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Откровение 1, 1 - 20
Откровение на Исуса Христа, кое Му го даде Бог, за да го покаже на слугите Свои

она, што треба да стане скоро. И Он го јави тоа на слугата Свој Јована, преку Својот
ангел,
кој  што го  посведочи словото Божјо и сведоштвото на Исуса Христа,  и  с  што

виде.
Блажен е оној, кој чита, и оние, што ги слушаат зборовите на пророштвото и пазат

на напишаното во него; зашто времето е блиску.
Јован - до седумте цркви, што се во Азија: благодат вам и мир од Оној, Кој е, и

Кој бил, и Кој иде, и од седумте духови, кои се пред Неговиот престол,
и  од Исуса Христа,  Кој  е  верен сведок,  Првороден од мртвите и  Господар на

земните цареви. Нему, Кој н возљуби и изми од нашите гревови преку Својата крв
и Кој н направи пред Бог а и Својот Отец цареви и свештеници, слава и држава

во веки веков. Амин!
Ете, иде со облаците, и ќе Го види секое око, и оние, што Го прободоа; и ќе се

расплачат пред Него сите земни племиња. Да. Амин!
Јас сум Алфа и Омега, почеток и крај - вели Господ, Кој е, Кој бил, и Кој иде,

Седржителот.
Јас, Јован, кој што сум и брат ваш и соучесник во скрбта и во царството и во

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

велеше: “Јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот;
и тоа, што ќе го видиш, напиши го во книгат и испрати го седумте цркви, што се

во Азија: во Ефес и во Смирна, во Пергам и во Тиатир, во Сард, во Филаделфија и
во Лаодикија!“
И се обѕрнав за да го видам гласот, што зборуваше со мене; и, откако се обѕрнав,

видов седум златни светилници,
а сред седумте светилници еден, сличен на Синот Човечки, облечен во долга

облека до нозете и по градите препашан со златен појас;
главата и косата Му беа бели како бела волна, како снег, а очите Негови - како

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

меч со две острици; лицето Негово светеше како што сонцето сјае во својата сила.
Штом Го видов, паднав пред нозете Негови како мртов. Он ја сложи Својата десна

рака врз мене и ми рече: “Не бој се! Јас сум Првиот и Последниот
и Живиот, Бев мртвов, и ете, жив сум за сите векови. Амин! И ги имам клучевите

од адот и смртта.
И така напиши, што виде, што е и што има да стане по тоа.
Ова е тајната на седумте ѕвезди, што ги виде во Мојата десница, и на седумте

златни  светилници:  седумте  ѕвезди  се  ангелите  на  седумте  цркви  -  а  седумте
светилници, што ги виде, се седумте цркви.“
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ВОВЕД ВО ПРВО ПОГЛАВИЕ
ОТКРОВЕНИЕ 1, 1 - 3: “Откровение на Исуса Христа, кое Му го даде Бог, за да го

покаже на слугите Свои она, што треба да стане скоро. И Он го јави тоа на слугата
Свој Јована, преку Својот ангел, кој што го посведочи словото Божјо и сведоштвото
на Исуса Христа, и с што виде. Блажен е оној, кој чита, и оние, што ги слушаат
зборовите на пророштвото и пазат на напишаното во него; зашто времето е блиску.”
Писарот (не е автор), на оваа книга туку Свети Јован побожниот. Историчарите се

согласуваат  дека  на  крајот  на  неговиот  живот,  тој  живеел  во  Ефес,  инаку  во
времето на пишување на оваа книга беше на островот Патмос. Ова не е животна
приказна на Јован, но е откровението на Исус Христос за иднината и за црковни
времиња. Во третиот стих се нарекува пророштво и ова е всушност она што е.
Оваа книга обично се нарекува Откровение на Светиот Јован, но тоа не е точно.

Тоа е откровението на Исус Христос на Јован за христијаните на сите времиња.
Тоа е единствената книга во целата Библија што е напишана од самиот Исус преку

лична објава до писарот,
Тоа е последната книга од Библијата, но сепак зборува за почетокот и за крајот

на евангелскиот период.
Оттука, грчкиот збор за откритие е “Апокалипса”, што значи “откритие”. Оваа

детекција е совршено опишана во Пример на скулптор кој открива скулптури и
неговата работа е да ја изложи на гледачите Што е откривање, откривање на она
што претходно беше скриено.
Така,  на  откривањето  не  е  само  откривање  на  личноста  Христова,  но  тоа  е

откровение на Неговата ИДНИНА и работи во текот на следните седум црковни
времиња.
Важноста на откровение на Духот никогаш не може да се нагласи премногу кон

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

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

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

делува со сатаната и дека ќе го фрли во огненото езеро. И ги открива оние кои го
следат сатаната. И сатаната тоа го мрази.
Дали некогаш сте забележале како Сатаната мрази две книги од Библијата повеќе

од сите други? Тој секогаш напаѓа од страна на либералните теолози и научници,
книгите Битие и книгата Откровение. Во двете од овие книги ќе го најдеме потекло
на сатаната, неговите страшни патишта, и неговото уништување. Тоа е причината
зошто тој напаѓа. Тој ги мрази да бидат изложени, и во овие книги се открива токму
начинот на кој Исус зборува за сатаната: “Тој нема интерес за мене и јас немам
интерес за тоа.” Тие би сакале да се докаже поинаку, но тоа не може, затоа прави
се што може да ја уништи довербата во Словото. Но, кога црквата не верува во
сатаната и верува во откровение на Словото на Духот, вратите на пеколот нема да
ја надвладеат.
Дозволете ми да кажам нешто тука, во мојата канцеларија, ако не ви пречи. Сите

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

книга Откровение за црквата. Тој знае дека Исус Христос е ист вчера, и денес и
засекогаш, и дека тој не се менува. Тој знае многу подобро од деведесет проценти
од  теолози.  Тој  знае  дека  Бог  е  непроменлив  во  неговата  природа,  дека  тој  е
непроменлив  во  Неговите  патишта.  Затоа,  сатаната  знае  со  сигурност  дека
првобитната црква на Педесетница со Божјата сила (Марко Глава 16 е во акција)
вистинската црква на која Исус тврди дека е неговата. Сè друго е лажно. Мора така
да биде.
Значи, Христова вистинската Црква е продолжение на книгата Дела. Но, книгата

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

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

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

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

ПОЗДРАВИ
ОТКРОВЕНИЕ 1, 4 - 6: “Јован - до седумте цркви, што се во Азија: благодат вам и

мир од Оној, Кој е, и Кој бил, и Кој иде, и од седумте духови, кои се пред Неговиот
престол, и од Исуса Христа, Кој е верен сведок, Првороден од мртвите и Господар
на земните цареви. Нему, Кој н возљуби и изми од нашите гревови преку Својата
крв  и  Кој  н  направи  пред  Бога  и  Својот  Отец  цареви  и  свештеници,  слава  и
држава во веки веков. Амин!”
Зборот Азија е, всушност, Мала Азија. Тоа е една мала област на земјата, речиси

со големина на Индиана. Седум од локалните цркви се посебно избран Имеѓу сите
други  цркви,  бидејќи  поради  своите  карактеристики,  и  исто  како  и
карактеристиките кои се наоѓаат во времињата подоцна.
Седум духови  пред  престолот  е  Дух,  кој  беше во  секој  од  седумте  гласници,

давајќи им нивни служби за времето во кое секој живееле.
Значи,  сите  овие термини:  “Оној  кој  е”,  “кој  е”,  “кој  треба да  дојде”,  “верен

сведок”, “првороден од мртвите”, “Владетел на земните цареви”, “Алфа и Омега” и
“Семоќниот ”наслови и описи на истото лице, што е Господ Исус Христос, Кој не
изми од нашите гревови преку Својата крв.
Духот Божји во Јован изрази волја дека ќе се изложуваат на врховно божество на

Исус Христос и го открив божество како Еден Бог. Денес постои една голема грешка
дека постојат три Бога, наместо еден. Ова откровение, што Исус го даде на Јован ја
корегира оваа грешка. Не дека постојат три Бога, туку еден Бог, со три служби. Има
само еден Бог со три наслови: Отецот, Синот и Светиот Дух. Ова е моќно откровение
што го имаше раната црква, и тоа мора да биде обновено пред последниот ден со
правилно крштевањето со вода.
Меѓутоа, современите теолози не се согласуваат со мене, бидејќи тоа е она што го

напишале во големите христијански списи: “Оваа доктрина (Троица) не е во срцето
и јадрото на Стариот Завет не и најмалку срцето и јадро и на Новиот Завет, како и
во Стариот завет, се противи на помислата дека има повеќе од еден Бог. Сепак,
Новиот Завет со еднакви бистрина учи дека Таткото е Бог, дека Синот Божји и дека
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Светиот Дух е Бог, и дека овие три не се три аспекти на исто лице, но три лица што
се во реалниот личен однос кон едни со други. Тука имаме големото учење за три
лица, а еден Бог.”
Тие исто така велат: “Бог во Библијата, не е само една личност, но тој е три лица

во еден Бог Тоа е големата мистерија на Троица.”
Да, во право. Како може да биде три лица во еден Бог? Не само што ова не е во

Библијата, но тоа покажува недостаток на интелигентно расудување. Три различни
лица, иако идентична супстанција, направија три богови или јазикот целосно ја
загуби својата смисла.
Само да ги слушаат зборовите повторно: “Јас сум Алфа и Омега,  почетокот и

крајот”, вели Господ, “кој е и кој беше и Кој иде, Седржителот.” Тоа е небото! Тој не
е  само  за  пророк,  човек.  Ова  е  Бог!  И  тоа  не  е  откровение  на  три  Бога,  но
откровениетоето на еден Бог, Семоќниот.
Во почетокот, црквата не веруваше во три Бога. Вие не може да најдете начин на

верување меѓу апостолите. Само по ерата на апостолите дојде до оваа теорија, и
навистина да  стане  предмет  на  дебата  и  основно учење на  Советот  на  Никеја.
Доктрината за Тројството предизвика поделба во две насоки на Никеја. И од тој
раскол  дојдоа  околу  две  крајности.  Некои  од  нив,  всушност,  отидоа  во
многубоштвото, верувајќи во три Бога, а другите отиде во Унитаризам. Се разбира,
тоа требаше малку време за да се случи, но тоа се случи и го имаме денес. Но
Откровение на црквите преку Јована преку Духот е: “Јас сум Господ Исус Христос.
Не постои друг Бог.” И тој го стави својот печат на на оваа Откровение.
Прашуваат:  кој  е  Таткото  на  Исус?  Матеј  1,18  кажува  :  “Се  најде  трудна  по

Светиот Дух.”Исус тврдеше дека е Бог Отецот. Бог Отецот и Бог Светиот Дух, колку
често ги искажа овие термини, направиja Отецот и Духот се Едно. Навистина, и тоа
е, или во спротивно Исус ќе имал двајца татковци. Но забележете дека Исус и рече
дека тој и неговиот татко беа едно - не двајца. Тоа го прави еден Бог.
Бидејќи ова е историска и библиска вистина, луѓето се прашуваат од каде дошле

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

служби или објави. Тие знаат во Писмото има само еден Бог, но тие се обидуваат да
направаат фантастична теорија дека Бог е како еден куп на грозје: три личности со
исто Божество дека сите го делиме подеднакво. Но, тука во Откровението на Исус
јасно вели: “Оној кој е”, “Оној што беше”, и “Кој треба да дојде”. “Тој е Алфа и
Омега”, што значи дека Тој е “А до Ш” или сето тоа. Тој е сè - Семоќниот. Тој е
светла ѕвезда Деница, праведен, Отец, и Светиот Дух. Тој е Бог, Семоќниот Бог.
Еден Бог.
Тим. 3, 16, вели: “И не постои сомнеж голема е тајна на побожноста: Бог се јави

во  тело,  оправдан  во  Духот,  виден  од  ангелите  проповедан  меѓу  народите,
поверуван во светот, до во слава.” Значи, што вели Библијата. Таа вели дека ништо
тука нема прво, второ или трето лице. Таа вели дека Бог се манифестирала во тело.
Еден Бог. Ова е еден Бог, се манифестира во тело. што треба да се спознае на
времето. Бог дојде во човечко тело. Дека тоа не направи било кој друг Бог. Тој
беше Бог, истиот Бог. Тоа беше откровение тогаш, а тоа е откровение сега. Еден е
Бог.
Да се вратиме на Библијата и да видиме што тој беше во почетокот на откровение

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

целата полнота на Божеството, телесно. Ништо не би можело да биде појасно од
тоа. Тајна, тоа е. Но вистинска вистина - не може да биде појасна. Значи, ако тој не
беше три лица, не може сега да се три. Еден Бог: И истиот Бог стана тело.
Исус рече: “Јас дојдов од Бог и одам (назад) кон Бога.” Јован 16, 27 - 28. Ова е

токму  она  што  се  случи.  Тој  исчезна  од  земјата  од  страна  на  Неговата  смрт,
погребение воскресение и вознесение. Тогаш Павле се запознал со него на патот за
Дамаск и Тој разговараше со Павле и рече: “Савле, Савле, зошто Ме прогонуваш?”
Павле рекол: “Кој си ти, Господи?” Тој  рече: “Јас Сум Исус.” Тој  е огнен столб,
заслепувачка светлина. Тој се врати токму онака како што тој го рече. Назад во ист
облик во кој бил пред тоа беше ставен врз телото шатор. Токму Јован, го видел тоа
да се случи. Јован 1, 18: “Никој никогаш не Го видел; Единородниот Син, Кој е во
прегратката на Таткото, Тој Го објави.” Како што вели Јован, каде е Исус. Тој е во
прегратката на својот Отец.
Лука 2, 11, вели: “Зашто ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос

Господ.” Тој е роден како Христос, а осум дена подоцна, кога тој бил обрежан, му
беше дадено името Исус, како што беше рекол ангелот. Роден сум Бранхам. Кога
сум роден ми дадоа име Вилијам. Тој е Христос, но тука меѓу луѓето на со оглед на
неговото име. На отворен шатор каде што луѓето можеа да видат беше наречен
Исус. Тој е Господ на славата, Семоќниот објавен во телото. Тој е Бог, Таткото,
Синот и Светиот Дух. Тој е сето тоа.
Отецот, Синот и Светиот Дух, се само наслови. Ова не се имиња. Тоа е причината

зошто ние крштеваме во името на нашиот Господ Исус Христос, затоа што тоа е име,
а не титулата. Тоа е името на титулата, исто како да ве однесеме на новороденче
кое е син и име. Тоа е најмалиот син е титула, а потоа му го даде името на Џон
Хенри Браун. Не само што тие беа крстени во “името на Исус”. Постојат илјадници
Исус во светот и има дури и пред Исус, нашиот Спасител. Но само еднаш од нив се
родил како Христос, “Господ Исус Христос”.
Луѓето велат дека Исус е вечен Син Божји. Сепак, не е тоа контрадикција? Кои

некогаш сте слушнале дека “Синот” е вечен? Синови имаат почетоци, но она што е
вечно никогаш немало почеток. Тој е вечен Бог (Јахве) кој беше објавен во телото.
Светото Евангелие по Јован вели: “Во почетокот беше Словото, и Словото беше во

Бога - и Словото беше Бога и Словото стана тело и се настани меѓу нас.” Тој е верен
и вистинит Сведок на вечниот Збор на Отецот. Тој беше пророк, и тој би можел да
каже дека од татко му беше наредено да се каже. Но тој рече: “Мојот Отец е во
мене.” Тоа, рече Исус,во шаторот, “Татко ми е во мене.”
Бог има многу титули: “Нашата правда”, “нашиот мир”, “насекаде” и “Татко” и

“Син” и “Светиот Дух”, но тој има само едно човечко име и тоа име е Исус.
Не збунувајте се со фактот дека тој има три служби, која има три откровенија. На

земјата, Тој беше пророк, на небото тој е свештеник и по повраток на Земјата Он е
Цар над царевите. “Оној што беше” - тоа е Исус, пророкот. “Оној кој е” - дека Тој е
Првосвештеник, кои се зазема, Тој кој може да сочувствува со нашите слабости.
“Оној што доаѓа” - тоа е кралот кој доаѓа. На земјата, Тој беше Словото - пророкот.
Мојсеј, за него рече: “Господ, твојот Бог ќе ви издигне Пророк како мене, и ако не
ги слушаат зборовите на пророкот, ќе исчезнат од земјата.”
Имајте ги на ум овие факти за Исус. На земјата, Тој беше пророк, Јагнето и Синот.

Дека тоа не го направи три. Овие беа ништо друго освен објави и службите на една
личност, Исус.
Сега, постои омилено Писмо за тоа тројство мислат дека ја докажува нивната

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

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

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

го прогласилa за пророк, во која се наведува дека Месијата ќе биде познат за оваа
несекојдневна можност. Јован 4, 7 - 26: “Дојде една жена од Самарија, за да полни
вода. Исус ѝ рече: 'Дај Ми да пијам!' А учениците Негови беа отишле во градот да
купат храна. Жената Самарјанка Му рече: 'Како Ти, бидејќи Јудеец, бараш од мене,
жена Самарјанка, да пиеш?' - Оти Јудејците со Самарјаните не се мешаат. Исус ѝ
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одговори и рече: 'Кога би го знаела дарот Божји и Кој е Оној што ти вели: 'Дај Ми
да пијам' - ти самата би побарала од Него и Он би ти дал вода жива.' Жената Му
рече: 'Господи, Ти нема со што да нацрпиш, а кладенецот е длабок; од каде, пак,
имаш вода жива? Зар си Ти поголем од нашиот татко Јакова, кој ни го даде овој
кладенец! И сам тој пиеше од него, и синовите негови, и добитокот негов!' Исус ѝ
одговори и рече: 'Секој што пие од оваа вода, пак ќе ожедни; а кој пие од водата,
што ќе му ја дадам Јас, нема никогаш да ожедни; таа во него ќе стане извор на
вода, што ќе тече во живот вечен.' Жената Му рече: 'Господи, дај ми таква вода за
да не ожеднувам, ниту да идам овде за полнење!' Исус ѝ рече: 'Оди, повикај го
мажа си и дојди ту ка!'  Жената одговори и Му рече: 'Немам маж.'  Исус ѝ рече:
'Право кажа дека немаш маж; зашто петмина мажи си имала и овој, што го имаш
сега, не ти е маж; право рече.' Жената Му одговори: 'Господи, гледам дека си Ти
пророк.  Нашите  татковци  се  клањаа  во  оваа  планина,  а  вие  велите  дека  во
Ерусалим е местото каде што треба да се клањаме.' Исус ѝ рече: 'Жено, верувај Ми
дека иде часот, кога ни во оваа планина, ниту во Ерусалим ќе се поклонувате на
Отецот. Вие му се клањате на она, што не го знаете; а ние се клањаме на она што
го знаеме; +зашто спасението е од Јудејците. Но иде време и дошло веќе, кога
вистинските поклоници ќе Му се поклонуваат на Отецот со дух и вистина, зашто
Отецот сака такви да бидат оние, кои Му се клањаат. Бог е Дух и оние, што Му се
клањаат, треба да се поклонуваат со дух и со вистина.' Жената Му рече: 'Знам оти
ќе дојде Месија, наречен Христос; кога ќе дојде Он, сè ќе ни каже.' А Исус ѝ рече:
'Јас сум, Кој зборувам со тебе.'”
Во Откровение 15:  3  вели:  “Тие ја  пееја  песната на Мојсеј,  Божјиот  слуга,  и

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

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



ОТКРОВЕНИЕТО НА ИСУС ХРИСТОС 9

кажува: “Ние ќе дојдеме.” Тука е тоа. “Доаѓа Духот, истиот Дух Божји кој се објави
како Таткото, и како Синот, и уште ќе се објавува во мноштво”, ЕДЕН ГОСПОД кој е
Дух.
Затоа,  никој  не може да дојде и да каже дека папата е свет човек,  или дека

супервизорот светиот човек или свештеник. А светиот маж е Христос, Светиот Дух
во нас. Како во хиерархијата се осмелуваат да претендираат да нема ништо друго
да се каже? Секој има нешто да каже. Секој има работа, секој има служба. Светиот
Дух слезе на Педесетницата, и поделен Самиот на секој да се исполни во она што
Христос рече: “Во тој ден ќе знаете дека Јас сум во Мојот Отец, а вие во Мене, и Јас
во вас.” Јован 14, 20.
Големиот, Семоќниот Бог, дојде како што Духот ја исполни вистинска црква. Тој

има право да оди каде и да сака и на кого тие сакаат. Ние меѓу нас не правиме
никого “светец”, но целиот свет кој е во вистинската заедница на Господ, поради
присуството на Светиот Дух. Светиот Дух е тој кој е свет, а не самата заедница.
Значи, се открива дека Исус Христос е Бог. Јахве на Стариот Завет е Исус од

Новиот. Без разлика колку е тешко да се обиде, не може да се докаже дека постојат
три Бога. Но, исто така, тоа е откровение на Светиот Дух да ве натера да ја сфатите
вистината дека Тој е еден. Тој го зема откровението да се разбере дека Господ е
Исус на Стариот Завет и на Новиот. Сатаната се сопна во црква и ги заслепува
луѓето во однос на вистината. И кога тие бидат ослепени на оваа точка, веднаш по
римската црква запрени во крштавањето во името на Господ Исус Христос.
Признавам дека потребно е откровение од Светиот Дух за да ја видите вистината

за Бог овие денови кога се наоѓаме во средината на толку многу нарушувања на
Светото Писмо. Но чувствувате, победувајќи црквата е подигната за откровение, и
можеме да очекуваме Бога да и ја открие Својата вистина. Сепак,за крштевањето со
вода треба откровение. Дали тоа ќе биде можно, и за момент, дека апостолите се
свртеa од директна наредба на Господа да се крсти во името на Отецот, Синот и
Светиот Дух, и така се случи да биде во намерна непослушност? Тие знаеја името, и
не постои само едно место во Светото Писмо дека ќе се крсти ниту еден друг начин
освен во името на нашиот Господ Исус Христос.  Здрав разум ќе ти кажам дека
книгата на Дела црква во акција, и ако тие се крстиja на тој начин, тогаш тоа е
крштевањето. Затоа, ако мислите дека ова е грубо, како што мислите за ова? Секој
кој не е крстен во името на Господа Исуса, мора повторно да се крштева.
Дела 19, 1 - 6: “Во она време, додека Аполос беше во Коринт, Павле минуваше

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

чувствуваат безбедно, колку беа. Забележите колку тие се дојдени. Тие се дојдени
по целиот пат до прифаќањето на идниот Месија. Тие се подготвени за него. Но,
може да се види дека тие сепак успеа да дојдат? Тие требаше да се крстат во името
на Господ Исус Хр истос. Тие требаше да бидат исполнети со Светиот Дух.
Ако се крстите во името на Господ Исус Христос, Бог ќе ве исполни со Светиот

Дух. Тоа е зборот. Дела 19, 6, читаме, а остварување е во Дела 2, 38: “Покајте се и
секој од вас да се крсти во името на Исуса Христа за простување на гревовите, и ќе
го примите дар од Светиот Дух.” Гледаш, Павле, од Светиот Дух, рече токму она што
Петар го рече преку Светиот Дух. И она што е кажано не може да се промени. Ова
мора да биде истo од Педесетница додека не се крсти и последен кој е повикан. “Но
ако и ние, или ангел од небото, ви проповеда друго евангелие, различно од она што
го проповедам за вас, нека биде проклет!” (Галатите 1, 8)
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Значи,  некои од вас  Единци мислат  дека ако крстите  тогаш се  е  во  ред.  Вие
крштевате за обнова кога ќе се нурнете во вода. Обновување не доаѓа со вода, тоа
е дело на Светиот Дух. Човекот по кој Светиот Дух ја дал наредбата: “Покајте се и
секој нека се крсти во името на Господ Исус, тој не кажа дека водата обновува. Тој
рече дека таа е само показател на ”добра совест пред Бог.“ Тоа е тоа. 1. Петрова 3,
21:  ”Образот  на  таа  вода  -  крштавањето,  но  не  отстранувањето  на  телесната
нечистотија, туку ветувањето на Бога - добра совест - нè спасува сега и нас преку
воскресението на Исуса Христа.“ Јас верувам во тоа.
Ако  некој  има  некои  погрешни  идеи  дека  историјата  може  да  докаже  дека

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

Никеја до крајот на векот) беа крстени во името на Господ Исус Христос. Но, таа не
се врати. сатаната не може да го задржи.кога има откровение на Духот.
Да, ако имало три богови, тие би можеле да бидат крстени во Отецот, и Синот, и

Светиот Дух. Но беше дадено Откровението на Јован е дека има само еден Бог, и
Неговото име е Господ Исус Христос и се крсти во еден Бог и само еден. Тоа е
причината зошто Петар крсти онака како на Педесетница. Тој мораше да биде верен
на откровение, а тоа е: “И така, насигурно нека знае сиот Израилев дом, дека Оној
Исус, Кого вие Го распнавте, Бог Го направи Господ и Христос.” Тое е Он “ГОСПОД
ИСУС ХРИСТОС.”
Ако Исус е во “ДВАЈЦАТА” “и” Господ и Христос, тогаш Тој (Исус), и не може да

биде ништо друго освен “Отецот, Синот и Светиот Дух” Тоа е личност објавена во
едно тело. Тоа не е “Бог во три лица, Пресвета Троица”, само еден Бог, едно лице со
три големи титули, три служби, кои ги рефлектираат овие наслови. Слушнете го
оваа  повторно.  Овој  Исус  е  “и”  Господ  и  Христос.  Господ  (таткото)  и  Христос
(Светиот Дух) е Исус, зашто Тој (Исус) е “и” (Господ и Христос).
Ако не ни се покаже вистинско откровение на Божеството, ништо нема. Господ не

е друго, Христос не е друго. Господ е Исус Христос - еден Бог.
Филип, еден ден ќе му рече на Исус: “'Господи, покажи ни Го Отецот и ќе биде

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

го видите Отецот.“
Пророкот вели дека во времето на вечерта ќе се запали светлина. Во песната

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

Бог во три дела. Ние знаеме подобро од тоа.”
Му реков: “Така е, Раби! Ние не го делиме Бог во три дела. Веруваш ли ти во

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

дека постои: Отецот, Синот и Светиот Дух. - ќе ви кажам право,од каде таа доаѓа
таа идеја. Евреите не знаат дека ова верување во црква е основано во Никеја. Не е
чудо што тие не презираат како незнабожците.
Зборуваме за Бога, кој не се менува. Тоа, исто така, верува дека и Евреите. Но и

Црквата ја смени непроменливоста на Бога од еден во три. Но светлината се враќа
во времето на вечерните часови. Како импресивен е дека оваа вистина дојде во
време кога Евреите се вратија во Палестина. Бог и Христос се едно. Овој Исус е
Господ и Христос.
Јован имаше откровение, а Исус бил Откровението. И тој се претстави токму овде

во Светото Писмо: “Јас сум тој што беше, Кој е и Кој иде, Седржителот, Амин.”
Ако откровението  е  на  вашиот  дофат,  барајте  нагоре по него  од  Бога.  Ова е

единствениот начин да се добие било кога. Откровениата треба да доаѓаат од Бога.
Тие никогаш не излегуваат од човечки природни таленти,тоа е дарот на Светиот
Дух. Можете дури и да научите и да го запаметите Писмо, и иако тоа е убаво, тоа
нема да биде така. Тоа мора да биде откровение од Бога. Словото вели дека никој
не може да каже дека Исус е Христос, освен преку Светиот Дух. Мора да го прими
Светиот Дух, и тогаш, и само тогаш, може да ви даде Духот откровение дека Исус е
Христос - Бог, Помазаник.
Никој не знае на работите на Бога, освен Божјиот Дух и она што Духот го открива.

Ние треба да се повикаме на Бога за откровение повеќе од било што во светот. Ја
прифативме Библијата, ги прифативме нејзините големи вистини, но тоа се уште не
е вистински за повеќето луѓе, бидејќи не постои откровение од Духот. Зборот не
беше оживеан. Библијата вели во 2 Коринтјаните 5, 21, тогаш сме на праведноста
Божја на нашата заедница со Христа Исуса. Дали можеме да согледаме дека? Тој
вели дека сме сами ПРАВДА самиот Бог со тоа што се во Христос. Тој вели дека Тој
(Исус) стана грев за нас. Тоа не значи дека тој стана грешен, но стана грев заради
нас, со Него можеме да станеме Божја праведност. Ако го прифатиме фактот (а ние
мора) дека Тој буквално стана грев заради нас, заменувајќи нас, тогаш ние исто
така мора да го прифатиме фактот дека ние имаме единство со Него тоа станува
Божјата праведност. Откажете едно е да се одбие со друго. Прифати едно е да се
прифати и друго. Па, ние знаеме што Библијата вели. Тоа не може да се негира. Но
недостасува ова откровение. Ова не е навистина повеќето од Божјите деца. Тоа е
само добар стих во Библијата. Но, ние треба да го направиме тоа за нас да живее.
Дека ќе го превземеме со откровение.
Дозволете ми да вметнете нешто што и двајцата ќе не воодушеви и да ви помогне.

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

чекор  понатаму.  Денес  постојат  некои  научници  кои  велат  дека  оригиналните
ракописи биле напишани на арамејски, кој е јазикот на Исус и на луѓе на неговото
време. Тие тврдат дека луѓето не зборувале и пишувале на грчки како што тоа
обично се претпоставува. И факт е дека нашите историчари се поделени околу тоа.
На пример, д-р Шонфиле, еден од најбрилијантните Научници, истражувања се
покажаа, на мое задоволство, дека Новиот Завет е напишан на народен јазик од
луѓето кои зборувале грчки во тоа време. Тој поставил добри аргументи за нивните
верувања врз основа на разни документи на располагање. Но, од друга страна,
имаме уште еднен добро познат научник д-р Ламсаи, кој е убеден дека Новиот Завет
е  напишан  на  арамејски,  брилијантен  историчар,  Тојнби  поддржува  неговото
тврдење дека Арамејски, а не грчки јазик, е јазикот на народот, па се чини можно
дека Новиот Завет е прво напишани на арамејски.
Сепак, пред да се оди премногу длабоко во ова, треба да се прочита превод на

Кралот Џејмс и превод на другите. Ламсаи. На наше задоволство, во двата превода
наоѓаме неверојатно исти зборови, така што не постои разлика во содржината или
доктрина. Дури може да се заклучи дека Бог дозволил овие новооткриени ракописи
и  последните  изданија  на  познати  дела  да  доаѓаат  пред  нас  за  да  ја  докаже
автентичноста на она што веќе го имаме. Сметам дека, иако преведувачи можат да
се борат едни против други, ова не е случај со списите.
Сега може да се види дека не може да биде врз основа на толкувањето и длабоко

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

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

дека јас верувам во валидноста на овие зборови е она што го имаме сега. Верувам
дека Библијата е точна. Исус целосно гарантира за автентичноста на Стариот завет,
кога тој беше тука на земјата, и тој се прави исто како и нашиот Новиот Завет. Без
сомнение, ние денес имаме непогрешлив зборот на Бога и никој не се осмелил да ја
одземе или да се додаде. Но, имаме ист Дух, дека тој ни дава поуки.
Ох, колку ние треба откровение од Духот. Нам не ни треба нова Библија, што не

ни треба нов превод, иако некои се многу добро, и јас не сум против нив, но ние
требаме откровение од Духот. И благодарам на Бога имаме она што треба, затоа што
Бог сака да се открие Неговото Слово од Светиот Дух.
Нека нашиот Бог започне со својот Дух да ни дава непрекинато Откровение које

дава Живот и Победа. Ох, ако црквата може да добие само свежо откровение, и таа
стане објава на живиот збор, ние би направиле поголеми дела во слава на Бога,
нашиот небесен Татко.

РАЗРЕШЕН ОД ГРЕВОТ
Откровение 1, 5: “Оној, Кој нè засака нас и преку Својата крв не изми од нашите

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

дојде прва веста дека неговиот син, Адам, е изгубен,и Бог не испратил ангел? Не го
испраќа својот син? не испрател некој сличен на нас? Не, тој самиот дојде да го
откупи на изгубениот син. Алелуја! Бог не го споделил неговиот план за спасение
на друг. Тој верува во себе. Бог стана тело и се настани меѓу нас и да нè иску пи кај
Себе. Ние сме спасени преку “крвта на Бога.” Вечниот Бог живееше во смртно тело,
за да се отстрани гревот. Тој стана Јагне со цел да ја пролеа својата крв и со неа
отиде зад завесата.
Сметаат дека ова. Бидејќи тоа е крвта на Бог, тоа е совршен крв. Па, иако ние не

сме совршени крв ослободува од власта и ропство и нечистотијата на гревот, тогаш
решението е совршено и целосно. Сега, значи, нема осудување. “Кој ќе ги обвини
Божјите избраници? Оправдува Бог (не прогласува праведни). Кој ќе не осуди?
Христос умре...” Рим. 8, 33 - 34. Неговата смрт ни даде крв. Крвта нас не разреши.
Сега нема осудување. Како тоа би можело да биде? Не постои ништо за да бидете
осудени, затоа што крвта не разреши од гревот. Ние сме слободни, без вина. Не
слушајте  еден  човек,  се  слуша Словото.  Затоа,  не  се  врзувајте  на  традиции и
верувања на Црквата и организации.
Не залажувајте се со слушање на оние кои го негираат моќта на зборот и да

негираат дека Исус ги спасува, лекува, се исполнува со Светиот Дух и енергија.
Божји слободни луѓе, се ослободени од Негова сопствената крв.
Ако се уште се потпираат на својата вера во црква убедувања и вероисповед,

секакотоа е доказ дека сте ја изгубиле верата во Словото.

ЦАРЕВИ И СВЕШТЕНИЦИ
Откровение  1,  6:  “И  Кој  н  направи  пред  Бога  и  Својот  Отец  цар  еви  и

свештеници, слава и власт во веки веков. Амин!”
“Тој не создал!” Ох, има некои вистини што ни е потребно да се нагласaт. Ова е

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

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

БОГ КОЈ ДОАЃА
Откровение 1, 7: “Еве, доаѓа со облаците и ќе Го види секое око, и оние кои Го

прободоа, и ќе тагуваат заради Него сите земни племиња. Да! Амин!”
Тој доаѓа. Исус доаѓа. Божјиот збор. Пророкот доаѓа. Свештеник и цар доаѓаат.

Сите во сее. Да, Господ Исус, доаѓа брзо. Амин.
Тој доаѓа. Тој доаѓа на облаци, облаци на слава како кога тој беше на видување

на планината на Преображението, а неговата облека блескаше како што го завитка
силата Божја, ќе го види секое око. Ова значи дека тоа не е занесот. Ова е кога ќе
дојде и го заземе своето заслужено место Владетел на целиот свет. Ова е кога оние
кои Го прободоа неговата црква, верувања и религиозни доктрини ќе жалат, и сите
луѓе ќе жалат поради страв од Оној Кој е Речта.
Ова е приказна за откровение Захарија 12, 9 - 14, Захарија прорече за ова пред

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

доаѓаат веднаш по страдањето. Црква на Првородениот не поминува низ проблеми.
Ние знаеме дека Библијата исто така учи.
Во тоа време, се вели дека Бог ќе излее од својот Дух врз домот на Израел. Тоа е

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

црквата,  која  одби  да  земе  масло  (симбол  на  Светиот  Дух)  во  нивните  ламби
(симбол на власт или резервоар за масло), додека тоа не биде премногу доцна. Не
дека тие не се  добри луѓе.  Тие биле “Девици”,  што укажува на висок морален
режим. Но, тие немале масло во своите светилки, па биле исфрлени каде бил плачот
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и крцкање со забите.
Сето ова пишува во Битие, поглавје 45, каде што Јосиф ги исполнува своите браќа

во Египет и ги открива. Битие 45, 1- 7: “Јосиф им се открива на своите браќа и бара
таткото негов да дојде во Египет. Тогаш Јосиф, не можејќи повеќе да се воздржи
пред оние кои стоеја околу него, извика: 'Одстранете ги сите од мене.' И така никој
не остана при Јосифа кога им се откри на браќата свои. Па заплака силно, така што
чуја Египтјаните, а се чу и во домот на Фараонот. И им рече Јосиф на браќата свои:
'Јас сум Јосиф! Дали е уште жив татко ми?' Но браќата не можеа да му одговорат,
бидејќи се смутија пред него. Но Јосиф им рече на браќата свои: 'Дојдете поблизу
до мене!'  И тие пристапија;  а  тој  им рече:  'Јас  сум Јосиф,  братот  ваш,  кого го
продадовте  во  Египет.  А  сега,  пак,  не  жалостете  се  ниту  да  жалите  што  ме
продадовте ваму, оти Бог ме прати мене пред вас, за да го запази животот ваш. Оти
има веќе две години, откако настапи глад на земјата, а уште пет години остануваат,
во кои ќе нема ни орање, ниту жетва. Затоа Бог ме прати пред вас, за да ве зачува
на земјата, а и да ви го запази животот со големо избавување.'”
Значи, се сложува убаво со Захарија 12? Кога ќе ги споредиме двете, треба да се

целосно точни.
Кога Јосиф беше многу млад, браќата го мразеа. Зошто го мразеа браќата? Затоа

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

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

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

правеше во Египет успеваше. Неговата прва работа со командантот успеваше. Дури
и во затворот успеваше. Кога Исус ќе се врати, пустините ќе цутат како ружа. Тој е
“Син на просперитет”. Како на ниту едно време успеваше се под Јосиф, па доаѓа
време на таква корист на земјата, каква во светот никогаш не сме виделе. Секој од
нас може да седи под својата смоква и да се смее и да се радува и да живее вечно
во Неговото присуство. Во Неговото присуство е полнотата на радоста, и на него од
десно во вечно блаженство. Фала му на Бога.
Забележите  веднаш  дека  каде  и  да  Јосиф  одеше,  неговото  доаѓање  беше

најавено.  Извикуваа  луѓето:  “на  колена  пред  Јосиф!”  Не  е  важно  што  некој
работеше, кога труба звучеше, клекна. Можеби тој имаше нешто за продажба, или
броеше пари, сепак, тој мораше да запре и да клекне кога звучеше труба. Дали е
изведувачот или глумец мораше да прекине со неговата игра и да клекне пред
Јосиф, кога неговото присуство беше најавено со повик, и труби. И еден од овие
денови ќе заврши кога ќе звучи Божјата труба, и мртвите во Христа ќе воскреснат и
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наутро ќе се раздени со вечен сјај и ведрина. Сите тогаш ќе се поклонат, зашто е
напишано: “Па затоа и Бог високо Го издигна и +Му даде име, што е над секое име,
та  во  името  на  Исуса  да  ги  преклони  колената  на  сè  што  е  небесно,  земно  и
подземно, и секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бога
Отецот.” Филипјаните 2, 9 - 11.
Сепак, ќе забележите славно откровение во овој тип на Јосиф. Јосиф, додека тој

бил во  Египет,  од  паганска невестата  и  преку неа доби семејство со  два сина,
Ефрем и Манасија. Јосиф го праша својот Татко да го благослови двете момчиња. Ги
постави пред Јаков, така што Манасија, беше првенец, беше со право на Јаков и
Ефрем на  левата  страна.  И  кога  требаше да  ги  благослови  Јаков,  ги  прекрсти
рацете, така што десната рака долу на помладиот. Јосиф извика: “Не е така, Татко,
тој има право како првенец.” Но Јаков му рече: “Бог ги прекрсти моите раце.” Тука
во ова гледаме дека благословот што му припаѓаше на првороден (Евреин) беше
даден на  (паганинот)  преку  крстот  (прекрстени раце)  на  Господ Исус  Христос.
Благослов доаѓа преку крстот. Гал. 3, 13 - 14: “Христос нè искупи од клетвата на
законот со тоа што стана проклетство за нас, зашто е пишано: 'Проклет да е секој,
кој виси на дрво', да дојдат на народите благословот на Авраама во Христа Исуса,
така што можеме да го добиете ветувањето на Духот, преку верата.” Благословот на
Авраам дојде преку крстот кон незнабожците. Евреите го отфрлиле крстот, според
тоа, Исус добил паганска невеста.
Сега, да се вратиме на приказната за средбата на Јосиф со неговите браќа. Не

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

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

начин да се изврши паганска невеста Тој умре на крстот за да се спаси животот на
паганска црква.
Така, овие 144.000 не се во Невеста. Во Откровението 14,4 се нарекуваат девици

и по Јагнето каде и да оди. Фактот дека тие не се осквернија со жени покажува
дека  тие  се  евнуси  (Мт  19,  12).  Евнуси  беа  Чувари  на  невестата.  Тие  беа
присутните. Имајте на ум дека тие не седат на престолот, но се пред престолот. Не,
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тие не се на невестата, но ќе бидат во славното владеење на милениумот.
А потоа ќе видиме дека кога овие последни дни на Израел се поврзани со Господ

во љубовта и кога непријателот ќе биде уништен, Бог ќе ги подготви Неговата света
гора,  вашата нова рајска градина,  за Невестата и присутните за илјада години
меден месец во земјата. Како Адам и Ева биле во градината и не стигнале до илјада
години, сега Исус нашиот последен Адам и Ева Неговата (вистинска Црква) за да го
пополни целиот план на Бог.
Ох, како Библијата се повторува. Наскоро ќе се повторат сцените Како Јосиф и

неговите браќа, бидејќи Исус доаѓа наскоро.
Завршувајќи со Јосиф сакам да се обрне внимание на уште една работа во врска

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

Господ Бог Саваот. Да, Господ Исус. Еден и единствен вистинит Бог, доаѓа набргу!
Да Господ Исусе Еден и Единствен Боже дојди, набргу!
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