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“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.“

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  и  финансиски.  Ова  е  ера  на  политичка  партија  наречена
демохристијаните  и  социјалистите  Христијани,  Христијанска  Комонвелтска
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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, 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 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.



ЛАОДИКИСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 3

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 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 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
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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.
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.
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
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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  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 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
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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 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 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
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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, 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  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.
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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.

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, 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
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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 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, 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.



ЛАОДИКИСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 10

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 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 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,
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+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
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 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.
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
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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 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 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.
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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  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 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
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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 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 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
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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?  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 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,
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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 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 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
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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.
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 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
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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 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 с 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, 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
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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.
“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 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
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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 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 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
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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 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 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
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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
Целосно затемнување на месечината кога папата го посети Ерусалим. Свртете ја

сликата хоризонтално 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 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.
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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.
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 Матеј 13, 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; 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
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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 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 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.
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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.
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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Откровение. 10, 7: "Но, во деновите на
гласот..."


