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“И на ангелот на Тиатирската црква напиши му: Ова го вели Синот Божји, Чии очи

се како пламен огнен, а нозете слични на сјаен бакар
ги знам твоите дела, и љубовта, и службата, и верата, и трпението твое, и дека

твоите последни дела се побројни од првите.
Но малку сум лут на тебе, зашто позволуваш жената Језавела, која себеси се

наречува пророчица, да ги учи и мами слугите Мои да блудствуваат и да јадат
идолски жртви.
А ѝ дадов време да се покае за блудството свое, но таа не се покаја.
Ете, неа ја фрлам на постела, а оние, што блудствуваа со неа, во маки големи -

ако не се покајат за делата свои.
И чедата нејзини ќе ги поразам со смрт, и сите цркви ќе узнаат дека Јас сум Оној,

Кој ги испитува срцата и бубрезите; и секому од вас ќе му дадам според делата
негови.
А  вам  и  на  другите  во  Тиатир,  што  не  го  држат  тоа  учење  и  не  ги  узнаа

таканаречените длабини сатански, ви велам: нема да ви наложам друго бреме.
Но држете го само она, што го имате, додека не дојдам.
И  кој  победува  и  ги  пази  делата  Мои  до  крај,  нему  ќе  му  дадам  власт  над

незнабошците,
и ќе ги пасе со жезал железен; и тие ќе се строшат како земјани садови; како што

и Јас примив власт од Својот Отец.
Нему ќе му ја дадам ѕвездата Деница.
Кој има уво, нека чуе, што зборува Духот кон црквите.“

ТИАТИР
Градот Тиатир е историски најмалку вреден на вниманието од сите седум градови

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

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

исклучиво во областа на тајната, но таа лежи во фактот дека никој не може да
припаѓа на братствата кои се понудени на луѓе да заработуваат ако не беа во
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храмот на Аполон да го слават. Секој кој одби да се приклучи на идолски празници
и развратни оргии немаше пристап до овие здруженија на првиот век. За некој да
биде дел од социјален и комерцијален живот мора да биде практичен пагански
идолопоклоник.
Највредното е да се напомене дека самото име Тиатир значи “доминантна жена”.

Затоа, ова време се карактеризира со доминантна сила, сила што бруталниот напад
од сè, с овладан од страна на сите, а раководен деспотски. Така, на доминантна
жена е најголема клетва во светот. Најмудар човек на светот кој некогаш го видов
беше Соломон, и тој рече: “Го наслонив моето срце да се знае, да истражат и да
бараат  мудрост  и  внимателност,  да  знаат  за  нечестието  на  лудост,  глупост  и
безумие. Открив дека е ПОГОРКА ОД СМРТА НА ЖЕНА, каде што срцето и е стапица
и мрежа, а рацете окови; кој му е на Бога мил, ја избегнува, а ГРЕШНИКОТ таа ќе го
дофати.Видете, тоа го открив сам, вели проповедникот еден спрема друг барајќи да
разберам. Сеуште мојата душа барашпе но не најде. Најдов човек - еден од илијада,
а жена не најдов меѓу сите нив ниедна.” Проповедник 7, 25 - 28, Павле рече: “На
Жените не смее да и се дозволи да учат, ниту пак да ја узурпираат власта.”
Од Едемската градина, па наваму жена постојано и успешно се обидува да ја

преземе контролата на човекот и што е сега во светот на оваа жена, која божицата
на Америка гола жена. Како прво или Ефешко време се карактеризира со женски
идол кој падна од небо (сетете се, нејзините раце беа железни решетки), па така
нејзината  моќ  се  зголеми,  додека  таа  доби  апсолутна  власт,  како  орган  кој  е
завзеден од неговиот железен темперамент.
Така,на жената не е и е одредено да имаа железена навика. Таа, според Светото

Писмо,треба да биде покорна на мажот. Ова е нејзината заповест. Жената која е
вистински жена, целосно женска, ќе биде од таква диспозиција.. Но, таа, ќе сака да
биде под власт и не да владее со еден човек, бидејќи тој е глава на куќата. Секое
машко кое си овозможува на жената да ја преземе власта, исто така, има скршена
слика и тој е сосема во погрешна насока. Тоа е причината зошто жените не можат
да носат машка облека ниту да ја скратат косата. Таа никогаш не треба да носи
машка облека дури и да ја крати нејзината коса. Кога го прави тоа, станува дел во
машкиот домен во преземање власт и корумпирање. А кога жената ќе се упати во
говорница како тој нареди таа не треба да го прави тоа, тоа покажува каква е во
духот. Да се биде доминантна жена кај Антихристот е семето на Римокатоличката
црква, иако таа не може да знае како жестоко го негира. Но, кога станува збор за
зборовите: “Бог нека биде вистина, и зборот на секој човек е лага.” Амин.
Да се вратиме на почеток. Во оригиналнато физичко креирање како што го знаеме

денес, Бог направи се што е во парови, машко и женско. Имаше две кокошки -
петел и кокошка. Имаше две говеда, крава и бик. И така натаму. Но, кога станува
збор за човек, имаше само еден. Тие не биле двојка. Адам беше создаден според
Божјиот лик. Тој е син на Бог. Како син на Бог, тој не можеше да биде доведен во
искушение  и  да  падне.  Тоа  беше  невозможно.  Значи  Бог  го  зеде  споредниот
производ на човекот да биде предизвикан од падот. Жената никогаш не зачекори
директно од страна на Бога како вистински производ на Бога. Се произведува од
страна на човекот.  И кога Бог и го дал тоа да се изведе од човек,  таа е многу
различна од другите жени кои ги создал. Таа може да биде заведена. Ниту една
друга жена во создавањето може да не се неморални, но човечкиот женски род
може да го допре речиси секое време. И дека во слабост дозволил Сатаната да ја
заведе преку змијата и лично ја придружува до многу чудна позиција пред Бога и
Неговото Слово. Тоа што е еден вид на вулгарен, валкан и гнасен начин, а од друга
страна е од типот на сите чисти и убави нешта, и свети како сад на Светиот Дух, за
Божјите благослови. Од една страна се нарекува блудница кој пие од виното на
нивните  блудништва.  Вториот  е  наречен  невеста  на  Христа.  Од  една  страна  е
наречен Тајниот Вавилон, мрзост пред Бога; а од друга страна се нарекува Новиот
Ерусалим, нашата мајка. Од една страна е толку валкана и злото и престапна дека е
фрлена во огненото езеро, како единственото соодветно место за тоа, а од друга
страна  се  издигна  до  небото,  споделувајќи  го  само  престолот  на  Бога  како
единствено место каде што и доликува на таква кралица.
И во ова Тиатирско црквовно доба е доминантна жена. Тоа е тајна на Вавилон.

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

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

обожување да Ви кажам зошто Духот го одбрал овој град Тиатир да ја претставува
црквата во Мрачното доба. Тоа е таму, токму пред нашите очи.

ВРЕМЕ
Тиатирското време траеше најдолго од сите нив, околу 900 години, од 606. до

1520. година.

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

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

малку на животот на свети.. Патрик, како пример за нас, а исто така да го оспори
тврдењето дека Светото е Рим. Патрик беше еден од нејзините, ништо повеќе од
сестра на Јованка Орлеанка. Патрик е роден од на св Мартин во малото гратче
Бонаверн на бреговите на реката Клајд. Еден ден, додека неговите две сестри играа
на работ на брегот, пиратите се приближиле и ги киднапирани сите три. Никој не
знае каде ги однесле сестрите, но Патрик (неговото име беше Сукат) беше продаден
во Северна Ирска.  Неговата работа беше да се грижи за свињи. Да ги обучува
кучињата.  Неговите кучиња се толку добро обучени дека многу луѓе дојдоа од
далеку и блиску да ги купат.  Во својата осаменост тој  се сврте кон Бог и беше
спасен. Потоа дојде желба да побегне и да се врати дома кај своите родители. Тој
направи план кој е во голема мера се користи во дресурата на кучиња. Тој ги научи
кучињата да лежат на него и да го покриат неговото тело внимателно и да не се
преместат, додека тој им нареди. Така, еден ден кога неговиот сопственик продаде
неколку кучиња, Патрик заповеда на кучиња, освен главниот на чопорот, за да
влезат во чамецот. Тој тогаш даде таен сигнал каде кучето се растрча и одби да
дојде до брод. Додека господар и купувачот се обидоа да го фатат кучето, Патрик
влезе во коработ и им сигнализираше на кучињата да го покриат. Како го прави
Патрик тоа е не веројатно да се види, купувачот крена едро и отплови. Кога се
увери дека капетанот е премногу далеку за да се врати, Патрик даде уште еден
сигнал на кучињата кои се охрабруваат да предизвикаат гужва. Тогаш тој излезе и
рече на капетанот дека ако тие не го пуштат за да се врати во неговата куќа ќе
командува со кучињата да се продолжи да се создадат пречки и ќе го преземе
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бродот. Сепак, капетанот е христијанин, а кога ја слушна приказната на момчето тој
со задоволство допловија до својот дом. Таму Патрик отиде во Библиското училиште
и се врати во Ирска, каде што од страна на Словото Божјо и моќта на многу знаци и
чуда, победи Господ. Само никогаш не отишол во Рим, ниту Рим некогаш се стави во
употреба. Вистината е дека кога Рим конечно доби солидна основа на островот и
кога видоа дека совршено време, тие убија над 100.000 христијани кои имале во
текот  на  годините  се  разви  од  првичната  група  која  дојде  кај  Господ  во  Сент
Патрик.
Околу 60 години по смртта на Свети Патрик, во округот на Донегал во Северна

Ирска, на кралското семејство од Фергус, е роден Колумбан. Тој стана брилијантен,
посветен научник,  повеќето од Писмото.  Бог  со  звучен глас го  повика да биде
мисионер.  Откако  го  слушнаа  гласот  на  Бог,  ништо  не  можеше  да  го  запре,  и
неговата чудотворно министерство доведе многу историчари да го објават. Неговата
служба била толку голема, со придружните натприродни знаци, дека некои (особено
на студентите од Рим) мислеа дека се претерани описи.
Во една од мисионерски патувања, како што се приближуваше ограден град со

зидини пред него се судри со забравена вратата. Тој крена глас во молитва дека Бог
ќе интервенира и да му се овозможи пристап на луѓето да проповедаат. Но, додека
се молел, судот магионичари почнале да го малтретираат со гласна вика. Тогаш тој
почна да пее некој псалм. Како што пееше,Бог толку го зголеми обемот на неговиот
глас  дека  тие  се  удавија  од  плачот  на  незнабошците.  Одеднаш  вратата  беше
подотворено од себе. Тој дојде и проповедаше Евангелието привлекувајќи голем
број луѓе кај Господ.
Друг пат, кога тој не би можел, исто така, во едно село, како што се сврте да се

оди, на синот од поглаварот одеднаш му стана многу лошо, дури и до смрт. Тие брзо
го бараа св Колумбан и го повикаа назад. Кога тој се молеше молитвата со вера,
момчето веднаш било исцелено. Тогаш селото беше отворено за евангелизација на
Евангелието.
Чистото евангелие што тој го проповедал Колумбан и неговите колеги се прошири

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

предниот дел на југозападниот брег на Шкотска). Кога тој отиде таму, островот
беше толку пуст и карпест и дека тоа не може да го носи доволно храна за сите нив.
Но Колумбан од една страна садеше семиња, додека другите се одржа во молитва.
Денес, островот е една од најплодните во светот. Од островот, се фокусираше во
Библијата,од таму се излезени силни научници надарени со мудрост и сила од Бог.
Кога ја читам историјата на овој голем угодник Божји и прекрасната работа што е

направена, натажено е моето срце, кога сфатив дека папската власт, сака да се
донесат  сите  лица  под  нивна  власт,  дојде  и  на  крајот  се  оскверни  и  на  овие
мисионерска полиња и ја уништи вистината како се предаваше од Колумбан.

ПОЗДРАВИ
Откровение 2, 18: “И на ангелот на Тиатирската црква напиши му: Ова го вели

Синот Божји, Чии очи се како пламен огнен, а нозете слични на сјаен бакар.”
Откровение на божеството Тиатирското време е дека Исус е Син Божји. Еднаш, во

деновите на своето тело, беше познат како Синот Човечки. Но, бидејќи повеќе не го
знаеме по телото. Тој повеќе не е Синот Човечки, големиот пророк, кој во Себе ги
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собра сите пророштва. Единородениот повторно е во прегратката на Таткото. Сега
ние го познаваме Него со силата на воскресението. Тој стана и ја зеде неговата
моќна сила и е пред се и над се, во слава на Својата слава. Неговата слава Тој нема
да ја сподели со другите. Негово водство над црквата Тој нема да ја предаде на
ниеден човек.
Тој гледа надолу во Тиатир, и тука тој гледа во тој град, и во тоа четврта возраст

таа чест што не му припаѓа на друг. Очите пожарот со огнот на гневот и пресуда
кога ќе го види Аполон почитуван како Син Божји, кога имал само Единородениот
на  Отецот.  Колку  е  страшен  мора  да  биде  неговата  оцена  на  религијата  на
Тиатирското  време  во  која  членовите  на  црквата  како  незнабожец  син  на  Бог
(Аполон, син на Зевс) воздигне човечки владетел за поклонување, поддржан од
државната власт. Бидејќи тоа е токму она што го видел. Римокатоличката црква,
целосно се апсорбира во славејќи идоли од фундаментално значење за ритуалите
на богот-сонце (Аполон) имаа човек со реално божество (папата),преку брак на
црквата со државата. За Тома Аквински и Aлверус Пелагиј формулирани и тврдеше
дека: “Папата е да се гледа со духовно на духовното око се чини дека не е маж, но
Бог Неговата власт нема граници Тој може да изјави дека се во право што ќе и може
да земе некој нивните права како тој мисли. Кој се се сомнева во оваа универзална
моќ доведува до исклучување на спасението. На големо непријатели на Црквата се
еретици, кои не сакаат да носат го јаремот на вистинската послушност.”
“Еден е Посредникот меѓу Бога и луѓето, Човекот Христос Исус ( Синот Божји).” 1

Тим. 2, 5. Но, римскиот папа смени збор. Тој беше направен од “Еден е Посредникот
меѓу Бога и човекот (не на луѓето).”  Па сега тој  посредува меѓу посредникот и
луѓето. Но, не постои друг посредник освен Синот. Папата прокламира спасение
преку Римската црква. Но нема спасение освен преку Синот Божји. Не е чудо што
очите горат во пожарот во огнена пресуда. Не е чудо што стапалата се како сјајна
бронза, како што таа е подготвена да гази во прав и прашина злите царства на овој
свет. Благодарам на Бога за оние силни нозе од месинг. Тие се за нас да траат и на
суд. Сега тие се нашата основа за она што Тој го има стекнато во нас. Стоиме и се
идентификувани во Него, Исус, Синот Божји.
Заправо во ова време сме сведоци на порастот на Mухамеданството кое го отврла

потеклото на Синот  Божји и  им одредува смрт  на сите оние кои се  нарекуваат
христијани.
Тоа е, исто така, токму во оваа време лажната црква и пркосеше првата заповед

на Севишниот Бог и брзо излезе цо прекршување и на втората заповед како папата
го поставија на местото на Исус Христос и се спроведуваат глорификација на идоли
до степен до кој тоа значи смрт за оние кои ќе одбијат да се постави во црквата
икони. Само под царица Теодора, од 842. до 867. година, при што се убиени повеќе
од 100 000 свети бидејќи сметаа дека ликовите се безвредни.
Овој пат сигурно треба да се покајат или губат сите.
Стои Господ на славата, Бог, Бог, Неговото Слово е одбиено, Неговото лице е

одбиено,  но  не  може да  го  соборат  човековите  раце  и  човечките  срца.  Нек  Го
порекнат, Тој останува верен. “Не се плаши стадо моја му се допадна на мојот Отец
вам да ви го даде Царството Небеско. И кога ќе дојдам со бронзени нозе и пламен
во очите, Јас ќе наплатам, Судот е Мој, Јас ќе им вратам,” кажува Господ.

МОЛИТВЕНА БЛАГОДАРНОСТ
Откровение 2,  19:  “Ги знам твоите дела,  и  љубовта,  и  службата,  и  верата,  и

трпението твое, и дека твоите последни дела се побројни од првите.”
Овде повторно наоѓаме исти воведи замерки “Ги знам твои дела.” Самиот Божји

Син рече: “Верувајте ми заради самите дела.” Тој стави акцент на своите дела,
додека беше на земјата на земјата. Делата кои беа одредени од Бога за да ја вдахне
верата во Него. Тоа беше голем дел од неговото служење. Неговиот е Светиот Дух
во апостол Павле кој вели: “Ние сме во неговата изработка, создадени во Христа
Исуса за добри дела,  што Бог ги утврдува дека ние треба да живееме во нив.”
Ефесјаните. 2, 10. Тоа се дела кои може да инспирира вера во Него, затоа што
мораше да покаже дека односот со него дека Павле го опиша како “создадена во
Него”.
Така, да делата нема никогаш да го заземат местото на верата во Бога за нашето
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спасение. Но, работите се покажаа дека нашата вера веќе е ставена во Него. Добри
дела нема да те спасат, но тоа ќе резултира о животот како плод на Господа. Јас
верувам во добри дела. Дури и ако човек не е спасе, тој треба да прави добри дела
и да направи најдобро што може. Што е страшно во очите на Божјиот народ да
правиме лоши дела, а потоа велат дека ја вршат волјата на Господ. Тие направија
епископи и папи и хиерархијата на Рим. Тие убиваат, осакатуваат и сите видови на
злото, во името на Господ. Тие живееле живот токму спротивното на она што го учи
Словото. Во тој лош ден оние вистинските верници сјаеја како светилка во темно
место,  како  тие  постојано  правеа  добро,  бидејќи  тие  на  клетви  возвраќаа  со
благослов, а на вистината за Бог се поклониа иако многумина умреле за него.
Во  овој  стих  Тој  и  оддава  признание  на  Своите  деца,  бидејќи  тие  живеат  со

променети животи. Нивните дела сведочеа за нов дух. Луѓето видеа дека нивните
добри дела го славеа Бога. Да, навистина, ако си христијанин ќе го направиш она
што е во право. Вашите дела ќе покажат дека срцето е во право. И тоа нема да биде
нешто што се одржуваат за да ја исполнува Неговата волја кога ќе не види никој
освен Бог и ќе ја отвори Неговата волја, дури и ако тоа ке те чини живот.
“Знам дека твојата љубов, служење, верба и истрајност.” Ќе забележите дека

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

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

Бога и љубовта на браќата. Бог за тоа му оддаде почит.
“Знам за вашето служење.” Исус рече: “Најголемиот од сите вас е во служба на

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



ТИАТИРСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 7

“Знам за вашата вера.” Па еве, тој не вели како што рече во црквата во Пергам:
“Ја држиш мојата вера.” Тој не зборува за својата вера, туку да им се призне за
нивната  лојалност.  И  додека  се  чини,  исто  така  се  споменува  за  нивната
“стабилност”. Затоа, лојалност и стабилност одат заедно. Всушност, стабилноста е
резултат на верата, затоа што во Јаков. 1, 3 вели: “Знаејќи дека испитувањето на
вашата вера создава трпеливост.” Апсолутно нема друг начин со кој се стекнува
постојаност. Тоа морра да дојде со искушување на нашата вера. Римјаните 5, 3:
“Незгодата раѓа постојаност.” Во Јаков 1 ,4 се гледа колку многу Бог ја цени оваа
наградба на нашата постојаност. “Нека вашата биде на дело совршена да бидете
совршени  и  потполни,  без  никаков  недостаток.”  Божјата  воља  за  нас  е
Совршенство. А тоа е совршенство на стабилност - чекање на Бога и на чекање за
Бога. Тоа е процес на развој на карактер. Како високо признание, Бог му ги дал на
светите во ова мрачно време. Упорни како јагниња на колење водени, со љубов,
верно Му послужи на Бога. Тоа е се што сака од животот, само поддршка за својот
Господ. Колку голема беше да биде нивната награда.
“Знам за Твоите дела, и последните, што се повеќе од првите.” Ова сигурно е

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

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

број на верни работеа искрено на темнината и се зголемува се додека кон крајот на
ерата не застане, многумина се обидуваат да се реформираат. Нивните напори биле
толку сериозно што го отвори патот за следната реформација.  Затоа,  како што
Словото вели во врска со таа возраст “последни (крај на период) работи повеќе од
првата.”
Тиатир како збор има различни значења меѓу кои “постојана жртва.” Многумина

веруваа дека ова е пророштво за служба на миса, која постојано е презентирање на
Христовата жртва. Тоа е одлична мисла, но тоа, исто така, би можело да значи
постојана жртва во својот живот и напорите на вистинските верници на Господ.
Секако,  овие беа многу свети Тиатирци, исполнети со Светиот Дух и со вера,

создадени за добри дела, по прикажување на неговите пофалби, тие не се грижеа
за  животот,  но  тие  со  задоволство  ги  дадоа  своите  сите  како  слатка  жртва  на
Господа.

ОПОМЕНА
Откровение 2, 20: “Но малку сум лут на тебе, зашто позволуваш жената Језавела,

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

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

друга  прекор.  Тој  рече  дека  она  што  е  во  ред  кај  вистинскиот  верник.  Тој
предупредува  дека  лажната  лоза  мора  да  се  направи,  ако  тој  сака  да  застане
оправдан пред Господ.

ЖЕНАТА ЈЕЗАВЕЛА
Апостол Јаков ни покажа по која насока оди гревот. Јаков 1, 14 - 15: “Но секого го

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

пророчица Језавела. И да се разбере токму зошто Тој имаше толку многу оптужби,
ние ќе треба да ја побараме нејзината историја во Библијата, и кога ќе се лоцира
она што таа правела таму, ние ќе знаеме што се случува во овој момент.
Првата и најважната работа што дознаваме за Језавела е тоа што таа не е ќерка

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

ова тиатирско време. Еве зошто.
Ахав се оженил со Језавела и тој тоа го направи како политички маневар за да го

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

христијани и вистински христијани. И за некое време се чинеше како да тие нема да
успеат, бидејќи тие се вистински верници дојдоа да се види дали тие можат да ги
вратат оние што се оддалечиле од Словото. Кога видоа дека не можам да ги вратат
на вистината, тие беа принудени да избегаат од политичкото тело. Потоа, кога го
направиа ова, беа нарекувани еретици и биле прогонувани.
Дозволете ми да кажам дека овде имаме иста ситуација нешто што се случува во

моментов. Сите луѓе се собираат. Пишување на Библијата што ќе одговараат на
сите,  без  разлика  дали  е  Евреин,  католик  или  Протестанти.  Тие  имаат  свој
Никејскиот Советот, но тие го нарекуваат Екуменски собир. И знаеш ли против кого
сите овие организации се борат? Тие се борат против вистинските Пентекосталци.
Не мислам на организацијата наречена Пентекостална. Мислам дека оние кои се
Пентекосталци, бидејќи тие се исполнети со Светиот Дух во своите редови имаат
знакови и подароци за одење во вистината.
Кога  Ахав  ја  оженил  Језавела  од  политички  причини  тој  го  продал  своето

првородство.  Се  приклучувате  на  организацијата  и  ке  го  продадете  вашото
првородство, брате, дали сакате да верувате или не. Секоја протестантска група
која некогаш излезе, и се врати, и кога ќе се продаде вашето првородство, ти си
само како Исав - можете да плачете и да се покајате колку што сакате, но тоа нема
да ви помогне на сите. Постои само едно нешто што може да го направите, а тоа е:
“Излезете  од  неа,  народе  мој  и  престанете  да  бидете  учесници  во  нејзините
гревови!” Ако, не мислите дека сум во право само одговорете на ова едно прашање:
дали  може  барем  едн  жив  човек  да  ми  каже  која  црква  или  кој  Божји  покрет
некогаш имал пробудување и се вратил откако отишол во организација и станал
деноминација? Прочитајте ги своите историји. Не можете да најдете ни една - дури
ни една.
Тоа беше на полноќ час за Израел, кога тој се придружи на светот и го напушти

Духовното за политичко. Тоа беше на полноќ час во Никеја кога црквата го направи
истото. Полноќ е време сега кога црквите се собраа.
Значи, кога се оженил Ахав со Језавела тој нејзе и дозволи да земе државни пари

и да подигнат два огромни храма за да го прослават Aштарте и Ваал. Онаа која била
подигната за Ваал беше доволно голема што цел Израил дојде и се поклони. И кога
Константин и црквата стапија во брак тој даде црковни објекти и подигнати олтари
и слики, и организира хиерархија што веќе се разви.
Кога Језавела доби државна власт, им наметната на луѓето нејзината религија и

ги уби пророците и свештеници на Бога. Стана толку лошо што Илија, гласник на
неговиот ден, помисли дека е тој единствен преостанат, но Бог имаше уште 7.000
кои не се поклонуваа на Ваал. И сега таму меѓу оние дениминации од Баптисти,
Методисти, Презвитеријанци, итн, има и такви кои нема да излезат и да се вратат
кај Бога. Сакам да знаете дека не сум сега и никогаш не сум бил против народот.
Деноминација е ова - на систем на организација, против кого сум. Морам да бидам
против нив зашто Бог ги мрази.
Ајде сега да се запре тука еден момент и да се повтори она што го изјави за

прославување во Тиатир. Јас реков дека тие им се поклонуваа Аполон (кој бил
богот-сонце), заедно со царот. Значи, ова е Аполон наречен “инхибитор на злото”.
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Тој  го  вртел  злото  од  луѓето.  Ги  благословуваше и  им беше вистински бог.  Се
верувало дека  ги  учи луѓето.  Тој  беше објаснување на  прослави и  ритуали на
храмот, служејќи на богови, за жртви и смрт и живот после смртта. Начинот на кој
тој го направи ова е преку пророчицата кој седна во заноц на троножна столиц. О!
Гледате ли дека? Тука е тоа што се нарекува пророчица Језавела и таа им помага на
луѓето. А нејзиното учење ги заведува слугите Божји и ги води кон прељуба. Значи,
блуднштво значи “прослава на идолите.” Ова е токму она што е нејзините духовно
значење.  Тоа  е  нелегално  да  се  биде  во  единство.  Ахабовото  единство  и  на
Константиновото единство и двајцата биле незаконски. Двајцата извршија духовна
прељуба. Секој блудник, ќе заврши во огненото езеро. Бог рече така.
Така, во учењето на католичката црква ( црквата е од женски пол, што е жена), го

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

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

наместо во зборот.  Еве еден извадок од дневникот на папата Ивана 23. “Моето
искуство  во  текот  на  овие  три  години  за  папа,  бидејќи  јас  'во  страв  и  трепет'
прифатив  оваа  служба  и  во  чиста  послушност  кон  волјата  на  Господ  што  бев
префрлен во светото на кардиналите во конклавата, сведочи за овој принцип, и
трајна причина за мене да биде вистина. апсолутна доверба во Бог во сите работи
поврзани со сегашноста, и совршено спокојство во поглед на иднината.” Папата
тврди дека Бог зборува преку црквата откриваjки ја Својата волја. Како грешно! Бог
е во Неговото Слово и говори од страна на Словото и ја открива Својата волја. Тој,
исто така, тврди дека тој стави апсолутна доверба во зборот на луѓето и на тој
начин тој мирно се покори. Звучи толку убаво, но тоа е толку лажно. Исто како и
изопаченоста во Едемската градина.
Ајде да прејдеме сега тука во Откровението. 17 и да се види оваа жена, црквата,

која  што  живее  на  лажни пророштва,  а  не  на  Словото  Божјо.  Во  стих  1  Бог  ја
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нарекува  големата  блудница.  Зошто  е  таа  блудница?  Бидејќи  таа  е  во
идолопоклонство.  Ги  има  фатено  луѓето  во  една  иста  работа.  Што  е  лекот  за
идолопоклонство?  Словото  Божјо.  Затоа,  оваа  жена  е  блудница,  зашто  таа  го
напушти Словото.  Таа седи таму во текот на многу води,  што значи множества
народ. Ова сигурно е лажната црква, бидејќи Божјата црква е мала - малкумина се
оние што го наоѓаат.
Забележете  каква  е  таа  е  во  очите  на  Бога,  без  разлика  колку  на  луѓето  им

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

ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПОКАЕ
Откровение 2, 21: “А ѝ дадов време да се покае за блудството свое, но таа не се

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

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

ИЗРЕЧЕНА ПРЕСУДА ПРОТИВ БЛУДНИЦАТА
Откровение 2, 22 - 23: “Ете, неа ја фрлам на постела, а оние, што блудствуваа со

неа, во маки големи - ако не се покајат за делата свои. И чедата нејзини ќе ги
поразам со смрт, и сите цркви ќе узнаат дека Јас сум Оној, Кој ги испитува срцата и
бубрезите; и секому од вас ќе му дадам според делата негови.”
Што?  Оваа  жена  има  деца?  Блудница?  Ако  ова  е  случај  дека  имала  деца  од

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

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

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

го објаснам, смртта на живеење, каде што беше непосредно пред само кога животот
царуваше.  Како  и  во  почетокот  Ева  донесе  смрт  на  човештвото  па  сега
организацијата ја  донесе смртта,  бидејќи организацијата е  производ на двојна
исквареност, на Николаитизмот и Билеамизмот, која ја пропагираше пророчицата
Језавела. Сега Ева треба да се изгори, заедно со змијата за нивнато страшно дело.
Но Адам интервенираше брзо земајќи ја при себе, така што била спасена. Но, кога
оваа сатанска религија поминува со тек на време, ќе нема никој да интервенира и
ќе биде изгорена со нејзиниот заводник бидејќи блудницата, и нејзините деца и
антихристот и сатаната се наоѓаат во огненото езеро.
Сега  самиот  ке  се  претекнам,  а  можеби  и  јас  би  требало  да  се  задржам  на

пораката од последното време, но се чини дека сега многу соодветно да се вметне
затоа што толку јасно се занимава со организација и она што ќе се случува низ
него.  И  сакам  да  ве  предупредам.  Откровение  13,  1  -  18:  “Потоа  застанав  на
морскиот  песок  и  видов  како  од  морето  излегува  ѕвер  со  седум  глави  и  десет
рогови; на роговите негови имаше десет круни, а на главите негови - богохулни
имиња. Ѕверот, кого го видов, прилегаше на леопард: нозете му беа како кај мечка,
а устата - како уста на лав. И змевот му ја даде силата своја, и престолот свој, и
голема власт. И видов, дека една од главите негови како да беше смртно ранета, но
таа смртна рана му заздраве. Тогаш се зачуди целата земја и тргна по ѕверот; и му
се поклонија на змевот, кој што му беше дал власт на ѕверот; му се поклонија и на
ѕверот, велејќи: 'Кој е како ѕверот, и кој може да војува со него?' Нему му се даде
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уста, што зборуваше големи зборови и богохулства; и му се даде власт така да
прави четириесет и два месеца. Тогаш ја отвори устата за хулење поротив Бога, за
да го похули името Негово, живеалиштето Негово и оние, што живеат на небото. И
му се даде да војува против светиите и да ги победи; му се даде власт над секое
колено,  јазик и народ.  И му се поклонија сите жители земни, чии имиња не се
запишани во книгата на животот при Агнецот, заклан од созданието на светот. Кој
има уво, нека чуе: кој во ропство води, во ропство ќе биде одведен; кој со меч
убие, со меч треба да биде убиен. Тука е трпението и верата на светиите. И видов
друг ѕвер како излегува од земјата. Тој имаше два рога како кај јагне и зборуваше
како змев. И со сета власт на првиот ѕвер тој дејствуваше пред него и ја тераше
целата земја и жителите нејзини да му се поклонат на првиот ѕвер, чија смртна рана
се беше исцелила; и правеше големи чуда, па дури и оган да симнува од небото на
земјата пред луѓето. И ги мамеше жителите земни со чудата, што му беа дадени да
ги врши пред ѕверот, велејќи им на жителите земни да му направат лик на ѕверот,
кој што имаше рана од меч и остана жив. И му се даде да вложи дух во ликот на
ѕверот, та да прозборува тој и да направи да бидат убиени оние, кои нема да му се
поклонат  на  ѕверовиот  образ.  И ќе  направи на сите  -  мали и  големи,  богати и
сиромаси, слободни и робови - да им се стави белег на десната рака или на челата
нивни, та никој да не може ни да купува, ниту да продава, освен оние, што го имаат
тој белег, или името на ѕверот, или бројот на името негово. Тука е мудроста. Кој
има ум, нека го пресмета бројот на ѕверот, бидејќи е број на човек, и бројот му е
шестотини шеесет и шест.”
Овој оддел ја покажува моќта на Римокатоличката црква и она што таа ќе го стори

преку организација.  Запомнете,  ова е лажната лоза.  Нека го именува името на
Господа, тоа го прави само во лага. Дека нејзиното владение не е од Бога, туку од
сатаната. Тој конечно завршува сосема се идентификувајќи со ѕверот. Блудница
јава на црвен ѕвер го прави јасно дека нејзината моќ е на (сатаната), а не нашиот
Бог, Господ Исус Христос.
Во  17  стих  недвосмислено  покажува  дека  таа  ќе  се  здобијат  со  апсолутна

контрола врз земнита трговија, бидејќи никој не може да купи или да продаде за
разлика  од  неа.  Ова  е  поддржано  од  Откровение  18,  9  -  17  што  го  покажува
нејзиното учество на кралеви, принцови, трговци, од кои сите имаат врски со Рим и
трговија.
Откровение 13, 14, дознаваме дека ѕверот шири своето влијание преку сликата

која била изградена за него. Човек кој направил ширењето на Вселенски Собор во
целиот свет во со кој сè ќе биде организирана црква се собираат со римокатолиците
(што го прават, дури и сега). Тоа е сосема можно овој сојуз ќе дојде да се запре моќ
на комунизмот. Но комунизмот е како Навуходоносор, подигнат да го изгори месото
на блудница и Рим ќе биде погубен и уништен. Имајте на ум дека секогаш каде
беше  Римокатоличката  црква,  настана  комунизмот.  Тоа  мора  да  биде  така.  И
дозволете  ми  да  ве  предупредам  сега,  не  мислам  дека  комунизмот  е  твојот
единствен непријател. Не, воопшто не. Тоа е Католичката црква, исто така, дури и
повеќе.
Дозволете  ни  да  се  прочита  сега  Откровение  13,  1  -  4,  и  споредете  го  со

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

последниот дел од статуата, на последната светска сила беше во нозете. Тоа беше
железо и глина. Гледаш, железо е на Римската империја. Но, сега веќе не е чисто
железо.  Во  него  е  мешовита  глина.  Сепак,  таму  е  исто  така  координирање  со
светските  работи  и  во  демократските  земји  и  оние  кои  се  повеќе  деспотски.
Латинска Црква во секој народ. Таа е вклучена во сето тоа.
Дозволете ми да ви даде малку од железо и глина. Се сеќаваш ли кога Хрушчов го

тресна неговиот чевел на работната маса во ОН? Значи, имало пет источни земји и
има и пет западни. Хрушчов зборуваше за Истокот и претседателот Ајзенхауер во
име на Западот. Руски, Хрушчов е глина и Ајзенхауер значи железо. Двајца главни
лидери на светот, на два прсти нозете од железо и глина, беа рамо до рамо. Ние сме
на крајот од сето тоа.
Во стих 4 вели: “Кој може да војува со ѕверот?” Значи, сега постојат некои големи

имиња во светот. Постојат некои моќните нации, но во моментов Рим командува.
Папата е на чело. И неговата моќ ќе се зголеми. Никој не може да се борат против
него.
стихот: “И ја отвори својата уста да хули.” (Наставата како доктрина се човечки

заповеди,  надуени,  љубители на задоволство,  имаат изглед на побожност и од
нејзината сила се одрекоа.) Тие го похулија името на Бога - менуваа на тоа име
наслови и не сакаа да направат поинаку.
Седмиот  стихот:  “И  му  беше  дадено  да  се  направи  војна  со  светиите.”

Прогонството - смртта на еден вистински верник и сето тоа во името на Господа, да
го похули Неговото име на Бог, како што е во Русија, за она што го правеше таму
католичката религија.
8-ми  стих:  “Ќе  му  се  поклонуваат,  сите  на  Земјата  (сите,  чии  имиња  не  се

запишани во книгата на животот на Јагнето, заклано од создавањето на светот).”
Фала  му  на  Бога  овците  нема  да  попуштат.  Секој  ќе  биде  заведен,  освен

избраните, нема да бидат заведени. Но тие нема да бидат заведени го слушат гласот
на Пастирот и тие одат по Него.
Така,  ќе  видите што ќе се  обидува да се  покаже.  Ова е  семе на смртта,  која

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

ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Откровение 2, 23: “И чедата нејзини ќе ги поразам со смрт, и сите цркви ќе узнаат

дека Јас сум Оној, Кој ги испитува срцата и бубрезите; и секому од вас ќе му дадам
според делата негови.”
Бог гледа на срцето. Што никогаш не се смени. Ниту, пак, некогаш ќе се промени.

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

ВЕТУВАЊЕ ВО ТЕМНИТЕ ДЕНОВИ
Откровение 2, 24 - 25: “А вам и на другите во Тиатир, што не го држат тоа учење

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

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

изоставувааа овој стих зошто не можеа да сфатат која доктрина или искуство се
подразбираа под оваа фраза. Заправо едноставно е да се знае и да се подразбира.
Да сознаеме најпрвин што е Длабина Божја,  а  спротивно ќе биде вистината за
длабините на сатаната.
Во  Ефес.  3,  16:  “Да  ви  даде,  по  богатството  на  Својата  слава,  сила  +да  се

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

НАГРАДИ
Откровение 2, 26 - 29: “И кој победува и ги пази делата Мои до крај, нему ќе му

дадам власт над незнабошците, и ќе ги пасе со жезал железен; и тие ќе се строшат
како земјани садови; како што и Јас примив власт од Својот Отец. Нему ќе му ја
дадам ѕвездата Деница. 29. Па, кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на
црквите!”
“Оној  кој  ќе  победи,  а  до  крајот  ги  чува  моите  дела.”  Многу  е  очигледно  од

замерките на Духот за делата каде Господ се обидува да воведе свои сопствени да
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го видат Неговото мислње за праведните дела. Тој четри пати ги спомнува делата. И
сега кажува дека на тој што ќе продолжи верно да ги чини Неговите дела до крај,
ќе му се даде власт над народите и ќе биде силен, способен, непопустлив владетел
кој ќе може силно да се спротистави на било која ситуација и дека најочајниот
непријател ќе биде скршен ако има потреба. Неговата демонстрација на владение
со помош на сила ќе биде како самите Синови. Тоа е многу зачудувачки. Но да го
разгледаме оваа ветување во светло време. Моќен Рим со државна поддршка на
користење на кралевите и армиите и законодавците сотира се пред себе. Таа уби
милиони и гладна е да убива и милиони други кои нема да и се поклонат пред неа.
Таа безмилосно поставува цареви и свргнува кога таа сака. Навистина, нејзиното
вмешување проузрокува да паднат  нации оти е  одлучна да ги  уништи Божјите
изабраници. Нејзините дела се дела на сатаната како таа убива и лаже како и тој.
Но, ќе дојде денот, кога Господ ќе каже: “Дојди, донеси ги моите непријатели пред
мене, и погиблата нека им е крајот.” Тогаш праведниците ќе бидат со својот Господ
кога Неговиот праведен гнев ќе паѓа на богохулници. Праведните ќе дојдат со Него
во слава, ќе ги уништи оние кои ја уништија земјата и ги пустошеа Божјите свети.
Ова беше на време од свртување на образот, на денот е што доаѓаат кога вистината
ќе надвладее и кој ќе биде во огнот ќе биде безбеден? Само откупените од Господ.
“Јас ќе му ја дадам ѕвездата Утринска.” Според Откр 22, 16 и 2. Петрово. 1, 19

Исус е ѕвездата Утринска. “Јас Сум корен и род Давидов, светла ѕвезда Деница.” “До
ден таа добива светлина и ѕвездата Деница во мугри е во вашите срца.” Дух, според
тоа, дава ветување на избраните од мрачното време и потоа во времињата кои
доаѓаат.
Како што е веќе наведено, Исус се поистоветува со гласниците на секое време.

Што го добиваат од Него откровение на Словото за секој период. Ова откровение на
Слово Божјо извршува одбрана од светот и да ги воведе во полно општење со Исус
Христос. Овие амбасадори се наречени ѕвезди бидејќи тие зрачат со позајмена или
отворена  светлина.  Тие  се  викаат  исто  така  како  ѕвезди  како  “чувари  на
светлината” во текот на ноќта. Затоа, во темнината на гревот, со Божјата светлина
над Својот народ.
Ова е мрак. Тоа е особено темно за Словото на Господ речиси целосно скриено од

луѓето. Познавање на Севишниот речиси исчезна. Смртта ги победи огромен број на
верници  додека  нивните  редови  не  беа  десеткувани.  Божјите  работи  се  на
најниската точка од кога било и се чинеше дека сатанат сигурно го поразил Божјиот
народ.
Ако на луѓето воопшто некогаш им требало ветување на земја каде што нема ноќ,

беа  тоа  луѓе  од  темното  време.  И  затоа  Духот  им  ветува  утринска  звезда.  Им
зборува дека Главната звезда, Исус, кој станува во Непристапната Светлина, во
следното царство ќе просветлува со својата особност и присатност. Тој веќе нема да
користи звезди (Гласници) да светлат во Темница. Самиот Исус ќе им зборува лице
во лице додека со нив го дели своето царство.
Утринска Звезда е таа која е видлива и кога светлината на сонцето сјае. Кога ќе

дојде нашето Сонце (Исус), нема да има веќе потреба за гласници, Тој сам ќе ни ја
донесе  својата  порака  на  радост  и  додека  Тој  владее  со  своето  царство  а  ние
живееме во Неговото присаство, светлината на Зборот ќе стане посветло и посветла
во нашиот совршен ден.
Што  друго  би  можеле  да  посакаме  освен  самиот  Исус?  Нели  е  Он  се,  дури

Совршено Све?
Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот на црквите. Амин. Да, Господи Боже,

според Твојот Дух, да се слушне Твојата вистина.
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Откровение. 10, 7: "Но, во деновите на
гласот..."


