
убаво, и на тоа се потпишале и завршиле. Бог едноставно не треба 
ништо повеќе. А постојат и оние кои едноставно не сакаат ништо 
повеќе. Не веруваат во Исцеление и не би го сакале иако е во 
Словото. Постојат оние кои нема да го земат Светиот Дух, ако Бог 
и ги отвори и небесата и им покаже знак.  

Значи, сите тие зборуваа и се обидоа да докажат дека тие ги 
имаат сите или да имаат доволно. Но, дали е тоа вистина? 
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Споредете го ова во дваесеттиот век денешна црква со Црквата од 
првиот век. Еве ти и тебе. Го прават тоа. Каде што е на власт? Каде 
е љубов? Каде е прочистена црква која го издржа гревот и одеше 
во верата на Исус? Каде е единство? Не можете да го најдете. Ако 
оваа црква има се што треба, зошто се во книгата на Дела повикаа 
повеќе како Бог да не го имаат сите, а сепак тие имале многу 
повеќе отколку што се овие денес? 

 
 

ДИЈАГНОЗА БОЖЈА 
 
Затоа, Бог што го знам беше сосема поинаков од она што тие 

велат дека го виделе. Тие велат дека имаат богати ресурси и 
духовно се богати. Тие успеале. Ништо не им треба. Но Бог го 
виде тоа поинаку. Тој рече: "Вие не го знаете тоа, вие сте бедни, 
мизерни, слепи и голи." Значи, кога луѓето се како голи и не го 
знаат, тоа мора да биде нешто ужасно и погрешно. секако, мора 
нешто да се случува. Бог им ги заслепил очите како што се случи 
со Евреите? Се враќа ли Евангелието на Евреите? Дали историјата 
се повторува? Јас велам да. 

Бог вели дека оваа црква на Лаодикиското време "е бедна". 
Овој збор доаѓа од два грчки збора кои значат "Поднеси" и 
"искушение". И тоа нема никаква врска со искушенијата кои 
доаѓаат кај вистински христијанин, Бог ги опишува христијаните 
во судскиот процес како "благословени" и неговиот став радосен, а 
овој опис е формулиран како "мизерни и сиромашни". Како 
необично. Во оваа возраст на изобилство, во ова време на 
напредок, во ова време на изобилство, па може да има 
искушенија? Значи, ова е необично, но во оваа возраст на 
изобилство и можност, кога секој има толку многу и може толку 
многу повеќе да има, што со сите пронајдоци кои ја вршат нашата 
работа и толку многу нешта кои ни даваат задоволство, одеднаш, 
ќе најдеме дека ментална болест е да преземе налата, така што го 
сврте вниманието на нацијата. Кога сите треба да бидат задоволни 
со ништо навистина, зошто тие се незадоволни, милиони ноќевања 
земање лекови за смирување, апчиња да се стимулираа 
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расположение во утринските часови, брзаат на лекарите, влегуваат 
институции, и се обидуваат да се удават од непознати стравови во 
алкохол. Да, овој пат го пофалија својот огромен фонд на световни 
добра, но луѓето се повеќе незадоволни од било кога. Овој пат ги 
пофалија нивните духовни достигнувања, но луѓето се несигурни 
во себе од било кога. Овој пат славејќи подобро морални 
вредности и тоа е расипано од било кое време од потопот. сите 
фронтови бидејќи човековиот ум и душа и дух не може да го 
разбере или да остане во чекор со сите промени кои доаѓаат во 
земјата. Во една генерација сме го поминале патот на целиот пат 
од коњ и кабриолет на староста на универзумот и ние сме горди и 
се фалиме со тоа, но има темна празнина пештера која плаче во 
страст и без позната причина, има прекин на човечкото срце од 
страв, а светот е толку затемнет дека тоа е тоа време навистина да 
се нарече возраст од невротични заболувања. Извикуваат мир и 
мир. Повеќе, голем број на сите, продолжува да гори од желба 
како ненаситен оган. "Нема мир", вели мојот Бог, злото.  

"Тие се патетични." Ова значи дека тие се предмет на 
сожалување. Тажно? Тие ги презираат тажно. Тие се полни со 
гордост. Благодарение на она што тие го имаат. Но, она што не ќе 
мора да го поднесат на тестот на времето. Тие се изградија на жив 
песок наместо на карпата на откровение на Божјото Слово. 
Наскоро доаѓа земјотресот. Наскоро ќе има бура од Божјиот гнев 
во судот. Потоа доаѓа ненадејно уништување, и покрај сите нивни 
физички тренинзи се уште ќе бидат подготвени за она што доаѓа 
на земјата. Тие се оние кои, и покрај сите нивни световни напори, 
всушност, одат против себе и ние го знаеме. Навистина со објекти 
тажно. Сожалувајте ги сиромашните луѓе кои се во екуменско 
движење на последните денови, како што е наречено Божјо 
движење, и на сатаната е. Сожалувајте ги оние кои не знаат за 
проклетството на организацијата. Сожалувајте ги оние кои имаат 
толку многу убави цркви и парохија, па чудесно обучени хорови, 
таков приказ на богатството и така подготвени и почитувани во 
форма на прослава. Сожалувајте ги нив, не им завидувајте. Назад 
во старите подруми, уште слабо осветлени простории, да се 
вратиме на подруми, да се вратиме помалку на светот и многу 
повеќе на Бога. Сожалувајте ги оние кои ги изразуваат нивните 



374 ОТКРОВЕНИЕ ЗА СЕДУМТЕ ЦРКОВНИ ВРЕМИЊА  

 

големи барања, и да разговараат за своите дарови. Според нив се 
чувствуват како објекти на штета, бидејќи тоа наскоро ќе биде 
предмет на лутина.  

"Сиромашните се." Значи, се разбира, тоа значи духовно 
сиромашни. Во знак на оваа возраст треба да биде она што 
краевите се со поголеми и подобри цркви со се повеќе и повеќе 
луѓе, со сите повеќе манифестација на она што треба да биде на 
екранот на Светиот Дух. Но исполнети жртвениците, даровите на 
Духот на работа, извонредна посетеност не е одговор од Бога, 
бидејќи оние кои ќе дојдат на жртвениците многу ретко остануваат 
да продолжат со Бога и по завршувањето на голема кампања, Тие 
слушнале човек, слушав за жалбата, тие отишле во мрежата, но тие 
беа како риби и желки се вратиа назад во свои води. 

Потоа, тука е Сето ова зборувњеа гласолалиа - наводно доказ 
за крштевањето со Светиот Дух и луѓе мислат дека ние сме во 
средината на едно големо Разбудување. Разбудувањето е 
завршено. Америка ја имаше својата последна шанса во 1957. 
Така, јазиците се знак на Божјата претстојна катастрофа, како што 
беше, кога се појави на ѕидот на Валтазар на празникот. Зар не 
знаете дека многу ќе дојдат на последниот ден и ќе кажат: 
"Господи, Господи, не во Твое ли име пророкувавме? И зар во 
Твое име бесови не изгонувавме? И не во Твое ли име многу чуда 
правевме?" И тогаш Јас ќе им кажам: "Никогаш не сум ве 
познавал; бегајте од Мене вие што правите незаконски дела!" 
Mатеј 7, 22 - 23. Исус рекол дека овие се фактори на беззаконие. 
Но донесе човек кој може да дојде и да се моли за болните, за да 
стигнат до самата заедница се чини масло и крв, од пророштвото и 
секаков вид на натприродното, и луѓето ќе се соберат околу него и 
се колнат дека тој е од Господ, иако тој, всушност,е во религијата 
и живее во грев. Единствениот одговор што го имаат е апсолутно 
небиблиски одговор: "Па, по постигнати резултати, според тоа, 
мора да биде од Бога." Тешко Како ги прави ова време сиромашни 
во духот на Бога и оние кои се сиромашни погодени од 
сиромаштија дури и не знаат. 

"Ти се слепи и голи." Значи, ова навистина е тажно. Како 
може некој да биде слеп и гол, но вие не го знаете? Сепак, тоа се 



ЛАОДИКИСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 375 

 

вели дека тие се слепи и голи и не можат да го гледаат. Одговорот 
е дека тие се духовно слепи и духовно голи. Се сеќаваш ли кога 
Елисеј и Гиезиј биле опколени од страна на сириската војска? 
Запомнете дека тоа Елисеј удри со слепило, Божјата сила. Но 
очите им беа ширум отворени и тие можеа да видат што се 
случува. Слепило е посебна затоа што некои работи може да се 
видат, или кои било други одредени работи, како што Елисеј, 
службеник и кампот на Израел, нема да видат. Што е ова војска 
може да се види дека не се корисни. Она што го видоа предизвика 
нивната заробеништво. Па што значи ова за нас? Значи, што точно 
е со цел да се врати таму во земната службата на Исус. Тој се 
обидел да ги учи на вистината, но не сакаа да слушаат. Јован 9, 40 
- 41: "Го чуја тоа некои од фарисеите, што беа со Него, и Му рекоа: 
'Зар сме и ние слепи?' Исус им рече: 'Да бевте слепи грев немаше 
да имате; а сега велите оти гледате, затоа и гревот ви останува.'" 
Ставот на новото време е токму она што беше тогаш. Луѓето имаат 
сè. Тие знаат сè. Тие не можат да се научат. Ако се спомене 
реченица вистина на Словото и човек се обидува да го објасни 
својот став за некој со спротивната гледна точка, на слушателот не 
го слуша и може да научат, но не слушаат само да се побие она 
што е кажано. Значи, сакам да прашам фер прашање. може Писмо 
судир со Библијата? Библијата противречи на Библијата? може да 
има две доктрини на вистината на Словото што го зборуваат 
спротивното или меѓусебно се спротиставени? не. не може да биде 
така. Но, колку од очите Божјиот народ е отворен за таа вистина? 
дури ниту еден отсто, колку што знам, не научил дека Целото 
Писмо е од Бога и се е корисно за поука, за изобличување, 
поправање и и така натаму. Ако Целото Писмо па и секој стих 
видат ако им се даде шанса. Но, колку од нив ќе веруваат во избор 
одбивање или уништување? Оние кои не те слушаат? не, јас нема. 
Сепак, има зборови и ништо нема да се промени. Но, тие не 
превземат на време да научат за тоа и да се помират со вистината 
на овие доктрини со други вистини кои се чини дека се спротивни. 
Но, тие се пречка во вашите уши,.Не на крајот на овој пат ќе има 
пророк, но тие ќе бидат слепи за сето она што го прави и што 
зборува. Тие се толку сигурни дека тие се во право, и во нивните 
слепило ќе се изгубаат. 
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Значи, Бог вели дека тие биле голи и слепи. Не можам да 
замислам нешто како трагично како човек кој е слеп и гол и не го 
знае. Има само еден одговор - не себе. Веќе длабоко во заборават. 
Тоа би можело да значи дека Светиот Дух ја напуштил црквата во 
последниот ден? Тоа би можело да значи дека луѓето го отфрлија 
Бога од нивните умови до степен до кој тоа се случи токму онака 
како што се појавува во Римјаните. 1, 28: "И бидејќи не се обидоа 
да Го имаат Бога во разумот свој, тоа Бог ги предаде на изопачен 
ум – да го прават она, што не прилега." Секако, се чини нешто 
слично. Има луѓе кои велат дека се од Бога и да го знаат Бог и да 
го имаат Светиот Дух, а сепак тие се голи и се слепи и не го знаат. 
Тие се веќе свесни. ИМАТЕ ЗЛОУПОТРЕБА НА УМОТ. 
Избраните не може да бидат измамени, но јасно е дека овие се од 
другите. Овие се оние кои се заслепени, бидејќи го одбија Словото 
Божјо. Тоа се оние кои се свлекоа голи со оставање на Божјата 
грижа и заштита, и сакаа да изградат свој начин на спасение, 
нашата сопствена Вавилонската кула од организацијата. Ах, да 
биде во моите очи направија убаво и добро облечени како тие што 
ги формирале своите генералните собранија и нивните советници 
и така натаму. Но, Бог сега се им одзема и тие биле голи, бидејќи 
тие беа единствената организација предводена од антихристот во 
логорот, во областа. Навистина објектите се на сожалување. Да, ги 
жалам, ги предупредив, јас ги молам, но сепак тие одат по својот 
пат со главата напред кон уништување, луто отфрлаат кој било и 
сите обиди да ги зачуваат како луѓе спасени од злото. Всушност 
сиромашните, а сепак тие не знаат. Појачани и без надеж, се горди 
на она што е, всушност, нивниот срам. Пркосниот зборови, и уште 
еден ден откако нејзините не бидат изведен пред суд и да ја платат 
цената на своите ужасни тврдења. 

 
 

КОНЕЧЕН СОВЕТ ЗА ВРЕМЕТО 
 
Откровение 3, 18 – 19. "Те советувам да си купиш од Мене 

злато, низ оган пречистено, за да се збогатиш; и бело облекло, за 
да се облечеш, и да не се гледа срамот на голотијата твоја, и со 
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очна маст намачкај ги очите твои, за да гледаш. 19. Кои Јас ги 
сакам, нив ги карам и казнувам. И така, биди ревностен и покај 
се." 

Божјиот совет е концизен. Конкретен е. Насочува кон 
последниот ден за црква со една надеж. Ова е надежта. Тој вели: 
"Дојдете при Мене и купете." Со оваа фраза "купи од мене" значи 
дека Лаодикиска црква очигледно не работи за Исус за духовни 
производи од Божјото царство. Нивните трансакции не може да 
биде духовни. Тие можат да мислат дека тие се духовни, туку како 
тоа би можело да биде? Работите во нив дефинитивно не се, Павле 
ќе каже: "Оти Бог е Оној, Кој во вас прави да сакате и да 
дејстувате според Неговата добра волја." Филипјаните 2, 13. 
Според тоа, она што е со сите овие цркви, училишта, болници, 
мисионерски потфати, итн? Бог не е во нив се додека тие се со 
религиозно семе и дух, а не Семето и Духот Божји. 

"Купи од мене злато со огин калено за да се збогатиш." 
Значи, овие луѓе имаат изобилство од злато, но тоа е погрешен 
вид. Ова злато е оној кој го купил животот на луѓето и да ги 
уништи. Тоа беше злато, оштетено и извртен човечкиот карактер, 
бидејќи љубовта е коренот на сите зла. Откровение 18, 1 - 14: "А 
по ова видов како слегува од небото друг ангел, кој имаше власт 
голема: и земјата светна од неговиот болскот. И извика силно, 
зборувајќи со висок глас: 'Падна, падна Вавилон големиот, и стана 
ѓаволско живеалиште и засолниште на секаков нечист дух, 
врталиште на сите нечисти и гадни птици; оти со виното отровно 
на своето блудство ги напои сите народи. И царевите земни 
блудствуваа со неа, а трговците земни се збогатија.' И чув друг 
глас од небото да вели: 'Излезете од неа, луѓе Мои, за да не 
учествувате во гревовите нејзини, и да не се заразите од раните 
нејзини; бидејќи гревовите нејзини стигнаа до небото, и Бог си 
спомна за неправдите нејзини. Платете ѝ како што и таа ви плати 
вам, и дајте ѝ двојно онолку за децата нејзини; со чашата, со која 
што ве служеше, послужете ја двојно. Колку што се прослави и 
живееше раскошно, толку мака и јад вратете ѝ. Оти во срцето свое 
вели: 'Седам како царица, вдовица не сум и мака нема да видам.' 
Затоа во еден ден ќе ја сполетаат поразите: смрт, жалост и глад, и 
ќе биде изгорена во оган, зашто силен е Господ, Кој ја суди. И ќе 
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заплачат и ќе заридаат по неа царевите земни, кои што 
блудствуваа со неа и живееја раскошно, кога ќе го видат димот од 
горењето нејзино; и стоејќи од далеку, од страв пред нејзининте 
маки ќе велат: 'Тешко, тешко, голем граде Вавилоне, граде силни, 
оти во еден час дојде пресудата твоја!' И трговците земни ќе 
плачат и ридаат за неа, бидејќи стоките нивни нема веќе никој да 
ги купува: стоки од злато и сребро, од драгоцени камења и бисери, 
од висон и порфир, од свила и скерлет, секакво миризливо дрво и 
секакви работи од слонова коска: секакви изработки од скапоцено 
дрво, од бакар, железо, мермер; и цимет и темјан, миро и ливан, 
вино и елеј, брашно и пченица, говеда и овци, коњи и коли, тела и 
души човечки. И овошјата, за кои душата ти копнееше, се 
отстранија од тебе, и сѐ масно и светло исчезна од тебе, и нема 
веќе да го најдеш.'" Ова е токму организираната црква на 
последните денови, како и во стих 4 вели: "Излезете од неа, народе 
мој." Вознес не се случил досега. Невестата се уште е нема, кога се 
во оваа богата лажна црква во овие ужасни услови. 

Но, постоји Божјото злато. 1 Петрова 1, 7: "Та вашата вера 
испитана, да излезе подрагоцена од распадливо злато." 

Божјето злато е карактер истодобен на Христос, произведен 
во вжарената печка на страданието. Тоа е вистинската врста на 
злато. 

Но, која врста злато црквата го има денес? Има само 
световно злато, кое ќе загине. Богата е. Самодопадна. Богатсвото 
го има направено како голем критериум на духовност. Доказ за 
Божји благослов и точноста на учење, итн, сега се базира на тоа 
колку богати луѓе се вклучени во неа.  

"Подобро да дојдеш пред да биде премногу доцна", вели 
Господ, "и купи од мене злато со оган искушено, а потоа ќе бидеш 
навистина богат." 

Дали го разбираме тоа? Послушајте ме, "Голи (физички) 
дојдовме во светот, но голи (духовно), ние нема да го оставиме." 
О, не, ние ќе земеме нешто со нас, ништо помалку и ништо повеќе. 
Значи, ние подобро да бидеме вистински внимателни сега да 
земеме нешто што ќе не направи повеќе исправни пред Бога. 
Значи, што ќе го земеме со нас? Ќе го земеме нашиот карактер, 
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брат, тоа е она што ние ќе го земеме со нас. Сега каков вид на 
карактер ќе го понесеш со вас? Дали тоа ќе биде како неговиот чиј 
лик бил направен од страдание во огнена печка на болка, или тоа 
ќе биде на мекост на овие безкарактерни Лаодикиски луѓе? Тоа е 
на секој од нас, зашто во тој ден секој човек ќе носи својот товар. 

Значи, јас реков дека градот Лаодикеа бил богат град. Тој го 
направи на златни монети со натписи на двете страни. златници 
карактеризираа време - бидејќи имаше успешна трговија. Денес, со 
нас е двострана златна паричка. Со купување излегуваме и со 
купување влегуваме. Во црквата, ние се обидуваме да се постигне 
истото. Со купување од него излегуваме од гревот со купување 
влегуваме во небо – односно така викаме. Но Бог тоа не го кажува. 

Црквата има толку извонредна богатство, кое во секој даден 
момент може да го симнете целиот светски систем на трговија и 
навистина и еден од лидерите на Светскиот совет на црквите 
отворено прорече дека црквата во блиска иднина треба, може и ќе 
го стори токму тоа. Но, Вавилонската кула ќе падне. Само злато со 
оган тестирано ќе издржи. 

И тоа е она што црквата постојано го прави низ вековите. 
Таа замина од Словото Божјо и си ги внесе црквени верувања и 
догми, организирана и се придружи на светот. Единствениот начин 
на кој може да излезе од оваа ужасна ситуација е послушност кон 
Господа, да се врати во Неговото Слово. Откровение 18, 4: "Излези 
од неа, народе мој." 2 Коринтјаните. 6, 14 - 18: "Не впрегнувајте се 
заедно со неверниците; зашто, какво општување постои меѓу 
правдата и беззаконието? Што воопшто има меѓу светлината и 
темнината? Какво согласие може да има меѓу Христа и Велијар? 
Или, што општо има меѓу верник и неверник? Каква сличност има 
храмот Божји со идолите? Вие сте храм на живиот Бог, како што 
рекол Бог: 'Ќе се вселам во нив и ќе одам меѓу нив; ќе им бидам 
Бог, а тие ќе бидат Мој народ.' 'Затоа излезете од нивната средина 
и одделете се!' Вели Господ, 'и Не допирајте се до нечисто, и Јас ќе 
ве примам! И јас ќе ви бидам Отец, а вие ќе Ми бидете синови и 
ќерки', вели Господ Седржителот." Постои цена да се плати за оваа 
облека, и тоа е цената на поделба. 
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"И помажи свои очи со маст да гледаш." Тој не вели дека 
треба да се купи оваа маст. О, не. Не постои цена на Светиот Дух. 
"Добив ли вие Дух од страна на делата на Законот или со 
слушањето на верата?" Галатјаните 3, 2. Без крштевањето со 
Светиот Дух, никогаш не може да ви се отворат очите на 
вистинско духовно откровение на Слово. Човек без дух е слеп за 
Бога и Неговата вистина. 

Кога мислам на ова маст која ги отвора очите на луѓето, не 
може а да не се сетам кога бев мало момче во Кентаки. Јас и брат 
ми спиевме на таванот на сламарица. Кроз Пукнатините во куќата 
дуваше ветер. Понекогаш во зима ќе беше толку ладно што ќе се 
разбудам во утрото со такви настинки во нашите очи дека нашите 
очи ќе се затворија со воспаление. Ние ќе ја повикавме нашата 
мајка, и таа ќе излезе со некои топли масти и ги триеше очите 
додека не стврднат и потоа можевме да видиме. Знаете по црквата 
на оваа генерација дуваа некој силни студени ветришта. И јас се 
плашам дека нејзините очи  замрзнаа и се затворија и таа е слепа за 
она што Бог има за неа. Таа требаше уште врело масло на Светиот 
Дух на Бога да и ги отвори очите. Ако не го прими Духот Божји 
таа ќе продолжи да заменува програми за моќ и црквено верување 
за Зборот. Таа за успех ги смета броевите, а не да го гледа плодот. 
Доктори на теологија ја затвори вратата на верата и на сите им 
забранил да влезат. Тие не влегуваат, ниту пак дозволуваат на 
некој друг да влезе. Нивната теологија излегува од учебник за 
психологија напишана од некој неверник. Постои учебник за 
психологија, еден сите ние треба; тоа е Библијата. Тоа е напишано 
од страна на Бог и ја содржи Божјата психологија. Вам не ви треба 
ниеден лекар да тоа ви го објасни. Примете Дух Свети и нека тој 
ви објасни. Тој ја напишал книгата и тој може да ви рече што е во 
нејзе, и што значи тоа. 1 Кор. 2, 9 - 16: "Но, како што е напишано: 
'Што око не виде, уво не чу, ниту на човека на ум му падна, тоа 
Бог го приготвил за оние, кои Го сакаат.' А нам, пак, ни го откри 
тоа Бог преку Својот Дух, зашто Духот испитува сè, па дури и 
длабините Божји. Бидејќи, кој човек знае, што има во човекот, 
освен човечкиот дух, кој живее во него? Па така, и Божјото не го 
знае никој, освен Божјиот Дух. Но ние не го примивме духот од 
овој свет, туку Духот, Кој иде од Бога, за да го знаеме она, што ни 
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е дарувано од Бога; па тоа и го проповедаме не со зборови, 
научени од човечка мудрост, туку научени од Светиот Дух: 
толкувајќи го она што е духовно на духовни луѓе. Душевниот 
човек не го прима она, што е од Божјиот Дух; за него тоа е 
безумство; и не може да го разбере, оти треба духовно да се 
испита. Духовниот, пак, човек испитува сè, а него никој не го 
испитува. Зашто, кој го познал умот Господов, та да го објасни? А 
ние имаме ум Христов."  

Значи, ако се е против она што Духот го извикува во оваа 
возраст на вистината, треба некој да дојде на местото на настанот 
како што дојде Јован Крстител и ја предизвика црквата како 
никогаш порано. И тоа е токму она што доаѓа во нашето време. 
Доаѓа друг Јован Крстител, и тој ќе се вика токму онака како што 
тоа го изговори првиот претходник. Знаеме дека поради тоа тој 
вели во следниот стих.  

"Јас ги укорувам и дисциплинирам на сите оние што ги 
сакам. Биди ревносен и покај се!" Откровение 3, 19. Ова е истата 
порака која Јован ја имал, кога тој извика во таа религиозна 
пустината на фарисеите и садукеите и паганите: "Покајте се!" Не 
постои друг начин, не постои друг начин и сега. Не постои друг 
начин да се вратиме на Бог, тогаш и не постои друг начин и сега а 
Тоа е да се покајат. Премислите. Свртете се. ПОКАЈТЕ се, зошто 
да умрете?  

Да ја анализираме фразата: "Сите кои Јас ги сакам." Во 
грчкиот нагласок лична заменка, "Јас". Тој не кажува што други би 
мислеле да треба да каже: "Сите који МЕНЕ ме љубат." Не 
нипошто. Никогаш не треба да се направи од Исус предмет на 
човечката љубов во овој стих! Не! Зборот е за мноштвото кои се 
љубени од Бог. Во прашање е Неговата љубов. НЕ наша. Значи 
уште еднаш ќе најдеме дека се радуваме на Неговото спасение, 
Неговата цел и Неговиот план, и ние сме поодлучни во вистината 
на доктрината на Божјиот суверенитет. Како што рече во Рим. 9, 
13: "Јаков го сакав." Вреди ли сега да се добие дека Тој ги сакаше 
само од многуте, е Поради тоа, што тој е во состојба на 
задоволство, во очекување на љубовта на оние што не се 
приближија близу Него? Во никој случај не е тоа така, затоа што 
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Тој прогласи и во Римјаните 9, 13, "Исав го мразев." И во стих 11 
Духот смело повикува: "Па кога децата се уште не беа родени, 
ниту направија било добро или зло, КАКО БИ ОСТАНАЛ 
НАУМОТ БОЖЈИ ПРЕМА ИЗБРАНИТЕ, не е по дела, туку по 
Оној, Кој повикува." Оваа љубов е "Изборна љубов". Тоа е 
неговата љубов кон Неговите избраници. И неговата љубов кон 
нив е за разлика од човечките заслуги за тоа вели дека целта на Бог 
останува во избраните која е токму спротивното на делата или 
нешто што човек има во себе. Затоа што "ПРЕД НО ШТО 
ДЕЧИЊАТА БЕА РОДЕНИ" Тој веќе беше рекол: "Јаков го сакав, 
а Исава го мразев." 

А сега Он им кажува на своите, "Јас опоменувам и ги 
Воспитувам сите кои ги љубам." Опоменувајќи се подазбира да се 
Укорува. Да се укорува значи "да се разоткрие во цил на 
расправа."Воспитување не значи казна тоа значи "дисциплина 
зошто е на ум нечие подобрување."Ова е токму она што го наоѓаме 
во Евреите 12, 5 - 11, "И вие сте ја заборавиле опомената која ви е 
како на синовите изречена, Сине мој, не презирај ги стегите на 
Господ, и не паѓаај ког Тој ќе те кори! Но кого Господ го љуби, со 
стега го одгојува; и го шиба секој син кој што го прифаќа. Ако вие 
ја издржувате стегата, Бог со вас постапува како со синови, за што 
е тој син, кого Таткото го казнува не Ако, пак, останете без казна, 
во која сте? станаа соучесници, тогаш сте копилиња, а не синови. 
Освен тоа телесни татковци имавме за воспитување и сме ги 
почитувале, нејќеме ли уште повеќе на Отецот на Духовите да се 
покоруваме и да живееме? Та оно нешто малку со стега не 
одгајуваа како се чинеше добро на нив, Тој пак за наша корист: да 
бидеме соучесници во Неговата Светост. Додуша ниту една стега 
од првин не се чини дека е радост, туку е жалст; но потоа донесува 
мироносен плод на правда на оние кои се научени." 

Во ова е, всушност, преставена Љубов Божја. Тој во љубов ја 
посакуваше својата сопствена породица, породица на синовите – 
Синовите во наличје на себе си. Пред Него таму лежи целото 
човештво како ЕДНО тесто на глина. Од тоа тесто Тој сега ќе 
направи садови за чесна и нечесна употреба. ИЗБОР ќе биде Негов 
сопствен избор. Тогаш тие избраните родени, родени од Неговиот 
Дух, ќе бидат спремни да во своето одење станат слични на 
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Неговата слика. Тој укорува со трпение, благост и милост. Тој 
одгојува со рацете на кои се отпечатоци од ексери. Понекогаш овој 
Лончар мора да го превземе садот на кој работи и целосно да го 
разбие за да може повторно да ја направи точно таква како што ја 
сака. НО, ТОА Е ЉУБОВ. ОВА Е НЕГОВАТА ЉУБОВ. НЕ 
ПОСТОИ ДРУГ НАЧИН НА НЕГОВАТА ЉУБОВ. НЕ МОЖЕ ДА 
БИДЕ.  

О, мало стадо, не се плашете. Ова време брзо завршува. 
Додека се завршува оној какол ќе биде сврзан заедно и како што 
јажето со три врвки не се скина лесно, Тие ќе имаат извонредна 
тројна сила, политичка, физичка и духовна (сатанска) моќ и ќе се 
обидат да ја уништат Христовата Невеста. Таа ќе страда, но ќе 
издржи. Не плашете се од тие ствари кои доааѓаат на земја зошто 
Он "Кој ги љуби своите, до крај ги љуби." Јован 13,1. 

"Биди ревносен и покај се." Значи, оваа лажна црква има 
ревност, без какво било сомневање. Нејзината ревност буквално е 
ревност на Евреите, Јован 2, 17: "Ревноста за твојот дом ме јаде." 
Но, тоа не е ревност. Тоа е почеток дека тие се изградени. Тоа е за 
сопствената црква верувања, догми, организации, сопствената 
праведност. Тие го отфрлија Словото за своите идеи. Тие го 
соборија Светиот Дух и од луѓе направија лидери. Вечниот живот 
како личност ја ствија по страна и го прикажаа тоа како добро дело 
или уште додворување кох црквата наместо кон добрите дела. 

Но, Бог ги повикува за уште ревност. Тоа е ревноста да 
викат: "Ние сме виновни." Значи, кој ќе каже дека е виновен? Што 
е тоа на кој се сите овие деноминации? Тие тврдат дека се изворни 
и на Бога. И тврдат дека тие се во право. Сепак, тие не можат сите 
да бидат во право. Всушност, ниту една од нив не е во право Тие 
се бели гробници, полни со мртовечки коски. Тие немаат живот. 
Тие немаат потврда. Бог никогаш не се открива во некоја 
организација. Тие велат дека се во право, бидејќи тие се оние кои 
велат дека тоа е вистина, но тоа не е тоа само поради тоа што тие 
го велат. Тие треба да имаат потврда "така вели Господ," од Бога, и 
тие тоа го немаат.  

Сега дозволете ми да кажам ова овде. Јас не верувам дека 
Бог само ја повикува лажната црква да се покаје. Во овој стих Тој 
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зборува за Неговите избраници. Тие исто така треба да се покајат. 
Многу од неговите деца се уште се наоѓаат во овие лажни цркви. 
Тие се оние за кои зборува во Ефешаните 5, 14. "Разбуди се ти што 
спиеш, воскресни од мртвите, и Христос ќе те осветли!" Спиењето 
не значи да се биде мртов Овие спијат меѓу мртвите Тие се таму 
мртви во деноминации и пловат заедно со нив Бог вика: 
"Разбудете се! Покајте се од вашито безумие." Тука тие го даваат 
нивното влијание, го даваат своето време и пари, всушност и 
нивните животи, за овие антихристовите организации, и цело 
време мислат дека тоа е во ред. Тие треба да се покајат. Тие мора 
да се покајат. Тие треба да се предомислат и да се свртат кон 
вистината.  

Да, ова е времето што најмногу треба да се покајат. Да се 
вратат во Словото? Дали повторно ќе го подигнат Светиот Дух на 
тронот во животот на луѓето? Дали ќе го слават Исус како 
единствениот Спасител? Велам дека нема затоа што следниот стих 
ја открива шокантна вистина за крајот на оваа возраст. 

 
 

ХРИСТОС НАДВОР ОД ЦРКВАТА 
 
Откровение 3, 20 – 22: "Ете, стојам пред вратата и чукам. 

Ако некој го чуе гласот Мој и ја отвори вратата, ќе влезам при него 
и ќе вечерам со него, и тој со Мене. На оној, што победува, ќе му 
позволам да седне со Мене на Мојот престол, како што и Јас 
победив и седнав со Отецот Свој на Неговиот престол. Кој има 
уво, нека чуе, што им зборува Духот на црквите." 

По прашењето на овој стих стана општа збунетост зошто 
толку многу мисионери го користат ова во лична Евангелизација 
како да е Исус на вратите на секој грешник чукајќи да влезе. 
Тогаш би се рекло ако грешникот ја отвори вратата, Господ ќе 
влезе. Но овој стих не зборува за поединечни грешници, цела овааа 
порака го има завршниот збор како и секоја порака во секое време. 
Во 22. стих се вели : "Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот 
на црквите." Ова е пораката за црквата на последнио ден, ова е 
состојбата на лаодикската црква Ова е состојбата на црквата 



ЛАОДИКИСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 385 

 

Лаодикеа како што се приближува до својот крај. Ова не е лична 
порака на една личност, туку Духот ни кажува каде е Исус 
ХРИСТОС, Христ ја напуштил црквата. Зар не е тоа логичен 
резултат оти на крајот зборот е ставен настрана, бидејќи поради 
верување на Црквата, Светиот Дух е соборен од папата, епископи, 
претседатели, советници, итн, и Спасителот го издвоија заради 
програмата вработувања или приклучување кон црквата и еден вид 
на согласност со системот на Црквата? Што повеќе може да се 
направи против Него? Ова е отпадништво! Ова се паѓа. Ова ја 
отвора вратата на антихристот, бидејќи ако некој дојде во името на 
Мојот Отец (Исус) не го примаат и го отфрлат, тогаш кој ќе дојде 
во неговото име (лажго, шарлатан), и ќе го примаат. Јован 5, 43. 
човекот на гревот, синот на погибелта ќе надвладее. 

Матеј 24, ги спомнува чудесата на небото кои се во прилог 
на последниот ден пред доаѓањето на Исус, се прашувам дали го 
приметивте неодамна таков знак исполнет да ја одслика оваа 
вистина за која говоревме.Таа е вистината дека Исус е напорно 
буткан на страна додека во последно време не е целесно избуткан 
од црквата.Сетете се дека во прво време беше скоро полн круг ина 
вистината во Црква. Сепак постоеше постоеше мала грешка 
наречена Николаити која го спречи кругот да биде потполн.Потоа 
во следното доба се вовлече повеќе тама отколку светлинатакоја 
зрачеше се помалку додека темнината повеќе кругови ги 
покриваше.Во трето време беше уште повеќе неосветлено, Додека 
четвртото време, кое беше и темно време, Но во петото започна да 
расне.Во шестото време направи голем чекор нанапред во 
растот.Во делот на седмото време и и понатаму раснеше и кога 
изненадно застана и се смалуваше се готово до ништожности 
наместо светлина стана црна и одметник и на крајот престана да 
свети оти темнината ја запоседна. Христос е сега надвор од 
црквата. Има еден знак на небото. Последното затемнување на 
Месецот беше потполно затемнување. 

Затемни во целосна темнина во седум фази. Во седмата 
етапа дојде целосен мрак кога папата (Павле VI) отиде во свето 
место Ерусалим. Тој беше првиот папа кој отиде во Ерусалим. На 
Папата беше името Павле VI. Павле бил првиот гласник и овој  
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Целосно затемнување на месечината кога папата го посети 

Ерусалим. Свртете ја сликата хоризонтално 
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човек го имаше тоа име. Имајте на ум дека шест или бројот на 
човек. Тоа е повеќе од случајност. И кога тој отиде во Ерусалим, 
месечината или црквата отиде во целосна темнина. Тоа е тоа. Ова е 
крајот. Ова поколение нема да помине додека се не се случи. Да, 
Господ Исус, дојди бргу! 

Сега можеме да видиме зошто имаше два трса, една 
вистината и една лажна. Сега можеме да видиме зошто Авраам 
имаше два сина, еден по телото (која го прогонувал Исак) и еден 
по ветувањето. Сега ние може да видиме како тие се од исти 
родители две момчиња како близнаци, оној што го знаеше и 
сакаше работите на Бога, а другиот знаеше многу од истата 
вистина, но тој не е од ист Дух, за тоа го прогонувал детето кое е 
избрано од Бог не го отфрли поради отфрлање. Тој го отфрли 
поради избраните. Избраните не може да ги гонат избраните. 
ИЗБРАНИ може да наштетат на избраните. Отфрлени се оние кои 
прогонуваат и тие ги уништуваат избраните. Ох, ти беа отфрлени 
се религиозни. Тие се паметни. Тие се од лоза на Каин, семето на 
змијата. Ги изградија своите Вавилони, нивните градови, ги градат 
своите империи, и сето тоа додека повикувајќи се на Бог. 

Тие го мразат вистинското семе и тие ќе направат се што 
можат (дури и во името на Господ) да се уништат Божјите 
избраници. Но, тие се неопходни. "Плевел што е на пченицата?" 
без плевел нема пченица. Но, на крајот, што се случува со плева? Е 
изгорена со неизгаслив оган. А пченица? Каде е таа? Собрани во 
неговата штала. Тоа е местото каде што е Тој. 

О Божји избрани, Внимателно проучувајте. Бидете 
внимателни. Со страв и трепет работете за своето спасение. Имајте 
Доверба во Бог и да биде силен во Неговата сила. Вашиот 
противник, Ѓаволот, дури и сега е околу вас како лав што рика, 
барајќи некого да го проголта. Бидете трезвени за молитва и 
непоколебливи. Ова е време на крајот. И вистинска и лажна лоза 
доаѓаат до стасување, но пред пченица да созрее, каколот мора да 
биде врзан за горење. Гледаш, сите тие се приклучија на Светскиот 
совет на црквите. Ова е врзување. Наскоро ќе биде поставување на 
пченица во Житница. Но, сега двата духа работат во два трса. 
Излезете од каколот. Започнете да победувате да се сметате за 
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пофалба за својот Господ и погодни да царувате и владеете со 
Него. 

 
 

ТРОНОТ НА ПОБЕДНИКОТ 
 
Откровение 3, 21: "На оној, што победува, ќе му позволам да 

седне со Мене на Мојот престол, како што и Јас победив и седнав 
со Отецот Свој на Неговиот престол." 

Всушност, што ние има да победиме? Ова е нормално 
прашање за овде да се праша. Но тоа не е актуелната мисла на овој 
стих не се работи толку од тоа ШТО имаме да победиме, туку 
КАКО имаме да победуваме. Всушност, тоа е логично дали е 
важно што имаме да победиме се додека знаеме КАКО може да 
победиме? 

Краток осврт врз тие стихови на Писмото кои ја вклучуваат 
Победата на Господ Исус ќе ја ИЗЛОЖИ ВО Матеј 4 Каде Исус е 
искушуван од ѓаволот, Тој ги победил ѓаволските искушенија со 
Зборот и само Зборот. Во секоја од трите големи судски процеси 
што кореспондира токму на искушението на градина на Едем, 
похотта на телото, похотта на очите и гордоста на животот, Исус 
ги надминаа од Словото. Ева падна на личните искушението на 
Сатана со тоа што не го користеше зборот. Адам падна во 
директна непослушност кон Словото. Но Исус ги надминаа со 
Словото. И токму сега, дозволете ми да кажам дека ова е 
единствениот начин да се биде над него, исто така, тоа е 
единствениот начин на кој можете да знаете ако се надмине, 
бидејќи тој збор не може да пропадне. 

Сега забележите повторно како Исус го победи светот и 
системи на религијата. Кога бил постојано отфрлен од Теолозите 
од негово време, тоа постојано се применуваа на Словото. Тој 
говореше само она што Таткото му даде да се зборува. Не беше 
време кога светот не е сосема збунет од неговата мудрост за тоа е 
мудроста на Бог. 



ЛАОДИКИСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 389 

 

Во својот личен живот, тврдејќи со него, тој го совлада со 
послушност на Словото Божјо. Во Евреите 5, 7 вели: "Тој е во 
деновите додека беше во Тело,со силни повици и сузи принесувал 
молитви на оној кој можел да го спаси од смрт – и беше беше 
вослишен поради стравопочит. Премда беше Син преко страдание 
ја научи послушноста, достигнувајќи го совршенството, на сите 
кои му се покоруваат стана Првенец на вечното Спасение." На што 
беше тој послушен на? Словото Божјо. 

А сега, нема да има еден човек кој ќе седне на престолот на 
Господ Исус Христос, освен ако тој живее по Зборот. Вашите 
молитви, вашиот пости, ваши покајанија-без оглед на она што се 
присутни на Бог ништо од тоа не ќе се добие привилегија да 
седите на тој престол. Тоа ќе биде доделено само на зборот 
невеста. Како престолот на кралот се дели со кралицата, затоа што 
таа е обединета со него, па само оние што се на тој збор, како што 
Тој е на тој збор ќе ја делат истата престолот. 

Запомни, ние покажавме јасно низ вековите дека дури и како 
Адам и Ева паднаа поради тоа што тие го оставија Зборот, па во 
Ефешко Време паднаа со извртување малку од Зборот, додека со 
секоја возраст продолжува да се свртиме, ние дојдовме до конечно 
отфрлање на Зборот од систем од светските цркви. Ова 
Лаодикиско Време завршува со затемнување на Словото, а со тоа 
предизвикува заминувањето на Господа од средината. Тој стои 
надвор повикува на неговата сопствена земја што одат по Него со 
послушност на Словото. По кратко и моќна пројава на Духот оваа 
мала група гонети и прогонувани ќе работи за да биде со Исус.  

 
 

ДОВРШУВАЊЕ НА ПАГАНСКИТЕ ВРЕМИЊА 
 
Ова е времето на последното од седумте црковни времиња. 

Она што започна во првото или во Ефешко време мора и ќе дојде 
до целосна реализација на жетвата во последното или Лаодикиско 
време.  
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Двете лозите ќе донесат конечни нивни плодови. Двете Лози 
ќе ја прекинат нивната манифестација во секоја од нивната 
последна дестинација. Сеидба, наводнување, одгледување е 
готово. Лето е завршено. Српови сега се втурнати во жетва. 

Во стиховите од 15 до 18 кои ги проучувавме лежи 
вистинската слика на зрела лажна лоза, лажни дух, лажна црква. 
"Ги знам делата твои, Ти не си студен ни жежок: Јас би сакал да си 
ладен или топол Така, бидејќи си млак, и ниту ладен, ниту жежок, 
јас ќе те исплукнам од мојата уста Бидејќи ти зборуваш, јас сум.. 
богат, и се збогатуваш, и немаш потреба од ништо, а не знаеш дека 
си беден, несреќен, сиромав, слеп и гол: Јас те советувам тебе да 
купиш од мене злато во огнот искушено, ти би можел да станеш 
богат, и бели алишта, кои можеш да ги облечеш,за да не се вчита 
срамот од твојата голотија, и помажи ги твоите очи, да можеш да 
се видиж." Нема зборови некогаш напишани на повеќе жестока 
осуда, на горд и арогантни религиозни луѓе никогаш не 
заслужуваа повеќе. Сепак, во стих 21, "Оној кој победува, ќе му 
дадaм да седне со Мене на Мојот престол, како што и јас победив 
и седам со мојот Отец на Неговиот престол", ќе најдеме вистинска 
лоза, вистински дух, вистинска Црква, луѓе издигнати на 
престолот на Бога со највисок комплимент некогаш даден, на 
понизна и милосна духовна група.  

Зборовите на Јован Крстител кој толку прецизно го 
прикажаа Христос во однос на вистинска и лажна црква сега се 
исполни во Матеј 3, 11 - 12: "Јас ве крштавам за покајание со вода, 
но Оној што иде по мене е посилен од мене; јас не сум достоен да 
Му ги понесам ни обувките; Он ќе ве крсти со Дух Свети и со 
оган. Лопатата е во рацете Негови и Он ќе го очисти гумното Свое 
и ќе Си го прибере житото во амбар, а плевата ќе ја изгори со оган 
што не гасне." Христос, големиот Жетвар, сега ги жнее плодовите 
од земјата. Ја собира пченицата во штала, така што тоа се случува 
неговите да ги земе кај Себе вечно. Потоа тој се враќа да ги 
уништи злите со неизгаслив оган. 

Тајната на каколот и пченица во Матеј13, 24 - 30 е сега, исто 
така исполнето. "И друга парабола им кажа, велејќи: 'Царството 
небесно прилега на човек, што посеал добро семе на својата нива; 
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но, кога спиеја луѓето, дојде неговиот непријател и посеа меѓу 
житото какол, па си отиде. А кога израсна растението и донесе 
плод, тогаш се појави и каколот. И кога дојдоа слугите на 
стопанот, му рекоа: 'Господаре, нели добро семе посеа на нивата 
своја? Од каде сега, пак, овој какол во неа?' А он им рече: 'Човек 
непријател го прави тоа.' Слугите, пак, му рекоа: 'Сакаш ли да 
одиме и да го исплевиме?' Но тој им рече: 'Не, да не би, корнејќи 
го каколот, да искорнете заедно со него и жито; оставете нека 
расте и едното и другото заедно, до жетвата; а по жетвата ќе им 
кажам на жетварите: соберете го најнапред каколот и врзете го во 
снопови, за да се изгори; а житото приберете го во мојата 
житница.'" 

Пченица и плевелите, кои од прв пат досега растеа рамо до 
рамо, се собраа. Што Никеја се обиде да го постигне конечно се 
оствари. Лажната црква е нејзината организација без каква било 
трага од вистината, и политичка моќ ја зајакнува со поддршката од 
државата. И тргнува потполно засекогаш да го уништи 
вистинскиот верник. Но, само кога таа е спремна да го постигне 
кукавичкиот заговор, пченица се собраа во житницата. Повеќе 
пченицата и каколот растат рамо до рамо. Веќе каколот не ќе 
добие благослов од Бога, поради присуството на пченица, зошто 
пченица ќе отиде и Божјиот гнев ќе се излее во шестиот печат кој 
ќе заврши со целосното уништување на злите. Сега што реков пред 
малку дека лажнита лоза дојде во целосна реализација на оваа 
возраст. Плодот на неа ќе созрее и дозрее. Тоа е точно. Оваа црква 
е зол дух, полн со беззаконие ќе биде откриена како синапово зрно 
кое прерасно едно дрво во кој птиците небески се вгнездени.  

На чело на неа ќе биде антихристот, тајната на беззаконието. 
Сето ова е точно. И ако ова е вистина, тоа исто така мора да биде 
вистина e дека црквата на невестата ќе созрее и нејзината зрелост 
ќе биде идентификација со својот Господ и Словото, и дека таа ќе 
дојде, како тајната на побожноста, што е навистина Христос. И 
како лажна црква со сите лукави и со пеколот на власт составена 
од политичка сила, физичка сила и демоните на темнината се 
против оваа вистинската лоза, вистинска лоза во полнотата на 
Светиот Дух и Словото сторија истото силни дела што Исус ги 
направи. Потоа, додека таа излегува од надгробната плоча станува 
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слична на Него преку Словото, Исус ќе дојде И Невестата и 
младоженецот некогаш би можеле да се обединат како еден. 

На, сите околу нас се гледа видлива манифестација на она 
што јас ви реков. Екуменското движење е вистински какол. Но, 
исто така и фактот дека пророкот во последнито време мора да 
пренесе порака од Бога што ќе претходат на второто доаѓање на 
Господа, зашто неговата порака ќе ги врати срцата на децата назад 
кон татковците на Педесетница, и враќање на Словото ќе дојде за 
да се врати на власт. 

Како критични се овие времиња во кои живееме. Како треба 
да се биде внимателен да се остане доследен на Словото. И да не и 
одземем или додадеме зошто Оној кој би говорел каде Бог не 
зборуваше го прави лажец. Она што го имам особено во умот е 
ова: Кон крајот на векот глад за Бога, кој е генериран во 
Филаделфиско Време донесе повик за Божјиот Дух. И кога на 
плачот беше одговорено од страна на Бог праќаше манифестација 
во јазици, толкување и на пророштво, некои групи веднаш, а 
повеќето спротивно на Зборот, изготвија доктрина за јазици која 
беше доказ за тоа дека тие се крстени со Светиот Дух. Извадија 
доктрина која зборување во јазици го сметаа како доказ за 
крштевањето со Светиот Дух. Јазици беа далеку од докази. Тие беа 
манифестација, но не и докази. Измама на оваа доктрина може да 
се види не само како недостаток на текстови кои го потврдуваат, 
но тие се оние кои се согласија со оваа доктрина веднаш да се 
организираат врз основа на оваа доктрина со докажување дека тие 
се во вистината како убедливи луѓе. Се чинеше како враќање на 
Педесетницата. Но, се докажа дека тоа не е. Тоа не може да биде 
затоа што тие се организирани. Тоа е смрт, а не е животот. 
Изгледаше толку блиску до реално што многумина биле измамени. 
Сега, ако тоа не е вистинско, што е тоа? Тоа беше лушпа, шега. Во 
зелена, мека обвивка-форма тоа изгледаше како да е вистинска 
работа. Но, како може да се оди на терен и да видиме што изгледа 
исто како пченица, а сепак е само лушпа (за семе на пченица се 
уште не е формирана) па ова беше само мека обвивка која 
изгледаше како вистинскo жито допрва треба да дојде. 
Оригиналнoто пченично семе на Педесетницата било да се врати 
во последните години. Тоа беше погребано во Никеја. Во Сард 
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изникна младица. Тоа се зголеми на метлица во Филаделфија, а тоа 
беше созреано во Лаодикеа. Но, тоа не може да се врати на 
оригиналното додека Словото не беше вратено. Пророкот уште не 
беше дошол на местото на настанот. Но сега, според времето, во 
која стоиме во Лаодикиското време, "Пророкот-та од Откровение 
10: 7 веќе мора да биде во земјата. Лаодикиското време го има 
"пророкот-гласникот" Откровение. 10, 7, кој е веќе на земјата. 
Уште еднаш: "Вака вели Господ," мора да биде тука, подготвен да 
ја манифестира непогрешливата потврда. Значи вистинското семе 
веќе е зрело и потоа жетва. 

Време на жетвата. Да, време на жетвата. На две лози кои 
растеле заедно и се испреплетуваат нивните грани сега ќе бидат 
раздвоени. Плодовите од тие лози кои биле во таква неслога ќе се 
соберат во посебни житници. Двета духа ќе отидат на нивните 
одделни правци. Сега е време да се внимава на последниот повик 
кој доаѓа само до пченичната невеста "Излезете од неа Мој народ 
за да не бидете соучесници во нејзините гревови, и дека вие 
(пченица) не добиете (какол) злата (од големата незгода на 
шестиот печат и Матеј 24. 

 
 

ПОСЛЕДНОТО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ НА ДУХОТ 
 
Откровение 3, 22: "Кој има уво, нека чуе што им зборува 

Духот на црквите!" 
Ова е последното предупредување. Друго нема да биде. 

Престолна сала е поставена. Положени се дванаесет темели. 
Златни улици се поплочени. Вратата од гигантски бисери се 
одгледуваат и шарки. Како пирамида стои толку убава и славна. 
Небесните суштества кои се подготвени гледааат со здив како што 
сјае и блеска славата што не е земена. Секој аспект на нејзината 
убавина раскажува приказна за прекрасната милост и љубов кон 
Исус. Една од нив е град подготвен за подготвени луѓе. Тоа е на 
чекање за нејзините жители и тие наскоро ќе бидат среќни и ќе се 
собираат на улиците. Да, ова е последен повик. Духот нема да 
зборувам во друго време. Времињата се завршени. 



394 ОТКРОВЕНИЕ ЗА СЕДУМТЕ ЦРКОВНИ ВРЕМИЊА  

 

Но, благодарение на Бог во овој момент тоа време не е 
завршена. Тој се 'уште вика. И неговиот крик не е само од 
човечката форма туку од Светиот Дух, но уште еднаш пророк е на 
земјата. Уште еднаш да се открие вистината како што е откриено 
на Павле. Во деновите на седмиот Гласник, во деновите на 
Лаодикиско време, нејзиниот гласник ќе ги открие тајните на Бога 
како што на Павле се откриени. Отворено да се зборува и оние кои 
го примаат овој пророк во негово име ќе добиат служба од пророк. 
И оние кои го слушаат ќе бидат благословени и ќе станат дел од 
таа невеста на последниот ден, кои се споменати во Откровението. 
22, 17: "Духот и невестата велат: 'Дојди!'" Зрно пченица (пченица 
невестата), кој е во Никеја падна на земјата повторно се врати во 
нејзиното оригинално жито Слово. Слава на Бога засекогаш. Дух и 
пророкот и невестата ќе го зборуваат истото. И што ќе се каже и 
повеќе ќе се каже со зборови. Сега тие велат: "Сега излези од неа, 
и да бидат одвоени." Плачот излезе. Повикот се гасне. Колку долго 
ќе плаче на глас? Ние не знаеме, но едно нешто што знаеме, нема 
да трае долго, бидејќи ова е последен пат.  

Кој има уво, нека слушне што Духот им зборува на црквите. 
Духот кажа.Сонцето на залезот за црквените времиња е спремно да 
исчезне до вечноста. Тогаш се ќе биде свршено. Тогаш ќе биде 
предоцна да се дојде. Но ако Бог некаде во  книгите работел со вас 
по Својот Дух, дури вие и да се свртите кон Него и да му го дадете 
свој живот да Тој на вас по Својот Дух ќе ви даде вечен живот. 
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10. ПОГЛАВИЕ 

ПОГЛАВИЕ РЕЗИМЕ НА ВРЕМИЊАТА 

 
 
Се должи на фактот дека нашата студија беше откровение 

стих по стих на оние пасуси од Писмото во врска со седум 
времиња, беа изложени на континуиран историски модел на 
црквата колку што треба. Сега ние, според тоа, имаме за цел да ја 
искористиме оваа глава и со почетокот од Ефешко Време да го 
следиме текот на Црквата и нејзината историја низ сите времиња 
како што од Духот Божји е дадено на Јован. Ние нема да додаваме 
нова гранка. Ние ќе се поврземе само со она што веќе го имаме. 

Од нашите студии се  сфати дека голем дел од Откровение е 
сосема погрешно, разбран бидејќи најнапред да знаат дека 
"црквата" не се однесува на чиста "еклесиа" - "избраните", "Тело 
Христово" "невестата", но вели дека припаѓа на целото тело на 
луѓе кои се нарекуваат христијани, без разлика дали тие се 
вистинити или само се нарекуваат така. Како што е сиот Израел не 
и Израел, па сите христијани не се христијани. Така, видовме дека 
црквата е составена од два трса, вистински и лажен. Двата трса 
мотивирани од два вида на духовите: еден го има Светиот Дух, а 
вториот од духот на антихристот. Двајцата тврдат дека се знаат и 
дека се од Бог. И двете, наводно, зборуваат за Бога. Обајцата 
веруваат некои многу основни вистини, и на некои други се кршат. 
Но, бидејќи и двете го носат името на Господа, зашто тие се 
нарекуваат Христијани а имајќи го тоа име наводно тврдат дека 
имаат врска со Него (Бог тоа го нарекува брак), Бог сега ги смета 
за одговорни кон Него и затоа зборува за двајцата. 

Сметаме дека, згора на тоа, дека двата трса растеа рамо до 
рамо до крајот на времето кога ќе и дојде до доспевање и двата 
трса да може да бидат собрани. Лажниот трс нема да победи и да ја 
уништи вистинската лоза, но тогаш ниту вистинскиот ќе биде во 
можност да ја донесе лажната лоза во спасоносна врска со Исус 
Христос. 
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Видовме многу неверојатна вистина дека Светиот Дух 
можеше и да слезе врз непорочни христијани од лажниот трс и 
силно се вчитал во разни чудеса, како што и Јуда имаше јасна 
служба во Светиот Дух иако и самиот беше прогласен како ѓавол.  

Со овие принципи на ум да почнуваме да го следиме текот 
на Црквата преку седум различни времиња.  

Раѓањето на црквата е на Педесетница. Како на првиот Адам 
беше дадена невестата новосоздадените од страна на Бога и се 
непорочноста за краток период на време, па тоа е Христос, 
последниот Адам, на денот на Педесетницата била дадена невеста 
чиста и новосоздание, а за време остана посебна и неизвалкана. 
"Меѓу другите тие не се осмелија да се приклучат" (Дела 5, 13) и 
"Господ ги придружуваше секојдневно оние кои беа спасени." 
Дела 2, 47. Колку долго траеше, јас не знам, но еден ден, како што 
и Ева беше во искушение и заведена од страна на сатаната, па 
црквата била загадена со пристапувањето со антихристов дух. "Тоа 
е духот на антихристот, за кои сте слушнале доаѓа и сега е веќе во 
светот." Јован 4, 3. "А Исус, колку што Неговата невеста во таа 
прва сезона, рече: "Но имам против тебе дека ти замина од својата 
прва љубов со тоа се сеќавам од каде си паднал, и покај се." Отк 2, 
4 - 5. Црквата беше во првото возраст веќе 'паднатите жена'. Како 
што сатаната дојде на Ева пред Адам, така што во времето 
Сатаната ја измамил црквата, и невестата на Христа, пред 
"свадбена вечера на Јагнето." И она што посебно беше во 
нејзината средина што предизвика пад? Што друго туку Отк 2, 6: 
"ДЕЛАТА на НИКОЛАИТИТЕ." Тоа прво време веќе не го 
следеше чистото Словото Божјо. Тие се претворија од Божјите 
барања за црква апсолутно зависни од Него (целосно зависни од 
Бога да ги исполни со Неговото Слово од почеток до крај, освен од 
човечко владение) да Николаитизмот, кој е во организација на 
човечка власт во рамките на црквата, како и сите власти, издадени 
закони за народот. Тие го направија токму она што Израел. Тие се 
ослонуваа на експедитивност на човечка власт, наместо на 
Словото и Светиот Дух. 

Влезе смртта. Како го знаеме ова? Не го слушаме ли 
подигнатиот глас на Духот во првото време за сите оние кои ќе 
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слушаат, дека тој ги повикува: "На оној што победува јас ќе му 
дадам да јаде од дрвото на животот во рајот на Бог." Црквата веќе 
премногу длабоко се апсорбира од страна на дрвото на смртта (или 
религиозна лажна винова лоза) чиј крај е огненото езеро. Но, сега 
не постојат херувими со пламени огнени мечеви за да го заштитат  
Дрвото на животот. Бог сега не оди надвор од црквата како што 
излезе од Едем. О, не, тој секогаш ќе биде во средината на 
Неговата црква до конечната време. И за тоа време, ги поканува 
сите да дојдат. 

Јас ќе побарам од вас да бидете внимателни тука. Оваа 
порака од Ангелот за црквата во Ефес не е порака на вистински 
локална црква во Ефес. Тоа е пораката на времето. Но, ова е на 
возраст во себе имало семе на вистината и семе грешно токму 
онака како што е утврдено во согласност со параболата на пченица 
и каколот. Црква поле ера, а во него се пченицата и каколот. 
Лажната црква е организирана, и се бореше против вистинските 
христијанин. 

Плевел секогаш подобро управувани од пченица или било 
кој други култивирани растенија. Црква лулка се зголеми брзо во 
оваа прва возраст. Но, Црквата на пченица, исто така, се управува. 
До крајот на првото време напредни дела на николаитите во 
локалните цркви лажниот трс со одгледување на напорите да го 
прошири своето влијание надвор од своето сопствено тело. 
Нивното влијание се чувствува во вистинската црква, бидејќи 
луѓето го сакаа Блажениот Поликарп наречен епископ размислуваа 
под овој наслов што не му припаѓа на Словото. Исто така, во оваа 
ера  вистинската црква ја загуби својата прва љубов. Дека љубовта 
се карактеризира како љубовта на невестата и младоженецот на 
нивната венчавка и првите години на брачниот живот. Имаше 
ладење но тоа заврши со љубов и напуштање на Бога.  

Но, забележи. Отк 2, 1 опишува Господ Исус, а во средината 
на неговата црква и ги држи своите Гласници во десната рака. 
Бидејќи ова невестата падна, со оглед на црквата сега е колективна 
мешавина на вистински и лажни, Тој не ја напушта. Таа е Негова. 
И во Рим. 14, 7 - 9 тоа е сосема точно. "Никој од нас христијаните 
не живее за себе и не умира за себе. Додека сме живи, живееме за 
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Господ. Кога умираме, умираме за да Му се придружиме на 
Господ. Живи или мртви, ние Му припаѓаме на Господ." 
Всушност, токму заради ова Христос умре и воскресна, за да им 
биде Господ и на живите и на мртвите. (Како за сопственост, а не 
однос.) И тој оди во средината на телото, што само по себе има 
живот и смрт. 

Што е посадено во првото време ќе се развие во второто 
време и во сите други времиња, додека не дојде до доспевање и 
жетва. Затоа, во Смирнрско време очекуваме зголемување на 
историјата на црквата и просветлувањето на колективното преку 
откровение на Духот.  

Во оваа возраст на зголемување на омраза на лажната лоза. 
Гледаш, тие се одвоија (9 стих) на општеството вистинската лоза. 
Тие се надвор од нив. Тие се лажговци. Се нарекува она што тие не 
се. Но, ако Бог ги уништи? "Нека одат, и двете ќе одат за жетва."  

"Но Господе, тие мора да бидат уништени затоа што го 
уништија твојот народ. Тие ги убиваат."  

"Но, на неговата невеста вели: 'Биди верна до смрт и Тој ќе 
ја  сака повеќе и повеќе.''' 

Дознаваме дека оваа лажна лоза е несомнено Сатански трс. 
Нивното собирање е од него (сатаната). Тие се собираат во името 
на Бога и лагата дека тие се Христови. Проповедаат, учат, 
крштевки, слави, да учествуваат во различни ритуали што Христос 
не ги дал на црквата, а сепак учат дека се од Бога. Но, како што 
велат тие, Бог ќе ги држи одговорни и во секоја време, тој зборува 
за нив и за нив. Тие не потсетуваат само на Валаама. Тој имаше 
пророчка служба. Тој не знаеше за правилен пристап кон Бога, 
како што е прикажано на жртвата на чисти животни. А сепак, тој 
не е вистинскиот зборовите на пророкот, бидејќи кога Бог му 
рекол да не се оди со своето присуство да покаже почит и, ете, тој 
беше побарано да ја напушти, сепак, затоа што тој бил мотивиран 
од неговата страст за злато и престиж. Затоа, Бог ми дозволи да 
оди. На совршена волја Божја отстапи од Божјата волја за Валаама: 
"желбите на срцето." Всушност Бог рече: "Оди напред." Бог се 
премисли? Не, воопшто не. Бог  без оглед на она што се случило со 
Валаама. Валаам не ја поништи волјата Божја. Валаам беше оној 
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кој беше губитник како што помина на зборот. А денес го имаме 
истото. Жените проповедници, организација, лажно учење, итн, и 
луѓето кои му служат на Бога, манифестирајќи се во Духот и да 
одат право да продолжи како што беше Валаам, тврдејќи дека Бог 
зборува за нив, дури и кога тој доби мисијата на спротивниот 
откри Словото. Јас нема да се одречам дека Бог зборува. Но, тоа е 
само начинот на кој зборуваше на Валаама, кој втор пат. Бидејќи 
знаеше дека Валаам ги сакаше само желбите на своето срце сакаат 
повеќе од Словото и му ја даде дека, иако цело време тој конечно 
го постигна својот; Исто така денес Бог им кажува на луѓето да 
продолжат само желбите на своето срце, бидејќи тие веќе го 
отфрлија Словото. Но Божјата одредба сепак ќе биде извршена 
Амин! Се надевам дека ќе се види тоа. Ова не само што ќе го 
расчисти голем дел од она што се гледа во сите сезони, а особено 
ќе ви помогне во оваа последна возраст која има толку многу 
манифестација и надворешни благослови додека целиот период е 
толку против "Збор откриен од" Бог. 

Ако некогаш на време добиле пораката јасно и гласно, ја 
примија во ова време. Тоа беше и е вистината од Стариот Завет: 
"Синот на робинка го мачеше синот на слободната, додека синот 
на слугинката не се протера." Ова ни дава да се знае дека омразата 
и пцости на сатаната против вистинските христијани, ќе се излее и 
врз групата која се т.н. лажни христијани и тоа ќе се зголеми 
додека Бог не ја повлече лажната лоза во времето на крајот 
Лаодикиски. 

Трет пат е духот на пророштвото откри дека секуларната 
црква донесе Николаизам како доктрина. Поделбата на 
свештеници од народот се зголеми од Библиската вистина од 
старешините (пастири на локалните јата) кои управуваат со 
стадото на зборовите "дела на николаитите", каде што 
свештениците се рангираа едни над други, што е формула која не е 
во Светото Писмо, која потоа се разви во еден свештеници кои 
свештенството го воспоставија меѓу луѓето и Бог дава на 
свештенството одредени права во секое време негирање на 
народот Тоа беше узурпација. Во оваа возраст стана доктрина. 
Основана во црквата како безбедно Божјото Слово како навистина 
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не е. Но, свештенството го нарече Словото Божјо и затоа таа 
доктрина беше на антихристот. 

Од човечка сила само политика, и ништо друго, црквата се 
вклучи во политиката. Ова е мешање поздрави од страна на 
Диктатор - император кој и ја  приклучи на црквата политиката со 
државната политика и со сила формирана лажната црква 
(сатанската лажна религија) како што е вистинската религија. И 
преку различни едикти од страна на разни цареви ќе најдеме лажна 
црква со државната власт и уништување на вистинска лоза. 

Тажно е да се каже, вистинската лоза не е целосно имунa на 
оваа доктрина. Ова не значи дека вистинската лоза некогаш ги 
имала николаитските идеи како доктрина. Далеку од тоа. Но, тоа е 
мал црв на смртта продолжува да си ја цица вистинската лоза со 
надеж дека ќе падне. Дури и во вистинската црква на луѓето Бог ги 
нарече како Надгледници се чинеше дека оваа титула значи малку 
повеќе од само една локална одговорност. Во тоа време во црквата 
имаше јасно разбирање на Павле. Павле рече: "И Го прославуваа 
Бога поради мене мене." Без разлика кој е на власт Павле, ги 
чуваше луѓето да се гледаат во Бога од Кого е целата власт. Но 
свештениците секогаш го гледаа божествено водство ПЛУС со 
Човечко, и, според тоа, давајќи чест каде честа не му припаѓа, ќе 
најдеме дека вистинската црква беше извалкана со човештвото. Со 
утврден Николаизам - апостолско наследство - претставници 
поставени - со усвоените пастири, итн Тоа беше само еден чекор 
од тоа да биде лажна црква наставена во Билеизам. Вториот чекор 
во 'длабочина на Сатаната' сега е во полн замав. 

Ова е втор чекор е доктрината на Валаама, (опишани во Отк. 
2, 14) при што Валаам го научи Валака да ги сопнува децата на 
Израел "со заедничка средба". Таму, гостите имаа да направат 
повеќе за две работи спротивно на Словото Божјо. Ќе се сеќавам 
дека Балак треба да помогне да се задржи неговото царство. Тој ги 
покани највлијателните духовни личности од своето време, Валаам 
даде совет дека Израел е фатен во стапица и да ги уништи. Тој 
беше, пред сè, да укажуваат на тоа дека сите тие се заедно и да 
разговараат за работи заедно и да јадат и да ги исправат работите. 
Впрочем, меѓусебно разбирање е постигнато многу. Откако ќе се 
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постигне тоа, може да се продолжи. Следниот чекор ќе биде 
заедничка прослава и, се разбира, малку притисок обично 
предизвикува домаќин на гостите да не одат многу подалеку 
отколку што се наменети. Значи, тоа не се случи да се врати таму 
до Божјата црква на Стариот Завет, но се случи во црквата на 
Новиот Завет, бидејќи таму беше цар, кој како и Валак, треба да 
помогне да се обезбеди неговото царство. Значи Константин ги 
покани таканаречените христијани, првата римска христијанската 
црква, да му помогне да ги придобие христијаните, бидејќи тие беа 
многу големо тело. Резултатот беше на Советот на Никеја во 325 
година од христијанската ера. Постојат христијани, и навистина 
т.н., се собраа на покана на Константин. Вистинските христијани 
не би требало да се дури и на тој состанок. И покрај сето она што 
Константин направил за да ги обедини, вели дека верниците знаат 
дека тие не припаѓаат таму и тие го оставија. Но, оние кои останаа 
со Константин, заедно со политичката и физичка сила, со оглед од 
државната класа. Луѓето беа воведени за да ги прославуват 
идолите и спиритизмот, бидејќи во зградите се поставуваа статуи 
со имиња на светци и луѓето се учеа да комуницираат со мртвите 
или да се молат на светци која е ништо повеќе, ниту помалку од 
спиритизмот. Наместо на храна што човек навистина ја треба 
Словото Божјо, со оглед на нивната црква верувања и догми и 
ритуали кои се, исто така, им се наметнува на нив и, пред сè, 
имбеше дадено да веруваат во три богови со троен комплекс 
именуван за еден вистински Бог, и крштевање со вода во името 
Господ Исус Христос, отстапи место на паганското крштевањето 
на три титули. 

Верниците не треба да одат таму. Тие веќе изгубија многу од 
вистината, а сега тие го загубија и разбирањето на божественост и 
да ги напуштат имињата за титули во крштевањето со вода.  

Внимавајте сега многу внимателно доктрината на Валаама. 
Пред сè, треба да се забележи дека тоа е намерно маневар на 
расипано свештенство на луѓето свежо и намерно  ги водеше 
луѓето во грев на неверието. Николаизмот доктрината е перверзија 
на свештенството меѓу себе како што се бара политичка моќ, 
додека Билеамизам е потчинување на луѓето да нивниот систем на 
верување и црквената прослава со цел да  да ги држат. Погледнете 



402 ОТКРОВЕНИЕ ЗА СЕДУМТЕ ЦРКОВНИ ВРЕМИЊА  

 

го ова внимателно сега. Што беше тоа по што се врзани луѓе на 
т.н. црква и со тоа да ја уништат? Тоа беше една црква верувања и 
догми формирана во црквата на верата. Тоа беше учењето на 
Римокатоличката црква.Не им беше дадено правото на храна, 
Словото.Таа беше дадена храна која потекнува од 
идолопоклонството, вавилонско паганството завиткано во 
христијанската терминологија. Истиот дух и доктрина се меѓу сите 
протестанти и тоа се нарекува со име ДЕНОМИНАЦИЈА. 
Николаизам е организација со човечко раководството на црквата и 
на тој начин да го соборат Духот. Билеизам е Деноминациализам 
кој се држи до прирачник на црквата, наместо на Библијата. И, па 
се до денес, многу луѓе се Божји народ заробени во 
Деноминациализам и Бог повикува на нив: "Излезете од неа, 
народе Мој, за да не бидете со делата нејзини и гревови и да не ги 
примите нејзините зла." Гледаш, неуки се. Но, ако на занесот се 
случеше во моментот, незнаење нема да бидат повикани на 
Божјиот суд, бидејќи тие беа во погрешни редови. 

Организацијата на свештенството со еден ранг во однос на 
друг, додека конечно не чело е претседателот е манифестација на 
антихрист дух, без оглед на тоа колку се убави и се чинеше дека е 
потребно. Тоа не е ништо, но човечкото расудување што го зема 
местото на зборови. И секое лице кое е во организирани религии е 
во право во средината на антихристот систем. Дозволете ми сега 
да се каже ова и го направи тоа и јасно. Јас не сум против луѓето. 
Јас сум против системот.  

Единство на црквата и државата се постави на сцената за 
темна возраст. И навистина, на околу 1000 години црквата отиде 
во длабочината на темнината на запознавање на длабочина од 
сатаната. Кога било религиозните луѓе да го прегрнат и 
Николаизмот и Билеаизмот и имаат политичка, финансиски и 
физичка сила за поддршка, тие можат да одат само во една насока. 
Ова е вистинската насока во Jезавелина доктрина. Значи, зошто да 
кажеме? Затоа што, како што напоменавме и во изучувањето на 
четвртата годишна возраст, кој беа сидонците Језавела, ќерка на 
Етхбал кој бил крал свештеник на Aстарте Тој беше убиец. Оваа 
жена во брак со Ахав (крал на Израел) од страна на политичките 
права. Тоа беше тогаш преземени вера, нација и убиени левитите, 
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и кренаа храмови кој доведе луѓето да го прославуваат Астарте 
(Венера) и Баал (богот на - сонцето). Формулирана настава и 
доведе своите свештеници да учат, а тие за возврат да доведат луѓе 
да го прифатат. Тука може да видат точно она што се нарекува 
црква беше во средниот век. Тие се целосно лево на Словото 
Божјо, освен имињата и позициите на божество и неколку 
библиските принципи. Што се земени од Библијата што се 
превртел со промена на неговата смисла. Нивната Архиерејски 
Синод, итн, Додај обемни дискусии, тие се на папата ги прогласи 
за неизбежни и рече дека тие добиле откровение од Бога и дека 
луѓето зборуваат како да се Бог. Овие се изучуваат од страна на 
свештеници кои се плашат луѓето да веруваат. Да не се 
согласувате се подразбираше смрт или исклучување од црквата 
која може да биде полошо од смртта. Црквата со храбар глас сега 
беше оној кој преовладуваше и почнаа да беснеат на власта тие 
пиеле од крвта на мачениците, додека вистинските христијани беа 
речиси истребени и додека тешко или малку остана од Словото и 
малку од манифестацијата на Светиот Дух. Но, вистинската лоза 
се бореше и остана.со Бог кој е верен на мало стадо и покрај тоа 
што Рим можеше да направи на нивните тела, Рим не можел да го 
убие духот во нив и светлина на вистината продолжи да свети, 
поддржан од страна на Светиот Дух и Неговата сила. 

Ова е добро место да се донесе просветителската 
набљудување. Гледај! Акти и николаитите доктрина, доктрината 
на Валаама и настава на лажна пророчица, Језавела, не 
претставуваат три духови или направи три духовни принципи. 
Овие се само различни манифестации на истиот дух што оди од 
дното на длабочина. Она што сите тоа е духот на антихристот 
организација во своите три различни фази. Откако свештенството 
разделени и организирани, угнетува луѓето ги носат и исто така ги 
врзува за организацијата. Организацијата е формирана на 
верувањата на Црквата и догми кои се изучуваат на народот, 
наместо чисто Словото Божјо. На Ритуали и церемонија и се даде 
поголема улога во прославата и наскоро целиот овој систем е војна 
и пеколот на сила која има нејзината најдобра да се справат со се 
'преку говорот на убедување или буквално сила. Неговата енергија 
се добива од своите сопствени лажни пророштва, а не на Словото 
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Божјо. Сега тоа е апсолутно Антихристот и покрај тоа што се 
случи во името на Христос.  

По навидум бескрајна времето во кое вистината треба да 
умрете луѓето почнаа да протестираат против подлоста на 
Римокатоличката црква, бидејќи дури и дека Бог не може да биде 
во таква настава и таквото однесување. Овие протести или се 
игнорираа и ќе бидат ослободени како резултат на неуспехот да се 
привлечат внимание или да се изгуби Рим. Но, тогаш Бог во 
Неговата благодат суверена испрати гласник со името на Мартин 
Лутер да се започне реформацијата. Тој работел во атмосфера во 
која на Римокатоличката црква даде толку многу јаже кој е за да 
биде обесен. Значи, кога Лутер проповедал оправдување со вера е 
вистинска лоза за прв пат по многу векови почна да расте во 
изобилие. Како во  т.н. црква беше искористена државната власт за 
поддршка, сега државната власт почна да оди против тоа. И тоа не 
е во ред Лутер и погрешно кон вистинските верници. Тоа 
овозможи на државата да ги субвенционира. Затоа, овој пат не се 
печатеше многу во Словото. Фала му на Бога што се искачил 
колку што отиде, но бидејќи тоа  во голема мера се потпираше на 
политичката моќ на оваа ера е завршена во самата организација и 
група која во производство на Лутер се отцепи од лажниот трс, 
сега се врати и стана блудница ќерка затоа што таа отиде право во 
Николаизам и Билеизам. Ова е ера носи мноштво на фракции и да 
се докаже колку тие биле од вистинскито семе потребно е само да 
ја  прочитате историјата и да видите како тие се прогонувани едни 
со други, а во некои случаи дури и до смрт. Но, меѓу нив има 
неколку имиња како што секогаш постојат во сите времиња. 

Во ова време, ние со нетрпение очекуваме една работа. 
Реформацијата да започне. Тоа беше воскресението, но 
реформирање. И тоа не беше обновено. Но зрно пченица, кое беше 
мртво во Никеа и трунеше во темните векови сега стана фиданка 
на вистината, означувајќи дека ќе се користи во иднина, на крајот 
на Лаодикиското време, пред да дојде Исус, црквата се врати 
повторно да биде невеста на пченичното семе, додека каколот да 
се собере и изгори во огненото езеро. 
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Бидејќи петто време кроз печатење донесе многу ширење на 
зборот, е шестото време оваа брзо го искористи. Ова е време на 
втората фаза на реконструкција, и како што претходно наведено, 
време е за бришење. Изобилува образование. Тоа беше време на 
интелектуалната совест на луѓе кои го сакале Бог и да Му служат. 
Изобилува со мисионери и зборот се шири низ целиот свет. Тоа 
беше време на братска љубов. Тоа беше време на отворени врати. 
Тоа беше последното време на долго траење, и после тоа ќе дојде 
на возраст Лаодикија врем кое ќе биде кратко. 

Вистинската лоза беше во подем во оваа возраст како во 
ниедна друга во однос на бројот дома и во странство. Ова е време 
во првите редови на водечките свети луѓе. Точно, ширењето лоза и 
лажниот лозата се повлекоа. Секаде каде што вистинската лоза 
отиде Бог им дал на светлината и животот и радост. Лажниот трс 
покажаа како што беше: Црнила, беда, сиромаштија, неписменост 
и смрт. И како лажна лоза во својата ден на власта не може да ја 
убие вистинската лоза, исто така, вистинската лоза не е сега во 
можност да ја врати лажната лоза на Исус Христос. Но, лажна лоза 
ископа чекајќи го последниот дел од последниот пат кога сè ќе се 
врати за себе, освен дека малото стадо, што беа избрани, во 
вистинската лоза на Бога. 

Но, за нас ова време на тажно кога ќе сфатат дека секој 
голем потег на Бог (а ги имаше многу) не успеа да се справи со 
доктрината николаитите, бидејќи сите тие ја организираа и умреа. 
Потоа се преселија во деноминација штое духовно мртво бегство 
кон предградијата без храна. Тие не знаеа, но секоја група беше 
обележана со истата грешка, и кога огнот гореше пробудување на 
сиромашното надминување на организации и луѓе станаа 
деноминации. Тие беа само таканаречените христијани иако секоја 
група, како што сигурно како на Римокатоличката црква, тврдејќи 
дека тие се во право, а сите други се во ред. Навистина сцената е 
поставена за ќерката да се вратат дома во последните години, се 
врати во Рим, во рамките на кокошката. 

И така доаѓаме до последната возраст: Лаодикиско време. 
Ова е нашето време. Ние знаеме дека ова е последно време, 
бидејќи Евреите се вратени назад во Палестина. Не е важно како 
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тие стигнале таму, постојат. И ова е време на жетвата. Но, пред да 
може да жетвата треба да се случи зреење, созревање, на трсот. 

Ера Лутеранска беше време на пролетта. Веслиевото време 
беше летото на раст. Лаодикиската возраст е време на жетва, 
собирање на каколот за горење; и ставање жито во житницата на 
Господ. 

Време на жетвата. Дали сте забележале дека во време на 
жетвата, иако постои реална забрзување на созревање, како 
резултат на тоа, постои забавување на растот се додека не постои 
поголем раст? Зарем тоа не е точно она што го гледате сега? 
Лажната лозата се губи народот во корист на комунистите и разни 
други видови уверувања. броеви неа не се зголемуваа како што би 
сакале ние да се размислува. Нејзината моќ над луѓето не е она 
што се користи да биде и толку многу случаи да оди во црква е 
само шоу. И вистинската лоза? Што е тоа? да расте ли? Каде се 
оние огромен број, кој упорно сакаа да дојде до пробудување и да 
одговори на повиците на жртвеникот? не е повеќето од нив само 
емотивна во нивниот пристап, или желба за нешто физички, а не 
сакаат она што е навистина духовно? Зар не е тоа време како и на 
денот кога Ное влезе во ковчегот и вратата се затвори, но Бог е се 
уште чека судот седум дена? Никој не беше буквално се обратил 
на Бог не е во овие денови на тишината. 

А сепак тоа е време на жетвата. Затоа, во оваа возраст на 
сцена тие треба да дојдат на пченица и каколот доведе до 
доспевање. Каколот побрзо созрева од страна на корумпирани 
учители кои ги обесхрабри луѓето од зборови. Но, пченица, исто 
така, мора да созреат. И тоа Бог го испраќа слуга пророкот-та 
потврден од страна на избраните прифатени. Тие ќе го слушаат 
како прва црква слушнале Павле, и таа ќе созреат во Словото се 
додека не стане невеста зборови во него ќе најдете силни дела кои 
се секогаш присутни во чисто Слово и вера.  

Групи лажни цркви ќе се соберат на Светскиот совет на 
црквите. Светскиот совет на црквите е сликата подигната на 
ѕверот. Отк 13, 11 - 18: "Потоа видов и втор Ѕвер. Тој излегуваше 
од Земјата. Имаше два рога како јагне, но зборуваше со глас на 
змеј. Овој Ѕвер е во служба на првиот Ѕвер, кој имаше смртоносна 
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рана што му зарасна.Тој ќе ја користи сета своја власт да ги натера 
сите луѓе на Земјата да му се клањаат на првиот Ѕвер. Притоа, тој 
ќе извршува и големи чуда; ќе направи дури и оган од небото да 
паѓа, пред очите на луѓето. Целта на вториот Ѕвер е да ги заведе 
луѓето на Земјата, со чудата што ќе ги извршува.Тој ќе ги убеди 
луѓето да му направат икона на Ѕверот што беше смртно ранет со 
меч, но преживеа. Нему ќе му биде дозволено да внесе живот во 
иконата, која ќе проговори и ќе ги убива сите што нема да му се 
клањаат на Ѕверот. Тој ќе ги принуди сите луѓе - мали и големи, 
богати и сиромаси, слободни или робови - да бидат обележени на 
десната рака или на челото. Без тој белег никој не ќе може ништо 
да купува или да продава. Белегот ќе биде името на Ѕверот или 
бројот што ќе го претставува неговото име. Потребна е мудрост за 
да се разбере ова. Тој што е прониклив, ќе може да го открие 
значењето на бројот на Ѕверот. Бројот се однесува на човек и 
изнесува 666." Сетете се тоа, беше царски пагански Рим, кој падна 
од меч. Но, тој се излечи од својот смртен удар кога тој се 
приклучи на т.н. римска христијанската црква и да се обединат во 
незнабоштвото и христијанството, а со тоа стана Светата римска 
империја, која ќе истрае до Исус кој доаѓа и ќе ја уништи. но Рим 
не оди сам. ќерките се во право со него и тој ќе ја првеземе 
апсолутна власт од Светскиот совет на цркви. Ова на некои може 
да се чини пресилен, но всушност е многу јасно дека сите да видат, 
бидејќи во моментов црквата контролира политиката во совршено 
време ќе ја покаже колку силно за управување. екуменското 
движење ќе се заокружи со Рим во главата иако луѓето не се толку 
наменети. тоа е така затоа што во Откровението. 17, 3 - 6 вели дека 
блудница, тајни Вавилон, седи на ѕверот. управува со четврта 
империја. тоа го прави црквата во Рим. со систем на светските 
цркви под него, Рим се управува, но тоа ќе дознаам црквата 
(систем) ќе бидат послушни на Рим, бидејќи Рим го контролира 
златото на светот. Затоа, сите луѓе мора да припаѓа на светскиот 
систем на цркви или да бидат оставени на милост и немилост на 
природните сили, бидејќи тие не може да купат или да продадат 
без жигот на ѕверот на рацете или главата. Оваа ознака во главата 
значи дека тие ќе треба да ги преземат доктрината на светскиот 
систем на црквите како Тројството, итн, и на трговската марка во 
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рака, што значи да ја исполнувам волјата на светот црква. Со оваа 
голема моќ Црквата ќе има системи за прогонување на 
вистинската невеста. Овој лик ќе се обиде да го спречи невестата 
да проповеда и да учат, итн нејзините министри ќе биде забранети 
на луѓе кои треба да обезбедат удобност и вистина. Но, пред 
Антихристот (лично) ќе го преземе целиот овој свет систем на 
цркви вистинската црква ќе се земе од овој свет да биде со 
Господа. Бога кој ќе ги пренесе невестата за голема свадбена 
вечера со Јагнето. 

Значи, бидејќи ова е последно поглавје дадено да го следи 
текот на двете цркви и двaта духови од Педесетница до нивното 
завршување, ние ќе ги искористиме овој крај на ова збиднување во 
Лаодикиското време. 

Ова ера почна само по крајот на дваесеттиот век. Бидејќи тоа 
е она што требаше да биде ера во која е вистинската црква и како 
се враќа кон невестата, како што беше на Педесетница, знаеме 
дека е потребно да има враќање на динамична енергија. Верниците 
чувствуваа во нивниот дух и почна да се јавува од Бога нов излив 
на начинот на кој тие беа во првиот век. Она што се чинеше како 
одговор дојде кога многу почна да зборува во јазици и да ги 
манифестираат даровите на Духот. Тогаш се сметало дека ова 
навистина беше очекувана преродба. Тоа не беше, како што дожд 
може да дојде само по поранешниот дожд, пролетен дожд или 
дожд на проучувње. Кон крајот на дождот, а потоа дожд жетва. 
Како тоа може да биде во право кога не беше постигнат дожд 
настава. Пророкот е- весник, каде што мораше да биде испратен да 
се научат луѓето и се вратат срцата на децата кон татковците 
Пентекосталците се уште не се дојдени. Значи, она што се сметаше 
за реставрација и конечно заживување на занесот не беше таму. Во 
него беше мешавина од нефер дека треба да се делат духовни 
благослови и се манифестира во светот на Светиот Дух како и ние 
постојано што се посочува. Тоа е, исто така, од ѓаволот, и сила од 
луѓе а ти не успеваат а сепак се чинеше дека никој не ги разбира. 
Потоа, за да докаже дека тоа не е во право, овие луѓе (дури и пред 
да се појави  втората генерација) ја организира и ги пишуваат 
своите небиблиски доктрини и изградени со свои огради како што 
беше било која друга група пред нив.  
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Запомнете, кога Исус бил на Земјата, тогаш беше и Јуда. 
Секој доаѓа од друг дух, а по смртта им беа доделени на неговото 
место. Христос, Светиот Дух подоцна се вратил во вистинската 
црква, и духот на Јуда се врати на лажни црква. Тоа е во право, 
таму во Откровението. 6, 1 - 8: "Кога видов како Јагнето го отвора 
првиот од седумте печати, се огласи едно од четирите суштества, 
кое громогласно рече: "Дојди!" Наеднаш пред мене се појави еден 
бел коњ. Коњаникот што јаваше на него беше вооружен со лак. 
Нему му беше даден венец, бидејќи досега победувал, а и сега 
излезе за да остварува нови победи. Кога Јагнето го отвори 
вториот печат се огласи второто суштество, кое извика: "Дојди!" 
Тогаш се појави друг коњ, црвен. На коњаникот што јаваше на 
црвениот коњ му беше даден еден голем меч и му беше дозволено 
да го одземе мирот од Земјата. И луѓето почнаа меѓусебно да се 
убиваат. Кога Јагнето го отвори третиот печат, се огласи третото 
суштество и рече: "Дојди!" Наеднаш пред мене се појави еден црн 
коњ. Коњаникот што јаваше на црниот коњ во раката држеше 
терезија. Потоа чув глас што доаѓаше откај четирите суштества и 
го кажуваше следното: "Килограм пченица ќе ве чини една 
дневница, три килограми јачмен ќе ве чинат една дневница, а 
маслото и виното ќе треба да ги штедите!" Кога Јагнето го 
отвораше четвртиот печат, се огласи четвртото суштество, кое 
рече: "Дојди!" Наеднаш пред мене се појави сиво-зелен коњ. 
Коњаникот што јаваше на сиво-зелениот коњ се викаше, Смрт', а 
во негова придружба беше Адот. Ним им беше дадена власт над 
една четвртина од Земјата, за да убиваат со меч, со глад, преку 
болести и преку диви ѕверови." Види како тоа Јуда дух се врати 
како јавач на бел коњ. Тој беше бело. Толку блиску до правото, 
како Јуда беше толку во близина на Исус. Даден на него (беше бел 
коњ и венец) е круна. како? тоа е духот сега е ѕвонење на 
николаистички систем, и тоа беше тројна круна Папа е тој што 
седеше како Бог во храмот, повикувајќи се како викар на Христос. 
Ако Христос заменик значи, "наместото на Христос" или 
"наместо" или "во името на Бога", тогаш папата се нарекува 
Светиот дух, и го соборува Светиот дух, што го претставува духот 
на Јуда во него дека тој не гледате како тој победи - триумфално 
влегол победоносно. Христос не го направил тоа. единствените 
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што беа дошле кај него веќе предодредени од Отецот. како и отиде 
на тој дух и еден ден ќе стане вистински воплотениот во човек кој 
ќе биде на чело на Светскиот совет на црквите, исто како што се 
зборува. И со своето злато (сетете се Јуда ја чуваше кесата) ќе 
управуваат со целиот свет, тој е системот на антихристот Но Исус 
ќе се врати и да ги уништи со сјајот на Неговото доаѓање. И 
нивниот крај ќе биде во огненото езеро. 

Но, што е вистинското семе? Тоа ќе се случи токму онака 
како што го вели. Бог ќе ги спаси луѓето со Словото на вистината 
од гласникот на оваа возраст. Тоа ќе биде полнотата на 
Педесетницата, како што Духот ќе ги врати луѓе назад каде што 
биле на почетокот. Ова е "така вели Господ." 

Ова е "така вели Господ", бидејќи тоа е она што го кажува 
Јоил 2, 23 - 26: "Не бојте се ѕверови полски, зашто пасиштата на 
пустињата ќе се наполнат со трева, дрвјата ќе го дадат својот плод, 
смоквата и лозјата ќе ја покажат својата сила. А и вие, чеда 
Сионови, радувајте се и веселете се во Господа, вашиот Бог; оти 
Он ќе ви дава умерен дожд, па ќе ви праќа дожд - дожд ран и дожд 
доцен, како и порано. И ќе се наполнат гумната со жито и ќе се 
преполнат бочвите со гроздов сок и со елеј. И ќе ви надоместат за 
оние години, кога испојадоа сè скакулците, црвите, бумбарите и 
гасениците - Мојата голема војска што ја пратив против вас. И до 
наситка ќе јадете и ќе се наситувате и ќе го славите името на 
Господа, вашиот Бог, Кој пред вас изврши големи чудеса, така што 
Мојот народ нема да се посрами." Значи, тој вели дека Бог ќе ги 
"врати". Лутеранска возраст не се врати на црквата; почна 
реформацијата. Веслиевото време не се обновува. Пентекосталната 
возраст не се враќа. Но, Бог мора да се врати, бидејќи тоа не може 
да го негира Неговото Слово. Ова не е воскресението на црквата; 
Ова е "реконструкција". Бог ќе го врати на Црквата право назад 
кон Педесетница на почеток. Известување сега во 25 стих кажува 
зошто ние треба реставрација. Скакулците, јадеа и се јадеа сите, но 
коренот и еден мал дел од стеблото. Значи, ни беше кажано дека 
сите овие инсекти една и иста грешка во различни фази. Дека е во 
право. Тие се антихрист дух манифестира во организацијата, име и 
лажни учења низ вековите. И дека сиромашните малку корен и 
стебло ќе бидат вратени. Бог ќе засади нова црква, но ќе се врати 
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во неговата оригинална садење на оригиналниот семе. Тој го прави 
тоа, како што е наведено во стих 23, учење или "рано" дожд. 
Следна ќе дојде дожд жетвата или верување вознесение на.  

Затоа, ние сме во овој момент во целосна реализација на 
Матеј 24, 24: "Да, ако е можно, и избраните." И кој е оној кој ќе се 
обиде да ги заведе на избраните? Па, со духот на антихристот со 
"лажни помазаници" на последниот ден. Овие лажни дошло во 
"Исусово Име", тврдејќи дека Бог ги помаза за последниот ден. 
Тие се лажни Месии (помазаници). Тие тврдат дека се пророци. 
Но,дали се едно со словото? Нема начин. Тие додаваат или 
одземаат. Никој не негира дека Божјиот Дух во нив, што се 
одразува на дарови. Ако ви се допаѓа Валаам сите тие имаат свои 
програми, молејќи се пари, вистински пари за повици, користење 
на подароци, но го негираат Словото или е во посета на страв дека 
дискусијата може да ги намали шансите за поголема добивка. 
Сепак проповедаат спасение и ослободување преку Божјата сила, 
исто како и Јуда со служба, која му ја дарувал Христос. Но, 
бидејќи тие се погрешно семе, бидејќи тие имаат погрешен дух 
што ги мотивира. Верските? И тоа како! Засенити избраните во 
напор и ревност, но тоа е Лаодикија, а не на Исус Христос, затоа 
што меѓу нив бараат голема маса, големи програми и 
застрашувачки знаци. Проповедаат второ доаѓање на Исус 
Христос, и негираат доаѓањето на пророкот- гласник, и покрај тоа 
што во сила и знаци и вистинско откритие засенува сè. Ах, да, овој 
лажен дух кој во последниот ден е толку блиску до право може да 
се разликува од страна на неговото отстапување од Словото, и кога 
се фатени дека се против Словото, се впуштат во тој еден аргумент 
за што веќе се покажа дека е погрешен: "Ние постигнавме 
резултати, не е тоа? ние мора да бидеме од Бога." 

Сега, пред да се завршам, сакам да ја изнесам оваа мисла. 
Цело време ние разговаравме за пченица семе што беше погребано 
потао израснато во две фиданки и на крајот во во вистински клас. 
Заради оваа некој би се запрашале зарем лутераните го немаа 
Светиот Дуд а учеа за оправдување по вера. Затоа, некој се 
прашуваат за Методисти, итн. Не, воопшто. Јас не го зборуваам 
тоа Ние не зборуваме за поединци или луѓе, но на возраст. Лутер 
го имаше Духот Божји, но неговата возраст не беше време за 
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целосна обнова на друго излевање, како што во почетокот. Тоа е 
исто со Весли, Бут, Нокс, Вајтфилд, Брејнерд, Џонатан Едвардс, 
Mилер и така натаму. Тие, секако, беа полни со Светиот Дух. Да, 
сигурно се. Но, на возраст во која секој живее не беше време на 
обновување ниту, пак, во секое време, освен во последната 
возраст, на возраст од целосно затемнување на прекинување. Ова е 
на возраст на отпадот, а тоа е време на обнова, времето на 
завршување на циклусот. 

Со ова е се завршено. Така, заклучуваме седум црковни 
времиња говорејќи го само она што Духот го кажа за секое време: 
"Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите." 

Јас искрено верувам дека ни зборуваше Духот Божји, а не 
само да не научи на вистината во врска со времињата, но верно 
работел со нашите срца да се свртиме кон Него. Тоа е причината 
на сите проповеди поради тоа поучуваме и проповедаме словото 
на овците кои го слушаат гласот на Бог и го следат. 

Ниту за момент не донесувам порака на луѓето да ме следат, 
или да се приклучат кон мојата црква, или да востановат 
здружение или организација. Јас никогаш не го направив тоа, и јас 
нема да го направам тоа и сега. Овие работи не ме интересираат, 
но јас сум заинтересиран за работите на Бога и луѓето, и ако може 
да се постигне само една работа, јас ќе бидам задоволен. Ова е 
едно да се види и воспостави вистинска духовна врска помеѓу Бога 
и човекот во кој луѓето стануваат нови созданија во Христа, 
исполнети со Светиот Дух и да живеат според Неговото Слово. Во 
овој момент јас сакав да побарам, да замолам и да ги предупредат 
сите да чујат Неговиот глас и своите животи целосно да Му се 
предадете, како што во моето срце, јас верувам дека сум му дал све 
свое. Бог да ве благослови и НЕКА Неговото доаѓање го израдува 
вашето срце. 
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