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Се должи на фактот дека нашата студија беше откровение стих по стих на оние
пасуси  од  Писмото  во  врска  со  седум  времиња,  беа  изложени  на  континуиран
историски модел на црквата колку што треба. Сега ние, според тоа, имаме за цел да
ја искористиме оваа глава и со почетокот од Ефешко Време да го следиме текот на
Црквата и нејзината историја низ сите времиња како што од Духот Божји е дадено
на Јован. Ние нема да додаваме нова гранка на Ние ќе се поврземе само со она што
веќе го имаме.
Од  нашите  студии  се  веќе  сфати  дека  голем  дел  од  Откровение  е  сосема

погрешно, разбран бидејќи најнапред да знаат дека “црквата” не се однесува на
чиста “еклесиа” - “избраните”, “Тело Христово” “невестата”, но вели дека припаѓа
на целото тело на луѓе кои се нарекуваат христијани,  без разлика дали тие се
вистинити или само се нарекуваат така. Како што е сиот Израел не и Израел, па
сите христијани не се христијани. Така, видовме дека црквата е составена од два
трса, вистинска и лажни. Двета трса мотивирани од два вида на духовите: еден гп
има Светиот Дух, а на вториот од духот на антихристот. Двајцата тврдат дека се
знаат и дека се од Бог. И двете, наводно, зборуваат за Бога. Обајцата веруваат
некои многу основни вистини, и некои други се кршат. Но, бидејќи и двете го носат
името на Господа, зашто тие се нарекуваат Христијани а имајќи го тоа име наводно
тврдат дека имаат врска со Него (Бог тоа го нарекува брак),  Бог сега ги смета
заодговорни кон Него и затоа зборува за двете.
Сметаме дека, згора на тоа, дека двата трса растеа рамо до рамо до крајот на

времето кога ќе и дојде до доспевање и двата трса да може да бидат собрани.
Лажниот  трс  нема  да  победи  и  да  ја  уништи  вистинската  лоза,  но  тогаш ниту
вистинскиот ќе биде во можност да ја донесе лажната лоза во спасоносна врска со
Исус Христос.
Видовме многу неверојатна вистина дека Светиот Дух можеше и да слезе врз

непорочни христијани од лажниот трс и силно се вчитал во разни чудеса, како што
и Јуда имаше јасна служба во Светиот Дух иако и самиот беше прогласен како
ѓавол.
Со овие принципи на ум да почнуваме да го следиме текот на Црквата преку

седум различни возрасти.
Раѓањето  на  црквата  е  на  Педесетница.  Како  на  првиот  Адам  беше  дадена

невестата новосоздадените од страна на Бога и се непорочноста за краток период
на време,  па тоа е Христос,  последниот Адам, на денот на Педесетницата била
дадена невеста чиста и новосоздание, а за време остана посебна и неизвалкана.
“Меѓу другите тие не се осмелија да се приклучат” (Дела 5,  13) и “Господ ги

придружуваше секојдневно оние кои беа спасени.”
Дела 2, 47.
Колку долго траеше, јас не знам, но еден ден, како што и Ева беше во искушение

и заведена од страна на сатаната, па црквата била загадена со пристапувањето со
антихристов дух.
“Тоа е духот на антихристот, за кои сте слушнале доаѓа и сега е веќе во светот.”
Јован 4, 3.
“А Исус, колку што Неговата невеста во таа прва сезона, рече: ”Но имам против

тебе дека ти замина од својата прва љубов со тоа се сеќавам од каде си паднал, и
покај се.“
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Отк 2, 4 - 5.
Црквата беше во првото возраст веќе 'паднатите жена'. Како што сатаната дојде

на Ева пред Адам, така што во времето Сатаната ја измамил црквата, и невестата на
Христа, пред “свадбена вечера на Јагнето.” И она што посебно беше во нејзината
средина што предизвика пад? Што друго туку Отк 2, 6: “ДЕЛАТА на НИКОЛАИТИТЕ.”
Тоа прво време веќе не го следеше чистото Словото Божјо. Тие се претворија од
Божјите барања за црква апсолутно зависи од Него (целосно зависни од Бог да ги
исполни  Неговото  Слово  од  почеток  до  крај,  освен  од  човечка  владение)  да
Николаитизмот, кој е во организација на човечка власт во рамките на црквата, како
и сите власти, издадени закони за народот. Тие го направија токму она што Израел.
Тие  се  ослонуваа  на  експедитивност  на  човечка  власт,  наместо  на  Словото  и
Светиот Дух.
Влезе смртта. Како го знаеме ова? Не го слушаме ли подигнатиот глас на Духот во

првото време за сите оние кои ќе слушаат,  дека тој  ги повикува: “На оној  што
победува јас ќе му дадам да јаде од дрвото на животот во рајот на Бог”. Црквата
веќе премногу длабоко се апсорбира од страна на дрвото на смртта (или религиозна
лажна винова лоза) чиј крај е огненото езеро. Но, сега не постојат херувими со
пламени огнени мечеви за да се заштити од Дрвото на животот. Бог сега не одат
надвор  од  црквата  како  што  излезе  од  Едем.  О,  не,  тој  секогаш  ќе  биде  во
средината на Неговата црква до конечната време. И за тоа време, ги поканува сите
да дојдат.
Јас ќе побарам од вас да бидете внимателни тука. Оваа порака Ангел црквата во

Ефес не е порака на вистински локална црква во Ефес. Тоа е пораката на времето.
Но, ова е на возраст во себе имало семе на вистината и семе грешно токму онака
како што е утврдено во согласност со параболата на пченица и каколот. Црква поле
ера, а во него се пченицата и каколот. Лажната црква е организирана, и се бореше
против вистинските христијанин.
Плевел секогаш подобро управувани од пченица или било кој други култивирани

растенија.  Црква  лулка  се  зголеми брзо  во  оваа  прва  возраст.  Но,  Црквата  на
пченица, исто така, се управува. До крајот на првиот време напредни делата на
николаитите во локалните цркви лажни трска со одгледување на напорите да го
прошири своето влијание надвор од своето сопствено тело. Нивното влијание се
чувствува во вистинската црква, бидејќи луѓето сакаат Блажени Поликарп наречен
епископи размислува под овој наслов што не му припаѓа на Словото. Исто така, во
оваа  ера  е  вистинската  црква  ја  загуби  својата  прва  љубов.  Дека  љубовта  се
карактеризира како љубовта на невестата и младоженецот на нивната венчавка и
првите  години  на  брачниот  живот.  Имаше  ладење  но  тоа  заврши  со  љубов  и
напуштање на Бога.
Но, забележи. Отк 2, 1 опишува Господ Исус, а во средината на неговата црква и

ги држи своите Гласници во десната рака. Бидејќи ова невестата падна, со оглед на
црквата сега е колективна мешавина на вистински и лажни, Тој не ја напушта. Таа е
Негова.
И во Рим. 14, 7-9 тоа е сосема точно.
“Никој од нас христијаните не живее за себе и не умира за себе. Додека сме живи,

живееме за Господ. Кога умираме, умираме за да Му се придружиме на Господ.
Живи или мртви, ние Му припаѓаме на Господ.”
Всушност, токму заради ова Христос умре и воскресна, за да им биде Господ и на

живите и на мртвите. (Како за сопственост, а не однос.) И тој оди во средината на
телото, што само по себе има живот и смрт.
Што е посадено во првото време ќе се развие во второто време и во сите други

времиња,  додека  не  дојде  до  доспевање  и  жетва.  Затоа,  во  Смирнрско  време
очекуваме  зголемување  на  историјата  на  црквата  и  просветлувањето  на
колективното преку откровение на Духот.
Во оваа возраст на зголемување на омраза на лажни лоза. Гледаш, тие се одвоија

(9 стих) на општеството вистинската лоза. Тие се надвор од нив. Тие се лажговци.
Се нарекува она што тие не се. Но, ако Бог ги уништи? “Нека одат, и двете ќе одат
за жетва.”
“Но Господе, тие мора да бидат уништени затоа што го уништија твојот народ. Тие

ги убиваат.”
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“Не, нека Но, на неговата невеста вели: 'Биди верен до смрт таа ме сака повеќе и
повеќе.'''
Дознаваме дека оваа лажна лоза е несомнено Сатански трс. Нивното собирање е

од него (сатаната). Тие се собираат во името на Бога и лагата дека тие се Христови.
Проповедаат,  учат,  крштевки,  слави,  да  учествуваат  во  различни ритуали што
Христос не ги дал на црквата, а сепак учат дека се од Бога. Но, како што велат тие,
Бог ќе ги држи одговорни и во секоја време, тој зборува за нив и за нив. Тие не
потсетуваат  само  на  Валаама.  Тој  имаше  пророчка  служба.  Тој  не  знаеше  за
правилен пристап кон Бога, како што е прикажано на жртвата на чисти животни. А
сепак, тој не е вистинскиот зборовите на пророкот, бидејќи кога Бог му рекол да не
се  оди  со  своето  присуство  да  покаже  почит  и,  ете,  тој  беше  побарано  да  ја
напушти, сепак, затоа што тој бил мотивиран од неговата страст за злато и престиж.
Затоа, Бог ми дозволи да оди. На совршена волја Божја отстапи од Божјата волја за
Валаама: “желбите на срцето.” Всушност Бог рече: “Оди напред.” Бог се премисли?
Не, воопшто не. Бог со Својот без оглед на она што се случило Валаама. Валаам не
го поништи волјата Божја. Валаам беше оној кој беше губитник како што помина на
зборот.  А  денес  го  имаме  истото.  Жените  проповедници,  организација,  лажно
учење, итн, и луѓето кои му служат на Бога, манифестирајќи се во Духот и да одат
право да продолжи како што беше Валаам, тврдејќи дека Бог зборува за нив, дури и
кога тој доби мисијата на спротивниот откри Словото. Јас нема да се одречам дека
Бог зборува. Но, тоа е само начинот на кој зборуваше на Валаама, кој втор пат.
Бидејќи знаеше дека Валаам ги сакаше само желбите на своето срце сакаат повеќе
од Словото и му ја даде дека, иако цело време тој конечно го постигна својот; Исто
така денес Бог им кажува на луѓето да продолжат само желбите на своето срце,
бидејќи тие веќе го отфрлија Словото. Но Божјата одредба сепак ќе биде извршена
Амин! Се надевам дека ќе се види тоа. Ова не само што ќе го расчисти голем дел од
она што се гледа во сите сезони, а особено ќе ви помогне во оваа последна возраст
која  има  толку  многу  манифестација  и  надворешни  благослови  додека  целиот
период е толку против “Збор откриен од” Бог.
Ако некогаш на време добиле пораката јасно и гласно, ја примија во ова време.

Тоа беше и е вистината од Стариот Завет: “Синот на робинка го мачеше синот на
слободната, додека синот на слугинката не се протера.” Ова ни дава да се знае дека
омразата и пцости на сатаната против вистинските христијани, ќе се излее и врз
групата која се т.н. лажни христијани и тоа ќе се зголеми додека Бог не ја повлече
лажната лоза во времето на крајот Лаодикиски.
Трет  пат  е  духот  на  пророштвото  откри  дека  секуларната  црква  донесе

Николаизам како доктрина. Поделбата на свештеници од народот се зголеми од
Библиската вистина од старешините (пастири на локалните јата) кои управуваат со
стадото на зборовите “дела николаитите”, каде што свештениците се рангираа едни
над други, што е формула која не е во Светото Писмо, која потоа се разви во еден
свештеници  кои  свештенството  го  воспоставија  меѓу  луѓето  и  Бог  дава  на
свештенството  одредени права  во  секое  време негирање на  народот  Тоа  беше
узурпација. Во оваа возраст стана доктрина. Основана во црквата како безбедно
Божјото Слово како навистина не е. Но, свештенството го нарече Словото Божјо и
затоа таа доктрина беше на антихристот.
Од човечка сила само политика, и ништо друго, црквата се вклучи во политиката.

Ова  е  мешање поздрави  од  страна  на  dictator  -  император  кој  се  приклучи  на
црквата  политика  со  државната  политика  и  со  сила  формирана  лажна  црква
(сатаната лажната религија) како што е вистинската религија. И преку различни
едикти од страна на разни цареви ќе најдеме лажна црква со државната власт
уништување на вистинска лоза.
Тажно е да се каже, вистинската лоза не е целосно имунa на оваа доктрина. Ова

не  значи  дека  вистинската  лоза  некогаш  ги  имала  николаитските  идеи  како
доктрина. Далеку од тоа. Но, тоа е мал црв на смртта продолжува да си ја цица
вистинската лоза со надеж дека ќе падне. Дури и во вистинската црква на луѓето
Бог ги нарече како Надгледници се чинеше дека оваа титула значи малку повеќе од
само една локална одговорност. Во тоа време во црквата имаше јасно разбирање на
Павле. Павле рече: “И Го прославуваа Бога поради мене мене.” Без разлика кој е на
власт Павле, ги чуваше луѓето да се гледаат во Бога од Кого е целата власт. Но
свештениците секогаш го гледаа божествено водство ПЛУС со Човечко, и, според
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тоа, давајќи чест каде честа не му припаѓа, ќе најдеме дека вистинската црква беше
извалкана  со  човештвото.  Со  утврден  Николаизам  -  апостолско  наследство  -
претставници поставени - со усвоените пастири, итн Тоа беше само еден чекор од
тоа да биде лажна црква наставена во Билеизам. Вториот чекор во 'длабочина на
Сатаната' сега е во полн замав.
Ова е втор чекор е доктрината на Валаама,  (опишани во Отк.  2,  14) при што

Валаам го научи Валака да ги сопнува децата на Израел “со заедничка средба”.
Таму, гостите имаа да направат повеќе за две работи спротивно на Словото Божјо.
Ќе се сеќавам дека Балак треба да помогне да се задржи неговото царство. Тој ги
покани највлијателните духовни личности од своето време, Валаам даде совет дека
Израел е фатен во стапица и да ги уништи. Тој беше, пред сè, да укажуваат на тоа
дека сите  тие  се  заедно и  да  разговараат  за  работи заедно и  да  јадат  и  да  ги
исправат работите. Впрочем, меѓусебно разбирање е постигнато многу. Откако ќе се
постигне тоа, може да се продолжи. Следниот чекор ќе биде заедничка прослава и,
се разбира, малку притисок обично предизвикува домаќин на гостите да не одат
многу подалеку отколку што се наменети. Значи, тоа не се случи да се врати таму
до Божјата црква на Стариот Завет, но се случи во црквата на Новиот Завет, бидејќи
таму беше цар, кој како и Валак, треба да помогне да се обезбеди неговото царство.
Значи  Константин  ги  покани  таканаречените  христијани,  првата  римска
христијанската црква, да му помогне да ги придобие христијаните, бидејќи тие беа
многу  големо  тело.  Резултатот  беше  на  Советот  на  Никеја  во  325  година  од
христијанската ера. Постојат христијани, и навистина т.н., се собраа на покана на
Константин. Вистинските христијани не би требало да се дури и на тој состанок. И
покрај сето она што Константин направил за да ги обедини, вели дека верниците
знаат  дека  тие  не  припаѓаат  таму  и  тие  го  оставија.  Но,  оние  кои  останаа  со
Константин, заедно со политичката и физичка сила, со оглед од државната класа.
Луѓето  беа  воведени  за  да  ги  прославуват  идолите  и  спиритизмот,  бидејќи  во
зградите  се  поставуваа  статуи  со  имиња  на  светци  и  луѓето  се  учеа  да
комуницираат со мртвите или да се молат на светци која е ништо повеќе,  ниту
помалку од спиритизмот. Наместо на храна што човек навистина ја треба Словото
Божјо, со оглед на нивната црква верувања и догми и ритуали кои се, исто така, им
се наметнува на нив и, пред сè, имбеше дадено да веруваат во три богови со троен
комплекс именуван за еден вистински Бог, и крштевање со вода во името Господ
Исус Христос, отстапи место на паганското крштевањето на три титули.
Верниците не треба да одат таму. Тие веќе изгубија многу од вистината, а сега тие

го загубија и разбирањето на божественост и да ги напуштат имињата за титули во
крштевањето со вода.
Внимавајте сега многу внимателно доктрината на Валаама. Пред сè, треба да се

забележи дека тоа е намерно маневар на расипана свештенството на луѓето свежо
него намерно водечките луѓе во грев на неверието.  Николаизмот доктрината е
перверзија на свештенството меѓу себе како што се бара политичка моќ, додека
Билеамизам е потчинување на луѓето да нивниот систем на верување и црквата
прослава со цел да се да ги држат. Погледнете го ова внимателно сега. Што беше
тоа по што се врзани луѓе на т.н. црква и со тоа да ја уништат? Тоа беше една црква
верувања  и  догми  формирана  во  црквата  на  верата.  Тоа  беше  учењето  на
Римокатоличката црква.Не им беше дадено правото на храна, Словото.Таа беше
дадена  храна  која  потекнува  од  идолопоклонството,  вавилонско  паганството
завиткано во христијанската терминологија.
Истиот  дух  и  доктрина  се  меѓу  сите  протестанти  и  тоа  се  нарекува  со  име

ДЕНОМИНАЦИЈА. Николаизам е организација со човечко раководството на црквата и
на тој начин да го соборат Духот. Билеизам е Деноминациализам кој се држи до
прирачник на црквата, наместо на Библијата. И, па се до денес, многу луѓе се Божји
народ заробени во Деноминациализам и Бог повикува на нив: “Излезете од неа,
народе  Мој,  за  да  не  бидете  со  делата  нејзини  и  гревови  и  да  не  ги  примите
нејзините зла.”  Гледаш,  неуки се.  Но,  ако на занесот  се  случеше во моментот,
незнаење нема да бидат повикани на Божјиот суд, бидејќи тие беа во погрешни
редови.
Организацијата на свештенството со еден ранг во однос на друг, додека конечно

не чело е претседателот е манифестација на антихрист дух, без оглед на тоа колку
се убави и се чинеше дека е потребно. Тоа не е ништо, но човечкото расудување
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што го зема местото на зборови. И секое лице кое е во организирани религии е во
право во средината на антихристот систем. Дозволете ми сега да се каже ова и го
направи тоа и јасно. Јас не сум против луѓето. Јас сум против системот.
Единство  на  црквата  и  државата  се  постави  на  сцената  за  темна  возраст.  И

навистина, на околу 1000 години црквата отиде во длабочината на темнината на
запознавање на длабочина од сатаната. Кога било религиозните луѓе да го прегрне
и Николаизмот и Билеаизмот и имаа политичка, финансиски и физичка сила за
поддршка, тие можат да одат само во една насока. Ова е вистинската насока во
Jезавелина доктрина.
Значи, зошто да кажеме? Затоа што, како што напоменавме и во изучувањето на

четвртата годишна возраст, кој беа сидонците Језавела, ќерка на Етхбал кој бил
крал свештеник на Aстарте Тој беше убиец. Оваа жена во брак со Ахав (крал на
Израел) од страна на политичките права. Тоа беше тогаш преземени вера, нација и
убиени левитите, и кренаа храмови кој доведе луѓето да го прославуваат Астарте
(Венера)  и  Баал  (богот  на  -  сонцето).  Формулирана  настава  и  доведе  своите
свештеници да учат, а тие за возврат да доведат луѓе да го прифатат.
Тука може да видат точно она што се нарекува црква беше во средниот век. Тие

се  целосно лево  на  Словото  Божјо,  освен имињата  и  позициите  на  божество  и
неколку библиските принципи. Што се земени од Библијата што се превртел со
промена  на  неговата  смисла.  Нивната  Архиерејски  Синод,  итн,  Додај  обемни
дискусии,  тие  се  на  папата  ги  прогласи  за  неизбежни и  рече  дека  тие  добиле
откровение од Бога и дека луѓето зборуваат како да се Бог. Овие се изучуваат од
страна на свештеници кои се плашат луѓето да веруваат. Да не се согласувате се
подразбираше смрт или исклучување од црквата која  може да биде полошо од
смртта.  Црквата со храбар глас сега беше оној  кој  преовладуваше и почнаа да
беснеат  на  власта  тие  пиеле  од  крвта  на  мачениците,  додека  вистинските
христијани беа речиси истребени и додека тешко или малку остана од Словото и
малку  од  манифестацијата  на  Светиот  Дух.  Но,  вистинската  лоза  се  бореше  и
остана.со Бог кој е верен на мало стадо и покрај тоа што Рим можеше да направи на
нивните  тела,  Рим не  можел да  го  убие  духот  во  нив  и  светлина  на  вистината
продолжи да свети, поддржан од страна на Светиот Дух и Неговата сила.
Ова е добро место да се донесе просветителската набљудување. Гледај! Акти и

николаитите  доктрина,  доктрината  на  Валаама и  настава  на  лажна пророчица,
Језавела, не претставуваат три духови или направи три духовни принципи. Овие се
само различни манифестации на истиот дух што оди од дното на длабочина. Она
што сите тоа е духот на антихристот организација во своите три различни фази.
Откако свештенството разделени и организирани, угнетува луѓето ги носат и исто
така ги врзува за организацијата. Организацијата е формирана на верувањата на
Црквата и догми кои се изучуваат на народот, наместо чисто Словото Божјо.
Ритуал и церемонија се даде поголема улога во прославата и наскоро целиот овој

систем е војна и пеколот на сила која има нејзината најдобра да се справат со се
'преку  говорот  убедување или буквално  сила.  Неговата  енергија  се  добива  од
своите сопствена лажни пророштва, а не на Словото Божјо. Сега тоа е апсолутно
Антихристот и покрај тоа што се случи во името на Христос.
По навидум бескрајна времето во кое вистината треба да умрете луѓето почнаа да

протестираат против подлоста на Римокатоличката црква, бидејќи дури и дека Бог
не може да биде во таква настава и таквото однесување. Овие протести или се
игнорираа и  ќе  бидат  ослободени како резултат  на неуспехот  да  се  привлечат
внимание или да  се  изгуби Рим.  Но,  тогаш Бог  во  Неговата  благодат  суверена
испрати  гласник  со  името  на  Мартин  Лутер  да  се  започне  реформацијата.  Тој
работел во атмосфера во која на Римокатоличката црква даде толку многу јаже кој е
за да биде обесен. Значи, кога Лутер проповедал оправдување со вера е вистинска
лоза за прв пат по многу векови почна да расте во изобилие.
Како т.н. црква беше искористена државната власт за поддршка, сега државната

власт почна да оди против тоа. И тоа не е во ред Лутер и погрешно се вистински
верници. Тоа овозможи на државата да ги субвенционира. Затоа, овој пат не се
печатеше многу во Словото. Фала му на Бога што се качил колку што отиде, но
бидејќи  тоа  е  во  голема  мера  се  потпираат  на  политичката  моќ  на  оваа  ера  е
завршена во самата организација и група која во производство на Лутер се отцепи
од лажни трс, сега се врати и стана блудница ќерка затоа што таа отиде право во
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Николаизам и Билеизам. Ова е ера носи мноштво на фракции и да се докаже колку
тие биле од вистинските потреби семе само да го прочитате историјата и да видиме
како тие се прогонувани едни со други, а во некои случаи дури и смрт. Но, меѓу нив
и неколку имиња како што секогаш постојат во сите времиња.
Во ова време, ние со нетрпение очекуваме да една работа. Реформацијата да

започне. Тоа беше воскресението, но реформирање. И тоа не беше обновено. Но
зрно пченица, кое беше мртво во Никеа и трунеше во темните векови сега стана
фиданка на вистината, означувајќи дека ќе се користи во иднина, на крајот на
Лаодикиското  време,  пред  да  дојде  Исус,  црквата  се  врати  повторно  да  биде
невеста на пченица семиња, додека каколот да се собере и изгори во огненото
езеро.
Бидејќи петто време кроз печатење донесе многу ширење на зборот, е шестото

време оваа брзо го искористи. Ова е време на втората фаза на реконструкција, и
како што претходно наведено, време е за бришење. Изобилува образование. Тоа
беше време на интелектуалната совест на луѓе кои го сакале Бог и да Му служат.
Изобилува со мисионери и зборот се шири низ целиот свет.  Тоа беше време на
братска љубов. Тоа беше време на отворени врати. Тоа беше последното време на
долго траење, и после тоа ќе дојде на возраст Лаодикија врем кое ќе биде кратко.
Вистинската лоза беше во подем во оваа возраст како во ниедна друга во однос

на бројот дома и во странство. Ова е време во првите редови на водечките свети
луѓе.  Точно,  ширењето  лоза  и  лажниот  лозата  се  повлекоа.  Секаде  каде  што
вистинската лоза отиде Бог им дал на светлината и животот и радост. Лажниот трс
покажаа како што беше: Црнила, беда, сиромаштија, неписменост и смрт. И како
лажна лоза во својата ден на власта не може да ја убие вистинската лоза, исто така,
вистинската лоза не е сега во можност да ја врати лажната лоза на Исус Христос.
Но, лажна лоза ископа чекајќи го последниот дел од последниот пат кога сè ќе се
врати за себе, освен дека малото стадо, што беа избрани, во вистинската лоза на
Бога.
Но, за нас ова време на тажно кога ќе сфатат дека секој голем потег на Бог (а ги

имаше многу) не успеа да се справи со доктрината николаитите, бидејќи сите тие ја
организираа и умреа. Потоа се преселија во деноминација штое духовно мртво
бегство кон предградијата без храна. Тие не знаеа, но секоја група беше обележана
со истата грешка, и кога огнот гореше пробудување на сиромашното надминување
на  организации  и  луѓе  станаа  деноминации.  Тие  беа  само  таканаречените
христијани иако секоја група, како што сигурно како на Римокатоличката црква,
тврдејќи  дека  тие  се  во  право,  а  сите  други  се  во  ред.  Навистина  сцената  е
поставена за ќерката да се вратат дома во последните години, се врати во Рим, во
рамките на кокошката.
И така доаѓаме до последната возраст: Лаодикиско време. Ова е нашето време.

Ние  знаеме  дека  ова  е  последно  време,  бидејќи  Евреите  се  вратени  назад  во
Палестина. Не е важно како тие стигнале таму, постојат. И ова е време на жетвата.
Но, пред да може да жетвата треба да се случи зреење, созревање, на трсот.
ера Лутеранска беше време на пролетта. Веслиевото време беше летото на раст.

Лаодикиската возраст е време на жетва, собирање на каколот за горење; и ставање
жито во житницата на Господ.
Време на жетвата. Дали сте забележале дека во време на жетвата, иако постои

реална забрзување на созревање, како резултат на тоа,  постои забавување на
растот се додека не постои поголем раст? Зарем тоа не е точно она што го гледате
сега? Лажната лозата се губи народот во корист на комунистите и разни други
видови уверувања. броеви неа не се зголемуваа како што би сакале ние да се
размислува. Нејзината моќ над луѓето не е она што се користи да биде и толку
многу случаи да оди во црква е само шоу. И вистинската лоза? Што е тоа? да расте
ли? Каде се оние огромен број, кој упорно сакаа да дојде до пробудување и да
одговори  на  повиците  на  жртвеникот?  не  е  повеќето  од  нив  само  емотивна  во
нивниот пристап, или желба за нешто физички, а не сакаат она што е навистина
духовно? Зар не е тоа време како и на денот кога Ное влезе во ковчегот и вратата
се затвори, но Бог е се уште чека судот седум дена? Никој не беше буквално се
обратил на Бог не е во овие денови на тишината.
А сепак тоа е време на жетвата. Затоа, во оваа возраст на сцена тие треба да
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дојдат на пченица и каколот доведе до доспевање.  Каколот побрзо созрева од
страна на корумпирани учители кои ги обесхрабри луѓето од зборови. Но, пченица,
исто така, мора да созреат. И тоа Бог го испраќа слуга пророкот-та потврден од
страна на избраните прифатени.  Тие ќе  го  слушаат  како прва црква слушнале
Павле, и таа ќе созреат во Словото се додека не стане невеста зборови во него ќе
најдете силни дела кои се секогаш присутни во чисто Слово и вера.
Групи лажни цркви ќе се соберат на Светскиот совет на црквите. Светскиот совет

на црквите е сликата подигната на ѕверот.
Отк 13, 11 - 18:
“Потоа видов и втор Ѕвер. Тој излегуваше од Земјата. Имаше два рога како јагне,

но зборуваше со глас на змеј.
Овој  Ѕвер  е  во  служба  на  првиот  Ѕвер,  кој  имаше  смртоносна  рана  што  му

зарасна.Тој ќе ја користи сета своја власт да ги натера сите луѓе на Земјата да му се
клањаат на првиот Ѕвер.
Притоа, тој ќе извршува и големи чуда; ќе направи дури и оган од небото да паѓа,

пред очите на луѓето.
Целта на вториот Ѕвер е да ги заведе луѓето на Земјата,  со чудата што ќе ги

извршува.Тој ќе ги убеди луѓето да му направат икона на Ѕверот што беше смртно
ранет со меч, но преживеа.
Нему ќе му биде дозволено да внесе живот во иконата, која ќе проговори и ќе ги

убива сите што нема да му се клањаат на Ѕверот.
Тој ќе ги принуди сите луѓе - мали и големи, богати и сиромаси, слободни или

робови - да бидат обележени на десната рака или на челото.
Без тој белег никој не ќе може ништо да купува или да продава. Белегот ќе биде

името на Ѕверот или бројот што ќе го претставува неговото име.
Потребна е мудрост за да се разбере ова. Тој што е прониклив, ќе може да го

открие значењето на бројот на Ѕверот. Бројот се однесува на човек и изнесува 666.
“
Сетете се тоа , беше царски пагански Рим, кој падна од меч. Но, тој се излечи од

својот смртен удар кога тој се приклучи на т.н. римска христијанската црква и да се
обединат  во  незнабоштвото  и  христијанството,  а  со  тоа  стана  Светата  римска
империја,  која  ќе истрае до Исус кој  доаѓа и ќе ја  уништи.  но Рим не оди сам.
ќерките се во право со него и тој ќе ја првеземе апсолутна власт од Светскиот совет
на цркви.
ова на некои може да се чини пресилен, но всушност е многу јасно дека сите да

видат, бидејќи во моментов црквата контролира политиката во совршено време ќе
ја покаже колку силно за управување. екуменското движење ќе се заокружи со Рим
во главата иако луѓето не се толку наменети. тоа е така затоа што во Откровението.
17, 3 - 6 вели дека блудница, тајни Вавилон, седи на ѕверот. управува со четврта
империја. тоа го прави црквата во Рим. со систем на светските цркви под него, Рим
се управува, но тоа ќе дознаам црквата (систем) ќе бидат послушни на Рим, бидејќи
Рим го контролира златото на светот.
Затоа,  сите луѓе мора да припаѓа на светскиот систем на цркви или да бидат

оставени на милост и немилост на природните сили, бидејќи тие не може да купат
или да продадат без жигот на ѕверот на рацете или главата. Оваа ознака во главата
значи дека тие ќе треба да ги преземат доктрината на светскиот систем на црквите
како Тројството, итн, и на трговската марка во рака, што значи да ја исполнувам
волјата  на  светот  црква.  Со  оваа  голема  моќ  Црквата  ќе  има  системи  за
прогонување на вистинската невеста. Овој лик ќе се обиде да го спречи невестата
да проповеда и да учат, итн нејзините министри ќе биде забранети на луѓе кои
треба да обезбедат удобност и вистина. Но, пред Антихристот (лично) ќе го преземе
целиот овој свет систем на цркви вистинската црква ќе се земе од овој свет да биде
со Господа. Бога кој ќе ги пренесе невестата за големасвадбена вечера со Јагнето.
Значи, бидејќи ова е последно поглавје даден да го следат текот на двете цркви и

двaта духови од Педесетница до нивното завршување, ние ќе ги искористиме овој
крај на ова збиднување во Лаодикиското време.
Ова ера почна само по крајот на дваесеттиот век. Бидејќи тоа е она што требаше

да биде ера во која е вистинската црква и како се враќа кон невестата, како што
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беше  на  Педесетница,  знаеме  дека  е  потребно  да  има  враќање  на  динамична
енергија. Верниците се чувствува во нивните духови и почна да се јавува од Бога
нов излив на начинот на кој тие беа во првиот век. Она што се чинеше како одговор
дојде кога многу почна да зборува во јазици и да ги манифестираат даровите на
Духот.  Тогаш се сметало дека ова навистина беше очекувана преродба.  Тоа не
беше, како што дожд може да дојде само по поранешниот дожд, пролетен дожд или
дожд на проучувње. Кон крајот на дождот, а потоа дожд жетва. Како тоа може да
биде во право кога не беше постигнат дожд настава. Пророкот е- весник, каде што
мораше да биде испратен да се научат луѓето и се вратат срцата на децата кон
татковците Пентекосталците се уште не се дојдени. Значи, она што се сметаше за
реставрација  и  конечно  заживување  на  занесот  не  беше  таму.  Во  него  беше
мешавина од нефер дека треба да се делат духовни благослови и се манифестира
во светот на Светиот Дух како и ние постојано што се посочува. Тоа е, исто така, од
ѓаволот,  и  сила  од  луѓе  а  ти  не  успеваат  а  сепак  се  чинеше  дека  никој  не  го
разбира. Потоа, за да докаже дека тоа не е во право, овие луѓе (дури и пред да се
појави  на  втората  генерација)  ја  организира  и  пишуваат  своите  небиблиски
доктрини и изградени со свои огради како што беше било која друга група пред
нив.
Запомнете, кога Исус бил на Земјата, тој беше и Јуда. Секој доаѓа од друг дух, а

по смртта им беа доделени на неговото место. Христос, Светиот Дух подоцна се
вратил во вистинската црква, и духот на Јуда се врати на лажни црква.
Тоа е во право, таму во Откровението. 6, 1 - 8:
“Кога видов како Јагнето го отвора првиот од седумте печати, се огласи едно од

четирите суштества, кое громогласно рече: ”Дојди!“ Наеднаш пред мене се појави
еден бел коњ. Коњаникот што јаваше на него беше вооружен со лак. Нему му беше
даден венец,  бидејќи  досега  победувал,  а  и  сега  излезе  за  да  остварува  нови
победи. Кога Јагнето го отвори вториот печат се огласи второто суштество, кое
извика: ”Дојди!“
Тогаш се појави друг коњ, црвен. На коњаникот што јаваше на црвениот коњ му

беше даден еден голем меч и му беше дозволено да го одземе мирот од Земјата. И
луѓето почнаа меѓусебно да се убиваат.
Кога Јагнето го отвори третиот печат, се огласи третото суштество и рече: “Дојди!”

Наеднаш пред мене се појави еден црн коњ. Коњаникот што јаваше на црниот коњ
во раката држеше терезија.
Потоа чув глас што доаѓаше откај четирите суштества и го кажуваше следното:

“Килограм пченица ќе ве чини една дневница, три килограми јачмен ќе ве чинат
една дневница, а маслото и виното ќе треба да ги штедите!”
Кога Јагнето го отвораше четвртиот печат, се огласи четвртото суштество, кое

рече: “Дојди!”
Наеднаш пред мене се појави сиво-зелен коњ. Коњаникот што јаваше на сиво-

зелениот коњ се викаше, Смрт', а во негова придружба беше Адот. Ним им беше
дадена власт над една четвртина од Земјата, за да убиваат со меч, со глад, преку
болести и преку диви ѕверови.“
Види како тоа Јуда дух се врати како јавач на бел коњ. Тој беше бело. Толку

блиску до правото, како Јуда беше толку во близина на Исус. Даден на него (беше
бел коњ и венец) е круна. како? тоа е духот сега е ѕвонење на николаистички
систем,  и  тоа  беше  тројна  круна  Папа  е  тој  што  седеше  како  Бог  во  храмот,
повикувајќи се како викар на Христос. Ако Христос заменик значи, “наместото на
Христос” или “наместо” или “во името на Бога”, тогаш папата се нарекува Светиот
дух, и го соборува Светиот дух, што го претставува духот на Јуда во него дека тој
не  гледате  како  тој  победи  -  триумфално  влегол  победоносно.  Христос  не  го
направил тоа. единствените што беа дошле кај него веќе предодредени од Отецот.
како и отиде на тој дух и еден ден ќе стане вистински воплотениот во човек кој ќе
биде на чело на Светскиот совет на црквите, исто како што се зборува. И со своето
злато (сетете Јуда ја чуваше кесата) ќе управуваат со целиот свет, тој систем на
антихристот Но Исус ќе се врати и да ги уништи со сјајот на Неговото доаѓање. И
нивниот крај ќе биде во огненото езеро.
Но, што е вистинското семе? Тоа ќе се случи токму онака како што го вели. Бог ќе

ги спаси луѓето со Словото на вистината од гласникот на оваа возраст. Тоа ќе биде
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полнотата на Педесетницата, како што Духот ќе ги врати луѓе назад каде што биле
на почетокот. Ова е “така вели Господ.”
Ова е “така вели Господ”, бидејќи тоа е она што го кажува Јоил 2, 23 - 26:
“Не бојте се ѕверови полски, зашто пасиштата на пустињата ќе се наполнат со

трева, дрвјата ќе го дадат својот плод, смоквата и лозјата ќе ја покажат својата
сила. А и вие, чеда Сионови, радувајте се и веселете се во Господа, вашиот Бог; оти
Он ќе ви дава умерен дожд, па ќе ви праќа дожд - дожд ран и дожд доцен, како и
порано.
И ќе се наполнат гумната со жито и ќе се преполнат бочвите со гроздов сок и со

елеј.
И  ќе  ви  надоместат  за  оние  години,  кога  испојадоа  сè  скакулците,  црвите,

бумбарите и гасениците - Мојата голема војска што ја пратив против вас.
И до наситка ќе јадете и ќе се наситувате и ќе го славите името на Господа,

вашиот Бог, Кој пред вас изврши големи чудеса, така што Мојот народ нема да се
посрами.“
Значи,  тој  вели  дека  Бог  ќе  ги  “врати”.  Лутеранска  возраст  не  се  врати  на

црквата; почна реформацијата. Веслиевото време не се обновува. Пентекосталната
возраст не се врати. Но, Бог мора да се врати, бидејќи тоа не може да го негира
Неговото Слово. Ова не е воскресението на црквата; Ова е “реконструкција”. Бог ќе
го врати на Црквата право назад кон Педесетница на почеток. Известување сега во
25 стих кажува зошто ние треба реставрација. Скакулците, јаде и palmerworm се
јаде сите, но коренот и еден мал дел од стеблото. Значи, ни беше кажано дека сите
овие  инсекти  една  и  иста  грешка  во  различни  фази.  Дека  е  во  право.  Тие  се
антихрист дух манифестира во организацијата, име и лажни учења низ вековите. И
дека сиромашните малку корен и стебло ќе бидат вратени.  Бог  ќе засади нова
црква, но ќе се врати во неговата оригинална садење на оригиналниот семе. Тој го
прави тоа, како што е наведено во стих 23, учење или “рано” дожд. Следна ќе дојде
дожд жетвата или верување вознесение на.
Затоа, ние сме во овој момент во целосна реализација на планината 24, 24: “Да,

ако е можно, и избраните.” И кој е оној кој ќе се обиде да ја заведе на избраните?
Па, на духот на антихристот во “лажни помазани” на последниот ден. Овие лажни
дошло во “Исус Име”, тврдејќи дека Бог го помаза за последниот ден. Тие се лажни
Месии (помазаници). Тие тврдат дека се пророци. Но,дали се едно со словото? Нема
начин. Тие додаваат или одземаат. Никој не негира дека Божјиот Дух во нив, што се
одразува на подароци. Ако ви се допаѓа Валаам сите тие имаат свои програми,
молејќи се пари, вистински пари за повици, користење на подароци, но го негираат
Словото или е во посета на страв дека дискусијата може да ги намали шансите за
поголема добивка. Сепак проповедаат спасение и ослободување преку Божјата
сила, исто како и Јуда со служба , која му ја дарувал Христос. Но, бидејќи тие се
погрешно семе, бидејќи тие имаат погрешен дух што ги мотивира.
Верските? И тоа како! Засенити избраните во напор и ревност, но тоа е Лаодикија,

а не на Исус Христос, затоа што меѓу нив бараат голема маса, големи програми и
застрашувачки знаци. Проповедаат второ доаѓање на Исус Христос,  и негираат
доаѓањето на пророкот- гласник, и покрај тоа што во сила и знаци и вистинско
откритие засенува сè. Ах, да, овој лажен дух кој во последниот ден е толку блиску
до право може да се разликува од страна на неговото отстапување од Словото, и
кога се фатени дека се против Словото, се впуштат во тој еден аргумент за што веќе
се покажа дека е погрешен: “Ние постигнавме резултати, не е тоа? ние мора да
бидеме од Бога.”
Сега,  пред  да  се  завршам,  сакам  да  ја  изнесам  оваа  мисла.  Цело  време  ние

разговаравме за пченица семе што беше погребано потао израснато во две фиданки
и  на  крајот  во  во  вистински  клас.  Заради  оваа  некој  би  се  запрашале  зарем
лутераните го немаа Светиот Дуд а учеа за оправдување по вера. Затоа, некој се
прашуваат  за  Методисти,  итн.  Не,  воопшто.  Јас  не  го  зборуваам  тоа  Ние  не
зборуваме за поединци или луѓе, но на возраст. Лутер го имаше Духот Божји, но
неговата возраст не беше време за целосна обнова на друго излевање, како што во
почетокот. Тоа е исто со Весли, Бут, Нокс, Вајтфилд, Брејнерд, Џонатан Едвардс,
Mилер и така натаму. Тие, секако, беа полни со Светиот Дух. Да, сигурно се. Но, на
возраст во која секој  живее не беше време на обновување ниту,  пак,  во секое
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време,  освен  во  последната  возраст,  на  возраст  од  целосно  затемнување  на
прекинување. Ова е на возраст на отпадот, а тоа е време на обнова, времето на
завршување на циклусот.
Со ова е се завршено. Така, заклучуваме седум црковни времиња говорејќи го

само она што Духот го кажа за секое време: “Кој има уво, нека чуе што им зборува
Духот на црквите.”
Јас искрено верувам дека ни зборуваше Духот Божји, а не само да не научи на

вистината во врска со времињата, но верно работел со нашите срца да се свртиме
кон Него. Тоа е причината на сите проповеди поради тоа поучуваме и проповедаме
словото на овците кои го слушаат гласот на Бог и го следат.
Ниту за момент не донесувам порака на луѓето да ме следат, или да се приклучат

кон мојата црква, или да востановат здружение или организација. Јас никогаш не го
направив тоа, и јас нема да го направи тоа и сега. Овие работи не ме интересираат,
но јас сум заинтересиран за работите на Бога и луѓето, и ако може да се постигне
само една работа, јас ќе бидам задоволен. Ова е едно да се види и воспостави
вистинска  духовна  врска  помеѓу  Бога  и  човекот  во  кој  луѓето  стануваат  нови
созданија во Христа, исполнет со Светиот Дух и да живеат според Неговото Слово.
Во овој момент јас сакав да побарам, да замолам и да ги предупредат сите да чујат
Неговиот глас и своите животи целосно да Му се предадете, како што во моето срце,
јас  верувам  дека  сум  му  дал  све  свое.  Бог  да  ве  благослови  и  НЕКА Неговото
доаѓање го израдува вашето срце.
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Откровение. 10, 7: "Но, во деновите на
гласот..."


