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Откровение 2, 8 - 11
“И на ангелот на Смирненската црква напиши му: така вели Првиот и Последниот,

Кој беше мртов и еве оживе ги знам твоите дела, скрбта и сиромаштијата - но ти си
богат - и хулењата на оние, кои за себеси велат дека се Јудејци, а не се, туку се
сатанска збирштина.
Не бој се воопшто од она, што ќе има да претргаш. Ете, ѓаволот некои од вас ќе

фрли в затвор, за да ве искуша, и ќе бидете нажалени десетина дни. Биди верен до
самата смрт и ќе ти го дадам венецот на животот.
Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите: кој победува, втората

смрт нема да му нанесе штета.“

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

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

ГЛАСНИК
Користење на наше од Бога дадено правило за избор на гласник на сите времиња,

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

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

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

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

СМИРНА
Градот Смирна беше малку по северно од Ефес на влезот на Смирненскиот Залив.

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

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

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

прославата на Зевс, а другиот е подигнат на Кибелија. И помеѓу овие два храма е
пронајдена најубавата улица од древни времиња, наречена Златна Улица. За мене,
тоа го опишува понатамошното навлегување на паганството што веќе е започнато
во првото време, но познато е дека постои само во Рим. Поврзување на овие два
храма,  богови  и  божици,  семето  е  на  маријанство  кое  сега  се  вика  Марија
Богородица и добива чест и звања и овластувања давајќи и еднаквост со Исус
Христос.  Златна улица што ги поврзува е сликата на алчноста,  кој  ги поттикна
организаторите николаитите да водат државата и црквата,  бидејќи знаеја дека
богатството и моќта, се тоа што тие го нудат. Како ера Ефес беше само плодна
почва за Пергамон трагичната ера која сè уште беше во иднина, ова е смирненско
време беше дожд, сонце и храна, што ја обезбеди страшната корупцијата која ќе ја
потврди црквата во идолопоклонство, која е духовна прељуба, од која никогаш
нема да станат. Смртта ја зафати од коренот на гранките, а оние кои се нејзините
учесници ја споделуваа горчината и смртта.
Ова ера траеше од 170. до 312 година по Христа.

ЧЕСТИТКИ
Откровение 2, 8: “Првиот и Последниот, кој беше мртов и оживеа.”
“Првиот и Последниот, кој беше мртов, и е жив.” Значи, ова не се зборови на

човек. Јас сум човек (како тој може да зборува од гробот) би рекол: “Јас сум првиот
и последниот, оној кој беше жив и умре.” Првото нешто што се случува на еден
човек е да се роди (живи), и последно нешто да се случи за да умре. Значи ова не
кажува човекот. Ова е Божество. Еден човек (Адам) го одзеде животот и ја претвори
во смрт. Но овој човек (Исус) ја зеде смртта и се претвори во живот. Адам невиност
го претворил во вината. А Он од вината ја претворил во праведност. Адам го имаше
рајот  и  го  претворил  во  гадна  пустината  пустелија;  Но,  ова  се  навраќа  на
претворање на земјиштето да биде лулка и се опоравува со уништување во друг
Еден. Адам зеде животот на заедништво и радост во Бога и се претвори во пустина
на  духовна  темнина  што  донесе  сите  гревови,  моралното  пропаѓање,  болка,
страдање, прелест и изопаченост на војната во човековата душа. Но, ова е за сите
од трагичната смрт на оваа деградација кои го полнат човештвото Он донесе живот
на правдата и убавината, така што, како што гревот зацарува смртта дојде, и луѓето
сега владеат во праведноста по еден, Исус Христос; а не како на престап, сега иако
тоа навистина беше страшно, но е многу повеќе Неговиот дар на вечен живот.
И еве го, оди меѓу оние кои Тој ги откупуваа, згора на тоа во своја црква. И тие

беа оние кои беа откупени? многу беа како Павле, убијци и расипани? многу од нас
се  како бандити,  разбојници и  убијци? Сите трофеи на Својата  благодат.  Сите
вратени од мртвите. Сите оживеан во Христос Исус, Господ.
Се прашувам дали сте го виделе поздрав од првото време и тогаш го забележав

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

СОСТОЈБА НА ВРЕМЕТО
Откровение 2, 9: “Ги знам твоите дела, скрбта и сиромаштијата - но ти си богат - и

хулењата на оние, кои за себеси велат дека се Јудејци, а не се, туку се сатанска
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синагога.”
Проблемот  е,  многу  очигледен во  клучот  на  времето.  Ако  првото  време било

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

добрина да предизвика смрт.
Па Семоќниот Господ Бог вели: “Јас знам.” Он оди по средината на својот народ.

Постои, НадПастирот на стадото. Но, дали тој го спречува прогонство? Тој дали ги
запира проблемите? Не, тој не го прави тоа. Тој едноставно вели: “Знам за вашата
болка - не сум невнимателен во твоето страдање.” Што е камен на сопнување за
многу луѓе. Тие се прашуваат како Израел дека Бог навистина го сака. Како може
Бог да биде само и да сака, и ако тој стои од страна и го гледа својот народ да
страда? Тие само се прашуваа што во Мал. 1, 1 - 3: “Товарот на Словото на Господ
на Израел од страна на Малахија. 'Јас ве љубев.' Вели Господ. И рекоа: 'По што не
љубеше?' 'Зарем не е Исав брат на Јаков?' вели Господ. 'Но, Јаков го сакав, а Исава
јас го мразев пуста му ја сторив планината и наследството за чакали пустината.'”
Гледаш, тие не можат да ја разберат љубовта Божја. Тие мислеа дека љубовта не
значи страдање. Тие мислат дека љубовта подразбира бебе со родителска грижа. Но
Бог му рече дека Неговата љубов е љубов таа “избрана”. Доказ за Неговата љубов е
на изборот - дека без оглед на она што се случи, Неговата љубов е докажана точна
со  фактот  дека  тие  биле  избрани  за  спасение  (бидејќи  Може  да  ви  дава  Бог
спасение во осветувањето на Духот и верба во вистината). Тој може да ве предаде
на смрт како Павле што го предаде. страдања како што е дадено за работа. Тоа е
негова чест. Тој е суверен. Но, сето тоа е за одредена цел. Ако нема цел, тоа ќе
беше основоположник на фрустрација и не мир. Нејзината цел е тоа што по малку
да издржи, се постигне совршенство, ние се зајакнуваме, челичени и тврди. Како
што рече, “Тоа не става во сила.” (Јов 23,6б) Гледаш, јас сум Пострадал. Од она што
го доживеав, се научи на послушност. Тој, всушност, постигна совршенство на она
што се претрпел. Евр. 5, 8 - 9: “Макар и Син, Он се научи на послушност преку она,
што пострада, откако се усоврши, стана причина за вечно спасение на сите оние,
кои Му се послушни.” Во едноставни термини, ликот на Исус беше усовршен од
страдање. И според Павле Тој ја пуштил својата Црква да страда дека тие како и
својата вера во Бога. додека страдаат за Него тие доаѓаат до совршенство. Зошто
Тој го сакаше тоа? Јаков 1, 2 - 4: “Радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни
искушенија,  знаејќи  дека  испитувањето  на  вашата  вера  создава  трпеливост:
трпеливоста, пак, нека ви биде совршена работа, за да бидете совршени и целосни,
без никаков недостаток.”
Зошто Тој стои настрана? Причината е во Римјаните 8, 17 - 18: “А ако сме, пак,

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

Нема време без неа. Не постои вистински верник без неа. Таа е од Бога. Тоа е Божја
волја. Тоа е потребно. Ние треба од Господа да научиме за вистината дека ние
треба да страдаме во болка и да бидеме како Христос. “Љубовта е долготрпелива и
љубезна.” Матеј 5, 11 - 12: “Блажени сте вие, кога ќе ве срамат и прогонат и кога
ќе говорат против вас секакви лоши зборови лажно - заради Мене! Радувајте се и
веселете се зашто голема е вашата награда на небесата! Така ги гонеа и пророците
што беа пред вас.”
Облачно небото и бурите на животот, се знаци на Божјата неодобрување. Ниту

пак се синилото на небото и уште води знаци на Неговата љубов и одобрување.
Неговата дозвола на секој од нас е само во љубовта. Неговата љубов е избор што
тој го имаше за нас пред создавањето на светот. Дали Тој те сака? О, да! Но, како
да знаеме? се знае, бидејќи тој рече, така и стана позната ни е љубовта, бидејќи тој
нè  доведоа  до  Себе  и  ни  го  даде  Својот  Дух  и  бара  од  нас  како  синови  да  му
покажеме љубов? Верувајќи дека она што тој го рече и постапување со радост во
средината на испитувања што Тоа, е во Неговата мудрост.
“Знам за твоето сиромаштво - но уште си богат!” Ете го повторно. Гледаш како оди

нагоре и надолу во средината на Неговата црква. Како и неговиот Татко, тој го
гледа надолу на нејзиното семејство. Тој е Газдата на неговото домаќинство. Тој е
заштитник.  Сепак,  тој  ја  гледа во  нивната  сиромаштија.  Уф,  колку  верници се
сопнуваат на ова. Како Бог може да издржи да не погледне во неговото време на
потреба  и  едноставно  не  може  да  го  запре  сите  -  да  се  откажат  и  да  победи
матријалното?
Мора да повторно веруваат во љубов, добрина и мудрост од Бога. Ова е, исто

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

требате многу, доколку имате, дали имате нешто, со што би се пофалиле. Она што
го  правеше  беше,  се  одземено.  Тие  сакаат  да  се  откажат  од  вечноста  заради
земјината сегашност, ви се потсмеваат. ве презираат. Немате материјални средства
да се потпирате на нив. Но, и покрај сето тоа, ви сте богати. Вашата безбедност е
во Оној, Кој е вашата заштита и многу голема награда.” Твоето царство допрва
треба да дојде. Но, тие ќе дојдат. Јас ќе бидам засекогаш. “Да, јас сум свесен за
вашите обиди и страдањата. Знам колку е тешко се да се вклопи. Но, јас ќе се
сеќавам на сите кога ќе се вратам, и потоа Јас ќе ги наградам јавно. ”
Значи ова не е против богатите луѓе затоа што Бог може да спаси и еден богат

човек. Некои од Божјите деца се богати. Но пари можат да бидат стапица, за не
само на оние кои имаат, но и за оние кои немаат. Сите на патот назад во првите
години, Јаков извика оние кои сметаат на богатите. “Не се во однос на лица кои
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имаат  вера  на  нашиот  Господ  Исус  Христос.”  Постојат  сиромашни  луѓе  кои  се
обидуваат да се додворат на богатите за да добиат помош Наместо да сметаат на
Бога. “Не правете го тоа”, вели Јаков “Не прави го тоа. Парите не се сè. Парите не
се е одговор.” Па дури и денес, не се решение. Ние имаме повеќе ресурси отколку
што некогаш сме имале,  а  сепак духовно постигнавме помалку.  Тој  почнува со
Неговиот Дух. И ова движење на Светиот Дух доаѓа само со живот посветен на
Словото.

СИНАГОГА НА САТАНАТА
Откровение 2, 9б: “И хулењата на оние, кои за себеси велат дека се Јудејци, а не

се, туку се сатанска збирштина.”
Тука  е  стих  кој  ќе  игра  важна  идеја,  не  само  поради  неговата  содржина  и

необичност,  но практично исто така,  се повторува и во време што е повеќе од
илјада години подоцна.
Откровение 2, 9: “Ги знам твоите дела, скрбта и сиромаштијата - но ти си богат! -

и хулењата на оние, кои за себеси велат дека се Јудејци, а не се, туку се сатанска
збирштина.” Прво на сите, тоа не се опишува религија на еврејскиот народ. Тоа се
однесува само на луѓето од Јудеја и го има истото значење како што е попрецизно
ако кажам дека сум роден Ирец. Овие луѓе велат дека тие навистина беа Евреи,
вистинската Евреи по раѓање. Тие се лажговци. Тие не биле Евреи по раѓање и тие
не се Евреи од религијата.
Ако сето ова е вистина и тоа кои се тие? Тие биле заведени од страна на луѓе кои

веќе биле дел од црквата. Тие и припаѓале на лажната лоза.
Тие не беа во вистинска црква, но во лажната црква затоа што Бог вели дека “тие

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

тоа е ова: затоа што тие биле лажговци, тие би можеле да тврдат како ви се допаѓа.
Тие може да се каже она што го сакаат како да е факт, а потоа го држи цврсто. И во
овој случај може да лежи со многу моќна мисла во умот. Не беше тоа, така што на
почетокот на црквата беше скоро, ако не целосно, составена од Евреи, што беа
оригиналните  членови  на  Неговото  тело?  Дванаесетте  апостоли  биле  Евреи,  а
подоцна и апостолите беа или Евреи или од верата. Затоа, ќе апелирам до Евреите
тие го дадоа на луѓето првенството и правото на автентичност. Кажаа лага. Тој
цврсто  се  одржа.  Не  обрнува внимание на  фактот  или историја.  Едноставно ја
кажувам и продолжија за неа да зборуваат на луѓето, а наскоро тоа ќе го прифати
народот.
Значи, има ли нешто таму? Зарем тоа не е точно истиот дух е денес во црквата?

Зарем не постои група која тврди дека тие се оригинални и вистинската црква и
дека спасението  е  само во  тоа?  Не ви  кажале дали тие  ги  имаат  клучевите  на
царството, кои ги добиле од Петар? Не да се каже дека Петар е нивниот прв папа и
дека тој живее во Рим, кога тоа апсолутно не се историските факти? Па дури и
нејзините  најобразованите  и  најдобро  информирани поддржувачи  веруваат  на
нивните лаги. Синагога на сатаната! И ако сатаната е татко и татко на лагата, тогаш
тоа не е чудно што тие во својата синагогата се и лажговци.
Сметаат дека мислата ги навреди. Овие сатанисти во овој случај не хулат против

Бога (иако тоа се разбира), но тие похулија на вистинска црква. Секако. Како Каин
прогонуван и убиениот Авел, бидејќи тој (Каин) беше од лукавиот, и како што се и
мртви формални еврејските приврзаници (Исус рече дека тие биле на нивниот
татко) кој се обиде да ги уништи христијаните во првите неколку години прв пат,
(лажната лоза)  уште се обидуваа да го  уништи вистинскиот верник во второто
време. Антихристовиот дух е во пораст.
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Групата која полека влезе во црквата неговата работа (Николоистите) веќе не се
плашат од изложеност, но отворено се организирани во група со свое собирање и
доаѓаат против вистинската црква со нескриена непријателство.
Значи, кога ќе речам дека тоа беше организирано од антихристот, јас ви давам

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

црковни  времиња.  Тоа  е  тука  цело  време.  Јасно  да  се  разбере  како  тоа
функционира, што е спротивно на Бога и ги победува во црквата, погледнете во
Стариот Завет, и да ја видите тука. Сметаат дека овој дух им се откри во Израел,
кога излегоа од Египет за да биде црква во пустината.
Исто како што на почетокот на црквата почна под јасно должност на Светиот Дух,

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

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

да бидам цар над нив.”
Како што може да биде трагично. Тие не го знаеа тоа, кога тие побараа Бог да им

овозможи да бидат како и остатокот од светот, го отфрлија, бидејќи Бог го одредил
Неговиот  народ да дејствува различно од светот.  Тие не се  од светот  и  тие не
изгледаат како во светот, и не се однесува како светот. Тие го распнаа светот и
нивниот светот е распнат. 2 Кор. 6, 17 - 18: “'Затоа излезете од нивната средина и
да бидете одвоени,' вели Господ, 'и не допирајте се до нечисто и Јас ќе ве примам.
Јас ќе ви бидам Отец, а вие ќе Ми бидете синови и ќерки,' вели Господ Саваот.”
Гледаш, само разликата меѓу Израел и други земји беше Бог. Стави го Бог на една

страна, а Израел е како и секоја друга нација. Кога Самсон ја намали својата коса,
беше како и секој друг човек. Ставите го раководство на Светиот Дух од страна на
црквата и ништо друго туку светот поврзан со името на Бога. Светот и Црквата се на
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иста маса, исто како што Јаков и Исав се од исти родители, но Божјиот Дух ја прави
разликата.
Тоа не е важно дали ќе се наречеме христијани.  Секој  може да го стори тоа.

Поентата е во тоа што го имаме или немаме Духот Божји во вас, бидејќи вие сте без
Дух скршени; Амин.
Не  така  одамна Прашав една  жена  дали е  христијанка?  Таа  рече:  “Сакам да

знаеш, господине, дека јас секоја вечер палам свеќа.” Што има тоа врска со ова?
Или Јас сум методист, јас сум Баптист, јас сум Пентекосталец. Тоа нема никаква
врска со тоа. Светиот Дух или пропаѓате.
Значи, уште таму во раната црква, луѓето почнаа да размислуваат да се подобрат.

Тие  почнаа  да  ги  покажуваат  делата  на  николаитите.  Потоа  тие  ја  формираа
групата. Заскитана од форма на Словото. Потребно е само еден збор и тогаш тоа се
менува малку квасец го потквасува целото тесто. Кој се сопнува во една точка од
Законот, виновен е за сè. Ева се смени само со еден збор. Тоа беше доволно.
И кога тој ја формираше групата фокусирана на сатаната, почнаа да се мразат и

борат против вистинските верници, инсистирајќи на тоа дека тие се (туѓинци) во
Црквата Божја.
Примете како организацијата раѓа омраза. Го уништува единството. Таа создава

горчина. Мир значи токму тоа. Смирна беше полн со Горчина. Корен на горчина
извалка многу. Поради тоа, се внесуваат повеќе и повеќе нечистотији. Било које
време ќе ги чувствува нејзините лузни.
Смирненската Црква луташе далеку од изворот. Таа стана хибрид. Хибридизирана

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

црква е хибрид. Луѓе велат: “Ја сум Баптист.” Во почетокот тоа не беше така. “Јас
сум Методист.”  Во почетокот тоа не беше така.  Наместо изобличувања Словото
Божјо, наместо продуховен луѓе во црквата, кои се водени од страна на откровение
дадени преку Духот, сега црквени верувања и наредби и образовани нагаѓања на
образовани луѓе. Учењето го завзема местото на откровението. Разумот ја заменил
верата. Програмата заменува спонтани пофалби во Светиот Дух. На почетокот не
беше така. Целиот вид се промени. Таа стана хибридна црква.
Значи, кога црквата станува хибридизирана, ќе произведува ли понатаму чисти

христијани? Тоа не може. Тие немаат живот или семе што доведува до раѓањето на
христијанин. Напишете вашиот вид донесе повеќе Баптисти и тие дејствуваат како
Баптисти. Методистите донесоа методисти и тие дејствуваат како методистите. Никој
од нив не знае со Божја сила, ниту пак не може да биде, затоа што тоа не е таму.
Тие се познати по нивните свечени прослави на Бога и Црквени верувања и догми.
Каков вид на хибрид! Дали знаете кој е најпознатиот хибрид во светот? Со нас со

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

кој што не беше спасен, не е христијанин. Тој рече дека е шокиран од црквите. Тој
не може да разбере. Имаме семинари редовни професори кој предаваат за Словото
Божјо да го уништат. Значи, овој човек не може да го разбере. Тој се згади. Тој рече
дека може да разбере дека тоа го прави атеист или комунист или либерал или некој
друг.  Но,  кога самата црква го уништува Словото Божјо,  које беше еднакво на
убиство во прв степен. Таму е вашата хибрид религија. Разбуди се Америко, пред да
биде премногу доцна!
Кога црквата замина од Словото, ќе верува било што. Тоа е како Ева. Каин кога се

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

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

вистината на Бога. Ова е токму она што го имаме сега.Во Црквата се пласираат како
извор на вистината, но вистината не е во нив; а сепак нивните деца родени во нив
се заколнаа, па дури и да ги убијат за поддршка на нивните грешки.
Ако мислите дека ова е претерување, да се прочита целата глава 3 2 Тимотеј и

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

за неа настапи смрт.
Таа нема никаква власт. Таа стана навивач. Моментот кога црквата почна да се

формира, а церемонијата и свештенството организираа проповедници во групата
одлучи врз раководството независно од Светиот Дух и Неговото Слово, веднаш
влезе смртта и почна да се разболува и кога таа се разболе се смени во немоќна
група на луѓе чија единствено оружје беа расправии. Таа не може да произведе
ништо во Светиот Дух, бидејќи тие имаа надеж за програмата, а не на верата во
Неговото Слово. Сее на програмата, и тие се собираат по нивната програма. Сиеја
перверзија, и тие сега жнеат перверзни деца.
Допревте во Бога и жнеете токму она што го сиевте. Еден човек треба да учи од

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

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

име, и тие се мртви. Тие ја добија организацијата, цело време зборуваме за Духот
Божји. Тие зборуваат за доказите на Светиот Дух. Но, тие забораваат дека ѓаволот,
исто така, може да зборува во јазици. Во средината на нивната целосна конфузија
на Вавилон, и тие го нарекуваат ова Духот Божји. Уште еднаш гледаме дека човек
зборува за Бог, наместо да Бог зборува за човекот.
Па така, можеби ќе сакате да ме караат, токму тука за она што го рече. Во ред.

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

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

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

во истиот стих е поврзана со сатанска? Да, тоа е богата, моќна организација која
има богатство и секогаш ги турка малите луѓе кои му служат на Бога. Кога Духот
Божји се движи во срцата на луѓето, кои ги оставаат објектите и имот? А мало стадо
секогаш страда тоголем неуспех на една голема организација. И каде што луѓето
тие одат? Слават дома, во старите градби за складирање и подруми, исто како што
тоа го правеа кога отишле во катакомбите.
Овие луѓе биле сиромашни во овој свет на добра. Секако. Но, тие беа богати со

дух.
“Знам за нивните навреди.” Значи, постои мисла дека овие лажговци богохулат,

иако  тоа  се  подразбира.  Но,  тие  хулат  на  вистинска  црква.  Секогаш  е  така.
Ерусалимските Евреите хулат на црквата во почетокот. Истото беше направено од
страна на незнабожечките идолопоклониците. Ако некој се случи да зборува лошо,
таа  секогаш  ќе  биде  вистинско  семе.  Во  времето  на  Нерон  христијаните  беа
обвинети за секоја катастрофа - дури и за палењето на Рим. Во комунистичките
земји од мало стадо е секогаш првиот истребуван иако всушност е во незначителен
обем. Иако христијаните се прекрасни, лојални на луѓе кои се само добри, секогаш
ќе бидат прогонувани до крајот да бидат и физички уништени.
Причината е  тоа  затоа што тие ги  укорија  злобните.  Тие навистина се  држат

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

ДЕСЕТ ГОДИНИ НА НЕЗГОДИ
Откровение  2,  10:  “Не  бој  се  воопшто  од  она,  што  ќе  има  да  претргаш.  Ете,
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ѓаволот некои од вас ќе фрли в затвор, за да ве искуша, и ќе бидете нажалени
десетина дни. Биди верен до самата смрт и ќе ти го дадам венецот на животот.”
Секој  пат кога Господ ги користи овие зборови: “Не плаши се,”  значи дека е

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

напиша во Римјаните 8, 35 - 59: “Кој ќе нè одвои од љубовта Божја; тага ли, невола
ли, или гонење, глад ли, или голотија, опасност ли или меч? Како што е напишано:
'Заради Тебе секогаш нè убиваат; нè сметаат како овци за клање.' Но во сето ова
победуваме преку  Оној,  Кој  нè  возљуби.  Оти  сигурно  знам дека  ни  смртта,  ни
животот, ни ангелите, ни властите, ни силите, ни сегашнината, ни иднината, ни
височината, ни длабочината, ниту, пак, некоја друга твар ќе може да нè оддели од
љубовта Божја во Христа Исуса, нашиот Господ.” Не, ние не треба да се плашиме.
Неговата љубов изгонува секаков страв.
Приметете сега она што Тој вели: “Некои од вас ѓаволот ќе фрли во затвор, за да

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

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

- тие можат да го направат тоа. Навистина тоа ќе го прават. И сето тоа во името на
Бог и религијата. Но, тие се на ѓаволот. Тие не се од Бога. Тие се од својот татко,
сатаната. Тие,се против било кој народ, се изложуваат на она што се. Некои од нив
се организирани и се против малото стадото. Тие само продолжија на сите да се
откриваат дека се на сатаната. Тие се лажна лоза - лоза што убива. Нивната омраза
докажува кои се тие. Тие се николаитите антихристова црква.
“Тие ќе бидат фрлени во затвор.” Да, тие биле повикани на суд и лажно обвинети

и затворени. И, се разбира, сето ова е направено во име на религијата и и сериозни
повреди на невиност. Сето тоа е направено за добра причина. Тоа ме потсетува на
одлуката на Врховниот суд на молитва и читање на Библијата во училиштата. Кој
стои зад тоа? Сатаната. Ова е само уште еден испад против Бога.
“Вие  ќе  имате  маки  десет  дена.”  Еве  пророштво.  И  со  него  е  средство  за

утврдување на времето на животот на смирненското време. Диоклецијан, најсуров
од сите цареви, започна страшна кампања против Божјите светии дека, ако не беше
Божјата благодат, ќе беа уништени сите верници. Тоа беше една од најкрвавите во
историјата и траеше десет години (десет дена од Откровение. 2, 10б) од 302. до 312
година.
“Биди верен во смртта.” Тој не вели да биде верен до смрт, но во смртта. [На KJV
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превод на Библијата на англиски јазик, се употребува зборот “во”, што е спротивно
на зборот “до”, што значи “направи.” - Преведувач] можеби ќе треба да го запечати
своето сведоштво со сопствената крв. Илјадници, навистина, милиони починаа во
сите времиња. Тие загинаа во верата. Како Антипа, верен сведок, тие се грижат за
животот и во смртта. Често мислиме дека тоа ќе биде речиси невозможно да се биде
маченик. Но, се осмелуваме да се потсетиме дека вербата ние ја користиме секој
ден да се победи во Исус Христос истата вера што ја подржаа Поликарп и сите
маченици. Барај вера ќе ви даде клуч за благодатта на клучен момент. Благословен
Бог засекогаш!
“И јас ќе ти ја дадам круната на животот.” Бидејќи дури и чаша ладна вода дадени

во името на Господа, нема да бидат ненаградени, како што ќе биде голема награда
за секој  кој  што го дал неговиот живот како маченик во името на Господ Исус.
Можеби и ние може да добиеме мала идеја, ако ја споредиме оваа круна со венец
на  победа.  Во  1  Кор.  9,  24  Павле  вели:  “Не  знаете  ли,  дека  оние  што  се
натпреваруваат на тркалиште, трчаат сите, но само еден добива награда? Па така
трчајте и вие, за да добиете.” Круната на победникот на трката беше олимписки
венец  од  маслинови  гранчиња.  Но  круната  на  која  беше  кажано  овде  во
Откровение, на денот на маченикот, е царската круна. Исус го нарекува венец на
животот. Една круна за оние кои се обиделе, вториот е за оние кои давале. Двете
круни се нераспадливи. Тие нема да бидат намалени. Победниците на световна трка
на живот наскоро ќе ја изгубат радоста на пофалба на светот. Нивната слава нема
да успее. Но, оние кои го даваат својот живот на Бога, или пролевањето на нивната
крв како највисоко нивно жртвување, ќе им се даде круната на животот.
Премногу  малку  време  се  поминува  за  работата  за  Божјата  вечна  награда.

Премалку се цени Божја плата. Ако веруваме во реалноста на воскресението на
телото и  во  вечното царство,  тогаш треба да се  соберат  во  небото што повеќе
богатства кои се на располагање на верниците светци.

НАГРАДА ЗА ПОБЕДА
Откровение 2, 11: “Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите: кој

победува, втората смрт нема да му нанесе штета.”
Сега Духот повторно зборува за сите времиња. Ова е тоа што нашата удобност

денес е пораката како утешна на нашите браќа од сите други времиња. И Тој ни
кажува дека втората смрт нема да ни наштети.
Ние сите знаеме дека втората смрт,  е  огненото езеро.  Откровение 20,  14:  “А

смртта и пеколот беа фрлени во огненото езеро Ова е втората смрт.” Се разбира,
тоа значи дека сите оние кои беа во него беа фрлени во огненото езеро. Значи,
сакам  да  се  донесе  до  нешто  тука.  Тоа  несомнено  ќе  ги  охрабри  луѓето  за  да
коментираат за мојата чудна доктрина. Но стојам тука на авторитетот на Словото
Божјо и  да негирам дека неверникот  оди вечен пекол и изгорениците постојат
вечно. Прво, пеколот или огненото езеро, или како што би сакале да го наречеме,
не  е  вечен.  Како  може да  биде  ако  имал  почеток?  Во  Матеј  25,  41,  вели  дека
“вечниот  оган,  е  приготвен  за  сатаната  и  неговите  ангели.”  Значи,  ако  тој  е
подготвен, тогаш тој и не беше од почеток. Доколку тој има свој почеток, тогаш тој
не може да биде вечен. Се разбира, може да се збунуваме врз овој поим на зборот
“вечен”. Но зборот значи “од века до века” и му се доделени различни значење. Во
1. 3, 13 - 14 Господ му рекол на Самоил дека Тој ќе ги осудат куќа Илиј вечно, и
“засекогаш” веќе нема да им принесе жртви како неговите свештеници.  А во 2
Цареви. 2, 27 Соломон отфрли последните потомци на Ели од свештенството. Тоа
беше четири генерации или подоцна. Сега може да се види дека “засекогаш” не
може да се спореди со она што е “вечен” или дека нема почеток и крај. Овде, во
овој  случај  зборот  вечен  значи  “до  точка  на  исчезнување.”  Тоа  е  она  што  се
случило. Исчезна се.
Погледне во зборот “колапс” во 2 Солунјаните. 1, 9: “Тие ќе бидат казнети со

вечна пропаст.” На грчки “катастрофа” дефинитивно значи истребување. И зборот
“колапс” не значи опаѓање. Така, “влошување” значи дека нешто не продолжува и
натаму во распаѓање. Што тогаш може да значи вечно изумирање? Ова не е да се
продолжи со уништувањето, затоа што тоа е зборот “пад”, наместо на “колапс”. Тоа
значи колапс на крајната точка.
Сега можете да ги прашате дали може да го користат зборот “вечен”, а не да го
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користат на начин што научивме. Тоа е лесно. Кога се однесува до Бога е да се биде
без почеток и крај, и секогаш се и никогаш не запира. И кога се зборува за вечниот
живот, ќе мора тоа да се има на ум, за животот на Бога. “Ова е сведоштвото: Бог ни
даде вечен живот, и тој живот е во Неговиот Син Кој Го има Синот - живот.” Затоа,
само Божјите деца имаат вечен живот, дека никогаш немале свој почеток, но тој е
секогаш таму. Дека е во право. Имаше нешто во вас во моментов дека е вечно - без
почеток и крај. Тоа е Божјиот Дух. Тоа е дел од самиот Бог. Ова е животот на Бога.
Значи, ако грешникот ќе оди во пеколот а потоа страда исто како и она што се

случува на небото и да ужива во небото, а потоа тој го има истиот вид на живот кој
веќе го имате.
Па, можеби ќе бидат оние кои велат дека вечниот живот значи благосостојба на

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

имаме вечен живот во и преку Него.
Така што гледате, збор вечен може да се користи на различни начини, но колку

што е Бог, зашто Тој е тоа што има, едно значење. Што е животот на Бога. Тој, исто
така може да се припише на било какви други работи. Само Бог е вечен и затоа што
тој живее, ние живееме со Него.
Значи, никој да не каже дека јас не верувам во езерото од оган и во казните. Јас

верувам.  Не  знам  колку  долго  ќе  трае,  но  на  крајот  ќе  бидат  отстранети.
Свештеникот 21, 8 вели дека оние грешници споменавме ќе имаат удел во огненото
езеро. Но точната интерпретација на зборот не е “акција”, но “времето”. Гледаш,
тоа е тука.
Ова ќе биде неправедните ги фрли во пеколот (адот или гробот) и пеколот во

огненото езеро. Одвоени од Бог. Што ќе биде страшно.
А праведните нема да биде така. Тие не треба да се плашат. Бог ги откупува. Тие

се во неговиот скут. Тие се победници. И кој е оној кој победуваа? Секој, кој верува
дека Исус е Христос.
Зошто победникот, овие верни, ќе одат во вечен живот и блаженство? Затоа што

Исус  ја  плати  цената  за  да  откупи  од  гревот.  Тој  ја  пополнил  празнината  на
одделување и кога бевме далеку сега ние се доближивме по крвта.
И тие никогаш нема да дојдат на суд. Тие никогаш нема да бидат во огненото

езеро. Таму никогаш не може да се изгубат, бидејќи тој не ќе изгуби никој од нив.
Не е еден од спасените не ќе биде насекаде, освен онаму каде е Исус.
Дали знаете зошто е тоа така? Ќе го илустрирам со тебе. Имам мало дете, Јосиф.

Тој  е  дел  од  мене,  без  оглед  на  тоа  што  се  случило.  Кога  би  бил  богат  човек,
најлошото нешто што можеше да стори е да го негира, но не постои ништо што би
можел и да научат да се негира. Не можам, бидејќи тој е дел од мене. Тука, ние
направивме тест  на крвта.  Ако ги споредиме неговата крв со мојата.  Тоа ќе се
докаже дека мојот син е Јосиф. Тој е мој.
Тест на крвта покажува дали припаѓате на Господ или не.
Не можам да се сетам на времето кога се јавале чистокрвни Херефорди Колорадо.

Моравме да ја донесеме стоката за Државните инспекциски ако сакавме да пасе на
територијата за пасишта. Но не им овозможи дури и на едно животно кое на уво
имаше марка. Ова е ознака што укажува на чисто одгледување. Ренер кои ги видите
нив дури и не еднаш погледна сопственици на брендови. Гледаа само печат да се
види дека крвта е вистинската крв. Алилуја. Ако правилно крв мора да биде во ред.
Знаете,  Бог  погледна надолу и  изјави:  “Која  душа е  со  гревови,  таа  ќе  умре

Одвоена  е  од  мене,  јас  не  можам  да  бидам  поблиску.”  Ние  знаеме  дека  сите
згрешија  и  им  недостасува  Божјата  слава.  Ова  значеше  дека  сите  умреле,  се
разделени  и  еден  ден  ќе  дојде  кога  ќе  овој  дел  од  животот  ќе  се  прекине  и
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наградата ќе биде доделена. Но Бог е во љубовта, зеде едно животно и го одзеде
животот на неа наместо животот на грешникот.
Во  Стариот  Завет,  некој  грешник донел  јагне.  Тој  ја  става  раката  на  јагнето

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

за откуп на мнозина. Со вера, ќе одиме и да ги ставаме своите раце на Јагнето - Го
гледам со рани, крвари, исечен грб, и болно трње што го кине челото - “Боже Мој,
Боже  Мој,  зошто  си  Ме  оставил?”  И  што  се  случи?  Живот  кој  ја  напуштил  таа
скршена крвна станица се врати на покаениот. Живот кој беше во Него се врати на
нас. Ние се враќаме без желба за грешење и сега имаме омраза за дела и страста на
телото.
Погледне во нас. Што е животот? Само една мала ќелија, во која дојде од нашиот

татко. Жената нема хемоглобин. Со тоа се создава јајце; Тоа е инкубатор. Но крвта
доаѓа од машки пол. Поради тоа што жената го прима презимето на мажот. Децата
земаат неговото име. Мајка им е инкубатор за раѓање деца.
Ова е она што се случи за нашето спасение. Светиот Дух слезе на Марија и таа

роди син и му даде име Исус. Големиот Создател слезе и стана жртва на нашиот
грев. Неговата крв е крвта на Бога. Тоа беше токму тоа. Ова е Божјата крв беше
пролеана и Духот го остави кога умре во агонија. Потоа истиот живот (дух) се врати
да  се  насели  во  покајаниот  грешник  и  го  ослободи.  Додека  грешникот  не  се
враќаше од година во година, од жртвата на жртвата, бидејќи немаше потреба. Една
жртва, еднаш и засекогаш, ослободен е од власта на гревот и добива Христов живот
управуван од страна на победата над гревот, во светот, на телото и сатаната.
Бог го направил тоа. Тој го направи сето ова. Викна кон проклетиот свет за грев:

“Јас ќе ви дадам знак, девица ќе зачне и ќе роди син Ова ќе биде знак Тоа ќе биде
вечен знак,таа што ќе роди, ќе биде Емануел, Бог со нас.”
Бог слезе во крвна клетка, не преку еден човек, но од страна на Светиот Дух, и

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

Тука е вечен знак на горди и надуени од лажните интелектуалци кои ја развија
својата теологија и се откажаа од Божјата вистина. Господ Боже, плаче бебе во
миризлива штала. Па мислиме дека имаме право да бидеме горди, да ги кренеме
носовит, да критикуваме и да делуваме како да сме едно. Еве еден вистински лик.
Ова е Јахве, кој играше како момче. Господ, кој работеше како столар. Господ, Кој
ги мие нозете на рибарите.
“Јас ќе ви дадам знак”, рече Бог. “Нема знаци на свештенството во бели јаки. Не е

знак на богатство и моќ. Во овој знак не постои ништо што го сакате или сметаат
дека е соодветно. Но, тоа е вечен знак. Тоа е најголемиот знак на сите.” Господ
стоеше сотрен во дворот и крвареше со трње на челото и исплукан по лицето,
потсмеван  и  потценуван.  Господ  презрен  и  отфрлен,  виси  гол  на  крстот,  а  на
лицемери кои му се потсмеваа и го предизвикуваа да слезе од крстот. Јахве, кој
беше на умирање. Господ, Кој се молеше, а ништо не се случи. Тогаш Господ умрел.
Тоа е знак за сите луѓе сега. Нема друг како него. Ова е голем.
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Тогаш тој отишол во земјината темнина. Го ставија во гробот. Лежеше таму три
дена и ноќи, додека земјотрес испука во мракот на ноќта и тој бил пуштен. Господ
беше ослободен. Господ се вознесе во висина. И Господ дојде да живее во Неговата
црква. Јехова се врати со силен ветер и оган пламен. Јехова се врати да оди во
средината на неговата црква и ги овласти своите луѓе. Уште еднаш дојде Господ, и
овој пат да остане во својот народ. И повторно Господ ги исцелува болните, да ги
оживее мртвите и Духот Самиот Да гоманифестира. Јехова се врати говорејќи во
јазици и соодветно во толкувањето.
Господ слезе и ја  подигна проститутка за да не греши повеќе.  Тој  дошол кај

пијаница исплукан во лицето додека лежи во несвест во ров. Да, Господ дојде да се
манифестира во телото и се манифестира преку телото. Господ дојде - Бог во нас,
надеж на славата.
Да, Исус дојде и ја пролеа својата крв и го ослободил затвореникот. Тој дојде и ги

откупи  Неговите  изгубени  овци.  Тој  им  даде  вечен  живот,  и  никогаш нема  да
загинат. Тој не ќе изгубат ниеден од нив, но ќе ги подигне во последниот ден.
Алелуја! Втората смрт не може да им наштети. Што нема власт над нив. Затоа што

тие се на Јагнето и го следаат каде и да оди.

СВЕТИОТ ДУХ, ВО СИТЕ ВРЕМИЊА
Откровение 2, 11: “Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите: кој

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

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

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

“Учителе, знаеме дека Ти си учител, испратен од Бога.” Но ќе забележите дека Исус
застана. Тој се сврте кон Никодим и зборовите кои тој ги вели дека може да се
парафразира  како  ова:  “Јас  не  сум  учител  ја  сум  жртвено  јагне  за  гревот,
овозможувам ново раѓање на Неговиот Дух Но, постои еден кој е господар Тој е
Светиот Дух.”  Кога Исус бил на Земјата дојде како Јагне и пророк.  Но,  кога се
вратил во црквата во Неговиот Дух стана учител.
И во секое време ја слушаме иста вистина. “Кој има уво, нека чуе, што им зборува

Духот на црквите!” Но само продуховен човек може да слушне за откровение на тоа
време. Никој друг не може. Не, воопшто не. Не затоа што тоа е токму она што може
да рече Павле во 1 Коринтјаните. 2, 6 - 16.
Така ова ќе ви бидe охрабрување да се радувате. Циркулира многу необиченa

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

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

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

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

речеме, во секое доба на доказите беше ист. Тие кои го имале Духот, Учителе, го
слушаа словото и духот е во нив го зедоа зборот и тој учеше (откри) за нив; и тие
беа од групата дека слушнале гласник и неговата порака и ја зедоа и ја живеат.
Знам дека тоа е големо искушение да се однесуваат на денот на Педесетницата, а

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

кажува Библијата.  Кога Светото Писмо не учи, дека работата на Светиот Дух и
манифестација на благословен човек има да донесе вистина секојпат и вистинското
семе од тоа време, тогаш знаеме дека Духот мора да живее во лице или дека не
можат да ја прифатат вистината за тоа време. Амин. Тоа е сосема точно. И ако ова
време на изложување е ништо, сигурно се изложи и ќе ја потврди оваа вистина.
Сега,  пред  да  ја  напуштам  оваа  тема,  би  сакал  да  биде  многу  јасно  за

крштевањето со Светиот Дух преку Словото. Не за мене и не за вас. Тоа мора да
биде со “Вака вели Господ” или ние ќе бидеме погрешно водени. Амин.
Прво, ќе се забележи дека на средбите кога ќе завршам проповедајќи евангелска

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

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

навистина се случило на Педесетница. Што се исполни беше дека Бог според Јоел
го истури ветениот Свети Дух на секое тело. Беше фрлен пред тоа време или ден
пред тоа време. Тоа беше тоа. Но, тоа е од сега се дојдени на покајание, крштевање
во името на нашиот Господ Исус Христос, и тогаш Бог е обврзан да ги задоволи оние
кои дојдоа. Ниту тој, ниту некој од апостолите никогаш не рече: “Ти мора да бидеш
повторно роден, а потоа исполнет со Светиот Дух.”
Во оваа форма на искуство е во врска со приемот на Светиот Дух, внимателно да

се гледа следниот пат Духот слегува врз луѓето. Дела 8, 5 - 17: “И тој слезе во
градот Самарија и го проповедал Христа кога народот се поклони со внимание на
она што Филип зборуваше како што слушнаа и видоа знаци што тој ги направи.
Онаа на многу опседнати од нечистите духови излегоа плачеа со силен глас, и се
исцелија и многу парализиран и куц. И таму беше голема радост во тој град. Сега
таму имаше еден човек по име Симон, кој претходно во градот сове штерство го
воодушевени народот на Самарија, тврдејќи дека тој бил некој голем, од мали до
големи, велејќи: 'Ова е моќта на Бог - и тоа голема!' И го почитуваа него, и биле
фасцинирани. Но, кога му поверуваа на Филип, кој го проповедаше Евангелието на
царството Божјо и за името на Исус Христос, беа крстени, и мажите и жените. И
самиот Симон поверува, и кога тој беше крстен, тој остана со Филип: вчудовиден ги
гледаше  знаците  и  моќните  чуда  што  се  расчу  насекаде.  Кога  апостолите  во
Ерусалим, чуја дека Самарија го прими словото Божјо, испратени до нив беа Петар
и Јован, кога дојдоа, се помолија за нив да го примат Светиот Дух; бидејќи тие беа
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крстени само во името на Господ Исус. Тогаш тие положија рацете на нив и тие Го
примија Светиот Дух.” Во стих 12, тогаш тие се верува на зборот. Тогаш тие беа
крстени  во  името  на  Господ  Исус.  Но,  во  16  стих,  и  покрај  тоа,  се  уште  не  Го
примија  Светиот  Дух..  Светиот  Дух  се  прима  само  откако  тие  поверувале,и  се
крстија правилно Ова е точна форма која беше презентирана од Петар во Дела 2, 38
- 39.
Друго Писмо што го објаснува ова убаво се наоѓа во Гал. 3, 13 - 14: “'Проклет да е

секој што виси на дрво', да дојде на народите благословот на Авраама во Христа
Исуса, така што (да) го добиете ветувањето на Духот, преку верата.” Значи, секако,
не може да се каже дека “благословот е на Авраама” повторно раѓање и дека на
“ветувањето на Светиот Дух”, крштевањето со Светиот Дух се како два одделни
настани.  Бидејќи  Писмото  вели  ова:  “Исус  умре  на  крстот  и  од  смртта  и
воскресението е благослов на Авраам дојде на народите, оставајќи на Евреите Тоа
се случи дека Духот да може да стане достапен на паганите.”
Се разбира она што штотуку го кажав е да се разјасни зошто истражителите нема

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

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

земја.  Значи,  овие  се  децата  на  Израелкои го  напуштија  Египет,  на  околу  два
милиона. Сите тие патувале заедно, сите ги видоа истите чуда Божји, сите јадеа
иста мана и вода од карпа, сите беа со истиот облак дење и столб од оган ноќе, но
само  двајца  ја  видоа  ветената  земја.  Само  двајца  се  вистинити  или  вистински
верници. Тоа е точно, бидејќи Словото ни кажува дека остатокот почина поради
неверието, и поради неверието тие не би можеле да влезат. (Евр. 3, 19) Според тоа,
бидејќи тоа е така, тогаш само двајца влегоа, тогаш остатокот не беа вистински
верници. Што е разликата? Двајца мажи со Словото. Кога срцата на десет шпиони



СМИРНЕНСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 21

не успеа во Кадис верни, Јошуа и Калеб не се сопнуваат, бидејќи тие веруваат на
зборот и рекоа: “Ние сме повеќе од можност да се земе земјата.” Тие знаеле дека би
можеле, бидејќи Бог рече: “Јас ви ја дадов земјата.” По сите овие луѓе виде силата
и добрината и избавување на Бога, не направи остатокот од типот на Светиот Дух.
Поради тоа, во моментов може да се види дека само мал грст дури веруваат на
начин како се добива Духот Божји.
Добро, дојде оваа далеку. Сега сакам да се оди понатаму и кога правам, знам

дека ќе предизвика некои многу емоции. Но тоа е нешто што не сум одговорен. Јас
сум одговорен на Бога и Неговото Слово и до луѓето кои Бог ме испрати. Морам да
бидам верен во сето она што го правам да се каже.
Во Јован 6, 37 и 44 се вели: “Се што ми дава Таткото ќе дојде кај Мене, а оној кој

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

пред Бога е Бог (Бог е предмет на обожување, и немаше никој да Му се поклонуваа,
па Тој во тоа време беше само потенцијално Бог.), И тој беше познат исто како
вечниот Дух, невестата е веќе во Неговиот ум. Да, тоа е. Таа постои во неговиот ум.
А што е со оние мисли на Бог? Тие се вечни, нели?
Вечните Божји мисли! Дозволете ми да ве прашам: “Дали мислите на Бога се

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

Адам, во Неговите мисли беше се уште неизражен. Псалм 139, 15 - 16, ќе ви даде
малку идеја на ова: “Коските на моите рамката беа не се скриени Ти беше направен
во тајност, вткаен во длабочините на земјата Твоите очи ги видеа моите дела, но се
беше напишано во твојата книга, деновите ни се одредени. додека уште не беше
еден.” Ова, како што реков, се пишува за Адам, но ви дава една идеја и знаење што
е таму во неговиот ум беше мисла, и дека мислата е вечна и мораше да се изрази.
Затоа, кога Адам е создаден од земниот прав и неговиот дух создаден од Бога,
тогаш Адам стана Божјата мисла изразена,  а  тоа се вечните мисли кои сега се
манифестираат.
Ние би можеле да одиме преку векови. Ние Мојсеј, Еремија, Јован Крстител и

секој од нив беше Божјата вечна мисла изразена во своето време. Тогаш доаѓаме до
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Исус, Логос.  Тој  беше совршена и целосна мисла изразена и стана познат како
Словото. Тоа е она што е и она што ќе биде засекогаш.
Значи, вели: “Во Него (Исус) и ние бевме избрани пред создавањето на светот.”

Тоа значи дека сме биле во право таму со нив во умот и мислите на Бога, пред
создавањето на светот. Го избира вечна карактеристика. Дека не може да се реши.
Дозволете ми тука да уфрлам една мисла. Дури и нашето природно раѓање се

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

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

во Исус живееше сета полнота на Бога, а Вечен Татко се манифестираше во телото,
и ја донесе титулата на Синот, па ние сме, вечно во своите мисли, кога тој дојде кај
нас цел полином стана семето на изговорените зборови јасно се покажува во телото
и тие се вечни мисли сега се манифестираа во тело, синови Божји, дека ние дури и
се  нарекуваме.  Ние  не  сме  преродба,  бевме  СЕМЕ И  бидејќи  бевме  преродени
бидејќи  само ИЗБРАНИ може повторно  да  се  родиме.  Тоа  е  она  што  ние  бевме
ЗРНЕСТИ причина е тоа што ние би можеле да бидат воскреснати. Во не-семето нема
ништо да се оживее.
Чувајте го ова на ум внимателно. Сега тие го направија следниот чекор. Откуп
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подразбира повторно купување. Тоа се враќа кон оригиналниот сопственик. Бог со
својата смрт, И Неговата пролеана крв, ги купи назад своите. Тој го купи назад
семето на невеста изговорениот збор. “Моите овци го слушаат Мојот глас (Слово) и
тие одат по Мене.” Секогаш сте биле овци. Никогаш не бевте свиња или куче па да
се претворите во овци. Тоа е невозможно за било каков вид на живот носи ист вид и
не  се  менува  видот.  Бидејќи  бевме  во  мислите  на  Бога,  а  потоа  изразени  во
организмот, тогаш мораше да дојде денот кога ќе го чуеме Неговиот глас (Слово) и
слухот тој глас да станат свесни за нашиот Татко, Кој нè повикува и да признаеме
дека сме Божји деца.  Ние го  слушнавме гласот  и  плачевме како блудниот  син,
“Спаси ме, Боже мој Татко. Се враќам кон Тебе.”
Тоа може да потрае долго време пред син на Бог да дознае дека е син. Всушност,

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

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

Христос. Тоа е повторно раѓање. Тоа е Божјиот Дух, Кој доаѓа во вас и ви исполнува
откако ќе се покаете (слушашајќи го словото Негово) и се крстија во вода, како
одговор на Бога со чиста совест.
Она што ние сме објасниле,  тоа ќе биде многу полесно да се  разбере ако се

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

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

за верниците е да се добие зборот на епохата во која живееме. Дозволете ми да ви
кажам многу јасно се гледа.
Седум пати,  како што се изложени во Откровението.  Главите 2 и 3,  вклучува

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

овој модел под Божјата рака. Само Павле имал целоснo откровение за неговиот ден
што се потврди со неговиот конфликт со другите апостоли кој призна дека Павле
бил пророк-гласник на народите за тој ден. Јас имам во предвид и специфична
илустрација во Словото дека кога Павле сакаше да оди во Азија, Бог му забранил,
бидејќи овци (Неговите деца) биле во Македонија и со нив (Македонците) ќе чуете
што Духот имаше да каже преку Павле, додека луѓето во Азија не би го послушале
Духот.
Во секоја возраст имаме иста форма. Бидејќи светлината влегува низ некои од

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

зошто јас не ги одобрувам фундаменталистите и Пентекосталците. Јас треба да се
држам до зборот на таков начин што Господ го открива. Значи, јас нецелосно го
имам покриено. За тоа ќе има посебна книга, но со помош на Господа, ние ќе имаме
голем број на служби и ленти и пораки на сите овие елементи да ви помогна да се
разбере и подредување на сите стихови.
“Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот на црквите на секоје време.” Во

секое време го има истиот повик. Слушнете што зборува Духот. Ако си христијанин,
ќе се вратите на она што Светиот Дух не учи, дека е Словото на оваа време. Секој
гласник на секоје време, ќе го проповеда Словото. Секој нов и вистински пробуден
ќе биде затоа што луѓето се вратија на словото на своето време. Повикот секој пат
опоменува: “Вие го напуштивте зборот на Бог Покајте се и вратете се на Словото.”
Од првата книга во Библијата (Битие) до последната книга (Откровение) постои
само една причина за Божјето незадоволство - оставајќи го Словото; и таму е само
еден лек за повторно враќање во негова корист - назад кон Словото.
Во Ефешко време, на оваа време, и во секое време ние размислувавме, и можеме

да видиме дека тоа е точно. И, за крај ние времиња, тоа е нашето време, да се
најдат на затемнување на Словото, целосно заврши бунтот во голема неволја.
Ако сте вистинското семе, ако сте навистина крстени со Светиот Дух, ќе го цениме

Неговото Слово повеќе од нашата неопходна храна и ќе копнееме да живееме од
секој збор што излегува од устата на Бога.
Ова е мојата искрена молитва за сите нас, мора да се слушa Словото што Духот го

носи за нас денес.
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Откровение. 10, 7: "Но, во деновите на
гласот..."


