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Откровение 3, 7 - 13
“И  на  ангелот  на  Филаделфиската  црква  напиши  му:  вака  вели  Светиот,

Вистинскиот, Оној, Кој го има клучот Давидов, Кој отвора, и никој нема да затвори -
и Кој затвори, никој не ќе отвори
ги знам делата твои. Ете, ти дадов врата отворена, и никој не може да ја затвори;

ти имаш мала сила и сепак го запази словото Мое, и не одречувај се од името Мое.
Ете, ќе ти дадам некои од сатанската зборница - оние, што велат дека се Јудејци,

а не се, туку лажат - ете, ќе направам да дојдат и да се поклонат пред нозете твои и
да познаат, дека Јас те засакав.
Бидејќи ти го запази словото на трпението Мое, и Јас ќе те запазам од часот на

искушението, кое ќе дојде над целата вселена, за да ги искуша оние што живеат на
земјата.
Ете, идам скоро: држи, што имаш, за да не го земе никој венецот твој.
Оној, кој победува, ќе го направам столб во храмот на Мојот Бог, и нема веќе да

излезе надвор; и ќе го напишам над него името на Мојот Бог и името на градот на
Мојот Бог, на новиот Ерусалим, кој слегнува од небото од Мојот Бог, и Моето ново
име.
Кој има уво, нека чуе, што им зборува Духот на црквите.“

ФИЛАДЕЛФИЈА
Филаделфија  беше на 120 километри југоисточно од Сард.  Тоа беше втор по

големина град во Лидија. Е изграден на неколку ридови во познатата област на
виното. неговата монета носи главата на Бахус и фигурата Бахантс (свештеничка на
Бахус). Населението на градот вклучува Евреи, христијани со еврејско потекло, и
обратени од паганството. Градот претрпе чести земјотреси, но тоа траеше најдолго
од седум градови на Откровението. Всушност, овој град се уште постои под турско
име на Алахшехир, или град на Бога.
Бројката  на  проблемот  укажува  на  тоа  дека  божество  на  градот  беше Бахус.

Значи, Бахус е иста како и Нинус или Нимрод. Тој е “трупот”, иако повеќето од нас
мислат на него во однос на бесни гозби и пијанствa.
Како ова ги просветлува нашите умови? Тука е проблемот со богот на едната

страна и свештеничката или пророчица од друга страна. Значи фрли паричка. Дали
е важно што паѓа? Не, не на сите, а сепак иста монета. Ова е римска религија на
Исус и Марија.
Не мислам само на Рим. Не, не е само големата блудница. Секако дека не, бидејќи

таа стана мајка на своето блудство. Нејзината ќерка сега монетите ги кова со ист
карактер. Постои, од една страна проблемот, погледнете ја прославата на Исус, од
друга страна, исто така, имаат свештеничка или пророчица и таа ги пишува своите
црквени  верувања,  догмите  на  верата  и  ги  продаваат  на  луѓето  за  спасение
инсистирајќи на тоа дека таа и само таа има вистинска светлина.
Како впечатлив е фактот дека ова време се карактеризира со монета. За мајка и

ќерка, сите купуваат за нивниот пат до небото. Пари не се крв, на куповната цена.
Пари  не  се  Дух,  сила  што  ги  тера  напред.  Богот  на  овој  свет  (Мамон)  му  ги
заслепила очите.
Но, тие ќе дејствуваат до смртта и ќе заврши наскоро, бидејќи ова е ерата кога

Духот извикува: “Ете, доаѓам скоро.” Да, дојди наскоро, Господе Исусе!
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ЕРА
Филаделфиско Црковно време траеше од 1750 до околу 1906 година. Ова е време

на благодарност во име на градот наречен од братска љубов, како Филаделфија
значи “братска љубов”.

ГЛАСНИК
Гласник, секако, беше Џон Весли. Џон Весли е роден во Епворт, 17 јуни 1703 год.

и беше еден од деветнаесет деца на Самуил и Сузана Родена Весли. Неговиот татко
бил свештеник во Црквата на Англија, но тоа е повеќе од веројатно дека умот na
Џон  беше  базиран  повеќе  на  примерен  живот  на  неговата  мајка,  отколку  од
теологијата на неговиот татко. Џон беше брилијантен научник. Само кога тој беше
во Оксфорд тој  и Чарлс станаа дел од групата која се пријавуваше за духовна
прослава врз основа на искуствени живот на вистината, наместо на поставување на
учење  како  репери.  Мапираа  духовен  водач  на  дела,  како  што  се  давање  на
сиромашните, посета на болните и оние во занданите. Тоа е причината зошто тие
биле наречени Методисти,  и  други погрдни наслови.  Значи,  Џон беше доволно
исполнет со неговата визија за потребата од религијата на народите на светот и
затоа отиде во Америка (Георгија) како мисионер меѓу Индијанците. На својот пат
таму тој покажа дека многу од патниците во авионот беа моравијанци. Многу беше
импресиониран од нивната кротост, мир и храброст во сите околности. неговите
напори во Георгија, и покрај самоодрекување и напорна работа, не успеаа. Тој се
врати во Англија и рече “Отидов во Америка за да проповедам на Индијанците, но
кој ќе ми проповеда на мене?”
Назад во Лондон повторно се сретна со моравијанци. Петар Боехлер беше оној кој

му го покажа патот на спасението. Тој беше вистински нановороден, во голема мера
за чудење и лутина очигледно кон неговиот брат Чарлс, кој не можеше да разбере
како таков духовен човек што е Џон може да се каже дека тоа не е точно. Сепак,
набргу после тоа, и Чарлс, исто така, се спаси по благодат.
Весли сега почна да го проповеда Евангелието во тие проповедалници во Лондон,

кои претходно имаа пристап до, но тој беше исклучен. Во тоа време, беше неговиот
стар пријател Џорџ Вајтфилд,  како што тој  го нарекува Јован да дојде и да му
помогне да се проповеда на земјата каде што илјадници ги слушаа зборовите. Весли
првично беше скептичен дека тој треба да проповеда на отворено, а не во зграда,
но кога ја виде толпата и виде акција во силата на Светиот Дух, се сврте кон таква
проповед.
Работата веднаш зеде такви размери што тој почна да испраќа многу лаици да го

проповедаат Словото. Делото Изгледаше како паралелна Педесетница каде што
Духот речиси преку ноќ ги покрена луѓе со моќ да го проповеда и учат Словото.
Имаше жестоката реакција на неговата работа, но Бог беше со нив. Акциите на

Духот се манифестираа со сила на Духот и луѓето паѓаа на земјата и плачеа во
голема неволја над нивните гревови.
Весли беше исклучително моќен човек. Тој не може да се сети дека имал чувство

на депресија петнаесет минути, откако е роден. Тој не спиел повеќе од шест часа,
во тоа време, тој почнал да проповеда во пет часот практично секој ден од неговота
служба, тој проповедал до четири пати во еден ден, така што вогодината имаше
просек од повеќе од 800 проповеди.
Тој  патувал  илјадници  милји,  како  и  неговите  проповедници,  кои  го  носеа

Евангелието блиску и далеку. Всушност, Весли на коњ за година дена пропатувал
околу 7000 километри.
Тој  бил  верник  со  моќта  на  Бог  и  се  молеше  за  болните  со  голема  вера  и

прекрасни резултати.
Многу од неговите средби доживеале манифестација на духовни дарови.
Весли не беше за организацијата. Неговите колеги имаа “Обединето општество”,

кои беа “општество на луѓе кои бараа и беа во потрага по силата на побожноста,
обединети со цел да се молат заедно, за да се добие збор на предупредување и да
се внимава на едни со други во љубов да се биде во можност и да си помагаат едни
со  други  за  да  се  работи  околу  спасение.”  Единствениот  услов  за  оние  кои
влегуваат беше тие треба да бидат од оние “кои имаа желба да бегаат од гневот што



ФИЛАДЕЛФИСКО ЦРКОВНО ВРЕМЕ 3

ќе дојде и да бидат спасени од нивните гревови.” Како што минуваше времето тие
развија строг збир на правила за да се користат во само-дисциплина за доброто на
нивните души. Весли сфати дека по неговата смрт, може да се организира движење
и Духот Божји ги остави во мртва форма. Тој уште забележа дека не се плаши од
името на Методистите да ја напушти земјата, но дека Духот би можел од нив да се
одалечи.
Тој за време на неговиот живот можеше да добие огромно богатство, но не го

доби. Неговата омилен изрека велеше на оваа тема на пари беше “Заработи колку
што можеш повеќе, и заштеди колку што можеш повеќе, и дели колку што можеш.”
Да Весли се врати и да види името што го носат Методистите. Тие се богати - многу
богати. Но недостасува животот и моќта на Џон Весли.
Таа, исто така треба да се спомене дека Весли никогаш не сакаше да се изгради

деноминација  на  секташка  основа.  Иако  во  верувањата  беше  арминец,  тој  не
сакаше да се разделат браќата поради доктрина. Тој беше добар кандидат за Џејмс:
врз неговиот вечен живот на вера и дела и да го живее својот живот, а не само
прифаќање на црквата верувања или доктринарен извештаи.
Џон Весли почина на возраст од 88 години од страна на служење на Бога на некои

луѓе дури не би се осмелиле да мислат дека тие би можеле да го направат истото.

ПОЗДРАВИ
Откровение 3, 7: “И на ангелот на Филаделфиската црква напиши му: вака вели

Светиот, Вистинскиот, Оној, Кој го има клучот Давидов, Кој отвора, и никој нема да
затвори - и Кој затвори, никој не ќе отвори.”
О, колку се убави овие зборови. Како е прекрасен, дури и нивниот звук. Како

возбудливо да се мисли дека сите овие карактеристики може да се применат на
една личност. Кој би се осмелил да каже такви работи за себе, туку Исус Христос,
Господ на славата? Верувам дека клучот за толкување на ова е токму она што секој
од овие прекрасни описни фрази значат во стих 9:  “Ете,  ќе ти дадам некои од
сатанската зборница - оние, што велат дека се Јудејци, а не се, туку лажат - ете, ќе
направам да дојдат и да се поклонат пред нозете твои и да познаат, дека Јас те
засакав.”  Јас  велам дека  овој  стих  е  клучен,  бидејќи  Евреите,  кои  секогаш се
нарекува Божји деца, со исклучување на сите други. Тие го распнаа и убиа Господ
Исус Христос. Нивното страшно дело донесе сопствената крв на нивните глави со
векови.  Бидејќи  тие  го  одбиле  Исус  како  свој  Месија  како  што  беше.  Бог  се
манифестира во телото. Тој е навистина Месијата. Тој беше, секако, она што сега
претставува. Исус Христос е ист вчера, денес и засекогаш. Светец во средината на
рамки на свеќи е ист Исус кој одеше на брегот на Галилејското, кога исцелуваше
болни, кој воскреснувал мртви, а тоа и покрај непобитни докази беше распнат и
убиен. Но, тој повторно стана и седи оддесно на Величеството во висините.
Евреите тогаш не Го викаа Свет. Не Го викаат Свет и сега. Но Тој е СВЕТЕЦ. Псалм

16, 10: “Оти Ти нема да ми ја оставиш душата моја во пеколот, ниту, пак, светецот
Твој да види распаѓање.”
Ја бараа својата праведност по Законот и се прејдоа оти по Законот не може ниту

едно тело да има оправдание. Со Законот не може човекот да стане свет. Светоста е
од Господа. 1 Коринтјаните 1, 30: “Од Него сте и вие во Исуса Христа, Кој за нас
стана премудрост од Бога, и правда, и +осветување, и откуп.” 2 Коринтјаните 5,
21б: “Да можеме да станеме Божја праведност во Него.”  Тоа беше Христос или
пропаста, и тие пропаднаа, затоа што го одбиа.
И  луѓето  од  тоа  време,  како  и  денес,  ја  направија  истата  грешка.  Како  што

Евреите имаа прибежиште во форма на синагогата на обожување, така што тие се
во  ерата  на  засолништето  во  Филаделфиската  црква.  Не  се  смета  за  влез  во
црквата. Животот не е во црква. Живот е во Христа. “Ова е сведоштвото: Бог ни
даде вечен живот, и тој живот е во Неговиот Син Кој Го има Синот - има живот; оној
кој го нема Синот - нема живот.” Човекот станува свет од страна на Светиот Дух.
Духот на светоста, Кој Го воскресна Исус од мртвите е Оној, Кој живее во нас и
Неговата светост не прави светци.
Тој  стои  таму,  Светец.  И  ние  ќе  застанеме  со  Него  облечени  во  Неговата

праведност, Неговата светост.
Значи ова е шести пат. Во очите на Бога време доаѓа до својот крај. Тој ќе се
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врати  наскоро.  Наскоро,  до  неговото  доаѓање,  извикува:  “Валкани,  нека  се
осквернуват и кој е праведен нека продолжи да дејствува праведно, светите нека
бидат свети уште.” Откровение 22, 11б.
О, јас сум толку среќен што мојата светост не е од мене. Драго ми е што ја имам

во Христа, со вклучени сите Негови прекрасни атрибути на правдата, дека, делуваа
врз мене. Благословен да е Бог засекогаш!
“Ова го зборува Вистинитиот.” Така, зборот “вистина” е многу убав збор. Тоа не

значи  дека  само  во  смисла  дека  тоа  е  во  спротивност  со  лажта.  Тој  изразува
совршена реализација на идеи, што е спротивно на својата делумна реализација. На
пример, се сеќавам дека Исус се вели во Јован 6, 32: “Тоа не е Мојсеј, кој даде леб
од небото, туку Мојот Татко ви дава вистински леб од небото.”
Јован 15, 1: “Јас сум вистинската лоза.”
Евреите 9, 24: “Зашто Христос влезе не во ракотворно светилиште, кое е само

образ на вистинското, туку во самото небо, за да се јави сега пред лицето на бога
за нас.”
Јованова 2, 8: “Зашто темнината поминува, а вистинската светлина веќе свети.”
Затоа што овој збор навистина изразува совршена реализација за разлика од

идејата за делумни достигнувања како што е прикажано во овие стихови, можеме да
разбереме, како никогаш досега,  прототип за разлика од видот и реалноста на
сенка. Кога ќе се земе примерот на манна од небото. Бог Го испрати aнѓелски леб
од небото за Израел. Но, не ги задоволи лебот. Тоа е добро за само еден ден. Оние
кои јаделе следниот ден тие повторно биле гладни. Ако би останал околу себе, тој
ќе стане загаден. Но, Исус е вистински леб од небото, кој е единствениот вид. И ако
некој јаде од овој леб што слезе од небото, нема да огладни повторно. Вие не треба
да се вратите и да јадете повторно. Во моментот кога јадете, имате вечен живот.
Тука  е  навистина  реалност.  Нема  потреба  од  сенка.  Нема  потреба  за  делумна
спасение. Тука е неговата целина. Исто како што Исус беше дел од Бога, тој е Бог.
Никој не може да негира дека Израел е светлина. Тие беа единствените луѓе кои

имале светлина како нација. Тоа беше како кога Египет бил толку темен можете да
го чувствува тоа. Но, во домовите на Израелците беше светлината. Но, сега тоа
беше вистинска светлина. Исус е светлината на светот. Мојсеј и пророците донесоа
светлина со помош на Светото Писмо кое се однесува на Месијата. Така Израел е
светлина. Но сега постои исполнување на светлина и она што беше само гори Таа
сега изби во раскошот на Бог и се манифестира меѓу Својот народ. Како столб од
оган  осветлена  ноќе  и  тоа  беше  прекрасно,  сега  светлината  и  животот  се
манифестираа во полнота на Божеството телесно.
Израел користел да земе црвениот јуница, и ја жртвува на олтарот за проштавање

на гревовите. Пред една година беа опфатени гревовите на виновните. Но, ова не
може веќе да се отстрани капакот на желбата на гревот. Таа беше совршена жртва.
Тоа  беше  во  сенка,  додека  не  дојде  реално.  Така,  секоја  година  на  човекот
жртвуваа и секоја година се враќаа назад, бидејќи тој се уште има иста желба за
гревот. Правење измени за својот грев, и да животинска крв биде пролеана, и беше
дадена за животот, тој не може да се врати на човекот. Да се врати, тоа сепак нема
да помогне. Но, кога на денот на Христа, Тој стана совршена замена, а неговата крв
беше пролеана, а потоа живот што беше во Христа се врати на покајаниот грешник,
а животот е совршен живот на Христос, безгрешен и праведен, тогаш виновен може
да се ослободи, бидејќи тој имаше желбата за грев. животот на Исус се врати во
него. Ова е она што се подразбира во: Рим. 8, 2: “Законот на Духот на животот во
Христа Исуса не ослободи од законот на гревот и смртта.”
Но Евреите се вратија таму во времето на Исус и не сакаа да ја прифатат таа

жртва.  Крвта на биковите и кози не прави ништо совршено.  Тоа некогаш беше
Божјата  одредена постапка.  Но,  сега  е  Христос,  се  појави во  тело  и  ја  пролеа
сопствената крв, го отстрани гревот и саможртва ја направи совршена. Евреите не о
сакаа ова  да  го  прифатат.  Но,  она  што е  за  време на  Филаделфија  и  од  друга
векови, исто така? Дали тие навистина ја прифатија оваа реалност во Христа? Не,
воопшто не. Иако Лутер донесе вистина за оправдание, Римокатоличката црква и
нејзината источна верзија, Православната Црква, уште се држеше за дела. Така,
работите се во ред, но тие не спасуваат. Тоа не, не прави совршени. Христос или
паѓаме. Дури и не Христ и Дела. Туку само Христос. Во ова време од годината почна
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Арминиаизмот тие не верува во Христа како реалност. Не пее за “Ништо, освен
крвта”, за тоа пее за “Ништо, но крвта и моето однесување”. Сега верувам во мое
добро однесување. Ако сте спасени ќе правите правда. Ние тоа веќе го поминавме.
Но, дозволете ми да ви кажам сега, спасението не е Исус Плус. Тоа е САМО Исус.“
Спасението е од Господа. Од почеток до крај, тоа е Бог. Нека Неговиот живот биде
во мене. Нека Неговата крв ме чисти. Нека силата на Својот Дух е она коај  ме
исполнува. Неговиот збор е во моето срцето и мојата уста. Ајде Неговите рани се
оние што лекуваат. Нека биде Исус, и само Исус. Тој не по делата на правдата, кои
сум ги сторил. Не, воопшто не. Христос е мојот живот. Амин.
Мислам дека јас би можел да одам и понатаму со овие вистини, но јас ќе ви дадам

уште  една  мисла.  Тоа  е  за  оваа  прекрасна  песна  напишана  од  страна  на  А.Б
Симпсон
“Еднаш тоа беше благослов,
сега е Господ.
Еднаш тоа беше чувство,
сега е Неговото Слово.
Неговиот дар еднаш го сакав,
сега имам дарител.
Еднаш барав исцеление,
сега само Него.
Се во се, засекогаш,
на Исус ќе пеам.
Сè во Исус,
Исус е се.“
Не постои ништо во овој живот, колку и да не задоволуваа, колку да е добро и

прекрасно,  како што е добро,  но вие ќе најдете збир на секое совршенство во
Христа. Сè што згаснува во ништожност покрај Него.
“Оној  кој  го  има  клучот  Давидов.”  Оваа  убава  фраза  следи  и  излегува  од

претходниот фраза: “Точно.” Христос, совршен реализација, што е спротивно на
делумна реализација. Овде. Мојсеј бил Божји пророк, но Исус (како Мојсеј) бил
Божји пророк. Давид (еден човек по сопственото срце на Бога) бил крал на Израел,
но Исус е Поголем од Давид, Тој е Царот над царевите и Господар над господарите,
Бог од Бога. И Давид е роден надвор од племето на Јуда, од која тој доаѓа, ниту
свештеник, но тој јадеше од принесен леб наменет за свештеници. Тој бил голем
воин  кој  го  победувал  непријателот,  и  зајакнал  нацијата,  како  крал  седи  на
престолот. Тој беше пророк. Тој беше прекрасен вид на Христос. Така, во Исаија 22,
22, вели: “И клучот на Давидовиот дом ќе го ставам на рамењата негови; тој ќе
отвори, и никој нема да затвори; тој ќе затвори и никој нема да отвори.” Духот го
користи овој референтен Стариот завет во врска со Господ Исус Христос и Неговата
служба во црква. Што е клучот Давидов означен во тоа време е само сенка, која
сега е исполнета во Исуса како стои во средината на рафтовите со свеќи. Тоа се
однесува на нашиот Господ по Своето воскресение, а не на Неговиот земен аџилак.
Но,  она што значи овој  клуч?  Одговорот  лежи во клучна позиција.  Тој  не  е  во
раката. Не го носи околу вратот. А не во рацете на другите луѓе, или стихот може да
се каже дека само тој го користи овој клуч - затоа што само Тој ја отвора и затвора,
и никој не го има тоа право, освен самиот Исус. Зарем тоа не е во ред? Но, каде е
клучот? На рамениците. Но, она што со него? Прочитај Исаија 9, 6: “На рамениците
на Неговата сила.” Но, што значи тоа? Одговорот е ова. Фразата “моќта на неговото
рамо”  доаѓа  од  источниот  дел  на  свадбата.  Кога  невестата  е  посветена  на
младоженецот го соблекува нејзиниот превез и го зазема местото во жениковите
рамења да се покаже дека не само што е таа под негова власт -  да ги пренесе
своите права за него - тој е глава - но и дека тој ја носи одговорноста и да се грижи
и да тој и само Тој - никој друг - не постои друг човек - нема друга сила - нема
право или одговорност. И тоа, возљубени, е клучот на Давид. Бог, како суверен,
Божјата одлука предвидува точно кој ќе биде во својата невеста. Тој ја избрал. Не е
таа која го одбра. Тој ја повика. Таа не дојде сама по себе. Тој умрел за неа. Тој ја
мије во сопствената крв. Тој ја плати цената за неа. Таа му припаѓа на Него. Таа е
целосно посветена на Него и Тој ја прифаќа обврската. Таа е главата како што
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Христос е глава на својата црква. Сара го повика Авраама Господ, тоа е, исто така,
невестата среќни што тој е нејзиниот Господ. Тој зборува и таа ги слуша, бидејќи
тоа е нејзиното задоволство.
Но, ако луѓето се свртеа со своето внимание кон оваа вистина? Дали тие ја ценат

неговата личност која има само целосно суверена власт над Неговата црква? Велам
“не”. Во секоја возраст хиерархијата во управувањето со црквата - свештеници -
апостолско наследство - затворање на вратата на благодат и милост за кого сака, и
наместо преземање на љубов и одговорност на црквата, таа го имаше платеник
страста и се уништи. Свештенството живеело во луксуз додека сиромашните во
црква се хранат со лушпи заради злоупотреба. И ниту едно време, се чини дека не
било  поинаку.  Секој  е  врзан  за  организација  и  управување  на  луѓето  во
канцеларијата и го даде на црковната администрација. Кога луѓето се осмелуваа да
застанат, тие беа брутално покорени или протерани. Секоја вероисповед го има
истиот дух. Секоја деноминација се колне дека има клуч за управување на црквата.
Секоја вероисповед тврди дека ја отвора вратата. Но, тоа не е точно. Исус, и само
Исус. Тој ги поставува членовите во телото. Тој ги има на своето место. Тој ги става
на располагање подароците за неа. Тој се грижи за неа и ги чува. Тоа е само негова
сопственост и Тој нема други, освен неа.
Како е ова црковно време кое живееме далеку од реалноста. И еден ден наскоро

овие луѓе, кои наводно зборуваа за црквата ќе се зголеми во екуменското движење
за да се постави антихристот на чело на нивната организација која се преставува
како Господ, и ние ќе го најде (Христос) надвор од црквата кој вели: “Еве, стојам
пред вратата и чукам. Кој слуша и го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам
кај него и да јадам со него, и тој со мене. ” Откровение 3, 20.
Но, дозволете ми да кажам ова. Нашиот Господ не е поразен. Луѓето тврдат дека

ја отвораат вратата на Бога и ја затвораат вратата, но тие се лажговци. Сите оние
кои Татко му ги има дадено ќе дојдат при Него, и тој што иде при Него во не ќе биде
исфрлен надвор; Тој не ќе го изгуби ниту еден од нив. Јован 6: 37 - 39. И кога тој
последен избран член на телото на Христос влезе,  потоа ќе се  појави,  нашиот
Господ.
Зарем тој не е бил цар на Израел - Израел? И е Исус, Синот Давидов во согласност

со фактот дека тој ќе седне на престолот на Давида во милениум и ќе царува и
владее над свое наследство? Секако. Така, клучот Давидов означува дека Исус е
Оној  Кој  ќе  воведе милениум.  Кој  ги  има клучевите  на  смртта  и  пеколот  ќе  се
подигне нивната сопствена волја,  тие ќе учествуваат во неговото владеење на
правдата на земјата.
Колку прекрасно што нашиот Господ ги има сите одговори. Навистина, во Него се

исполнети  сите  ветувања  Божји.  Всушност,  фактот  дека  сме  во  Него,  ние  сме
наследници на она што тој го откупи за нас.
Да,  таму  стои,  Господ  на  славата.  Еднаш  Таткото,  бил  опкружен  со  ангели,

архангели,  херувимите  и  серафимите  и  неговата  небесна  војска,  која  викаше:
“Свет, свет, свет е Господ Бог Саваот!” Неговата светост беше таква што тој не беше
човек не може да му пристапите. Но, сега го гледаме во црквата да ја споделиме
Неговата светост со нас, додека ние сме во Него станавме Божјата праведност. Да, и
таму стои: “Исусе, Совршен Си” крин на долината, светло утро ѕвезда, Најдобро од
десет илјади, Алфа и Омега, корен и род Давидов, Отецот, Синот и Светиот Дух - се
и во сите. Исаија 9, 6: “Зашто Младенец ни се роди - Син ни се даде; власта е на
рамењата Негови, и ќе Го наречат: Советник, Чудесни, Бог силен, Отец вечен, Кнез
на мирот.” Во Него е совршено исполнување. И покрај тоа што откако го цениме,
сега  ние  го  сакаме  со  неискажлива  радост  и  слава.  Тој  стои  во  средината  на
црквата, и ние ќе ги пееме неговите пофалби како тој, големиот победник е на чело
на Црквата, која е неговата Невеста. Тој ја купи невестата. Тоа го рече. Тоа беше
неговата и на никој друг, и тој се грижи за неа. Тој е нашиот крал, а ние сме во
Неговото царство, Неговата вечна сопственост.
Сега  ќе  се  потсетиме  дека  на  почетокот  на  стих  7,  реков  дека  стих  9  ќе  ни

помогне да го разбереме.
Се надевам дека ќе видите на што мислам. Исус е претставен како оној кој е свет,

вистина, (или само реалноста) Оној со клучот Давидов, оној кој отвора и затвора. И
тоа е  точно.  И во фрази совршено се опишува.  Но Евреите во негово време го
одбија и сето тоа што беше. Тие го отфрлиле својот Спасител и сето тоа што тој
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значеше. И таканаречените христијани сега го направија истото. Тие го направија
токму она што го направија Евреите. Евреите Го распнаа, а потоа се свртеа кон
вистинските верници. На таканаречените христијани него повторно станаа и се
свртеа на вистинската црква да ја уништат. Но Бог е вистинит и кој е над сите уште
и ќе се врати, и кога тој се враќа, ќе покаже кој е единствен владетел. И кога ќе
докаже на светот и целиот свет ќе се поклони пред неговите нозе, Тоа ќе биде
потребно време за да му оддадат почит сите во светот пред нозете на светиите,
докажувајќи дека тие биле во право во нивните стоења со Него. Благословен да е
Бог засекогаш!

ВРЕМЕ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ
Откровение 3, 8: “Ги знам делата твои. Ете, ти дадов врата отворена, и никој не

може  да  ја  затвори;  ти  имаш  мала  сила  и  сепак  го  запази  словото  Мое,  и  не
одречувај се од името Мое.”
Првата фраза на овој стих, “Јас ги знам делата твои”, се анализира во остатокот

на стихот,  бидејќи нивните дела се поврзани со “отворена врата”,  “мала сила”,
“Словото и име.”
За да се разбере богатството на значењето опишано во “Ете, поставив пред тебе

отворена врата отворена и никој не може да ја затвори”, сега мора да се потсетиме
што е кажано за преклопување и секој пат во следната ера. Постои преклопување,
спојувајќи или постепено преливање, не ненадеен крај и јасно утврден почеток.
Оваа возраст особено се влева во следниот период. И не само што оваа возраст
претекува во последните години,  но во последно време во многу нешта е само
продолжение на шестата ера. Седмиот пат (многу кратко време) по себе за брза
работата собира сето зло на секоја возраст, и сите на реалноста на Педесетницата.
Откако ера Филаделфија речиси истечуваше на Лаодикејската возраст брзо настапи
со што каколот и пченицата бе спремни за жетва, “Прва се врзуваат каколот да се
изгори,  а  житото  да  се  прибере  во  мојата  житница.”  Матеј  13,  30.  Ве  молиме
запомнете дека ерата на Сард почна со реформацијата кои допрва треба да одат се
додека  жито,  кој  беше  посадено  на  Педесетницата  не  помине  низ  комплетен
сеидбен циклус, наводнување, исхрана, итн, додека не се враќа точно оригиналното
семе. Додека ова се случува, семе кое беше посеано ќе мора да оди преку нивните
циклус и ќе се пожнее. Ова е токму она што го гледаме што се случува. Ако мислите
дека само за годишните времиња, може да се добие многу подобра слика ова. На
растенијата  што  ќе  ги  видите  во  пораст  во  полна  сила  се  во  текот  на  летото
одеднаш се чини дека одат на семе. Вие не може да кажете е кога точно лето стана
есен - Само постепено се проширија и во него. Таквото време, а особено последните
две.
Токму во  оваа време Исус  рече:  “Јас  доаѓам бргу.”  стих 11.  Се чини дека во

последно  време  многу  неодамна.  Лаодикеја  е  време  на  брзи  дејствија.  Тоа  е
скратено.
Сега  ние  посебно  се  задржавме  на  отворена  врата,  што  никој  не  може да  ја

затвори.  Прво  на  сите,  сакам  да  се  задржам  на  вратата  отворена,  како  што
претставува огромен мисионерски напор на таа возраст. Павле е нов мисионерски
потфат за Господ наречена отворена врата. 2 Коринтјаните 2, 12: “Кога дојдов во
Троада да го проповедам Евангелието Христово, и вратата ми беше отворена во
името Господово.” Значи, со споредување на Светото писмо може да се види дека
оваа отворена врата означува најголемо ширење на евангелието што светот досега
не видел.
Сакам да се види нешто тука. Бог дејствува во тројца, зарем не? Тоа беше во

третото или Пергамско Време дека црквата била во брак со државата. Делата на
Николитите стана доктрина на Николаитите. Тоа време беше отворена врата за
лажна лоза. Откако беше поддржана од страна на сила во земјата, всушност, стана
светски систем, иако го носи името христијанска. Затоа, се шири како див оган. Но,
сега, три сезони подоцна, по долга и тешка борба на верата се отворена врата кон
вистината.  Словото  на  Господ  сега  има  ден.  Се  разбира,  петтата  е  времето  на
поставување на сцената за оваа моќна движење од тоа време ние предвидовме за
истражување, колонизацијата, печатење на книги, итн
Тоа  би  било  прекрасно  да  ја  имаат  оваа  отворена  вратаи  да  ја  следат

Божествената Педесетница која беше изложена во Евреите 2, 1 - 4: “Затоа треба да
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бидеме  нарочно  внимателни  кон  она,  што  го  чувме,  па  да  не  би  некако  да
отпаднеме. Оти, ако реченото слово преку ангелите се покажа верно, и ако секој
престап и секоја непослушност прими праведна отплата, како тогаш ќе избегнеме,
ако занемариме такво големо спасение, кое, најнапред проповедано од Господа, се
потврди од оние што го беа чуле од Него, кога и Бог им го потврди сведоштвото со
знаци и чудеса, со разни сили и со раздавање дарови на +Светиот Дух по Своја
волја.” Па да знаете дека оваа е форма, бидејќи самиот Исус рече така. Марко 16,
15 - 20: “Па им рече: 'Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое
создание. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен; а кој не поверува, ќе биде
осуден. А знаците, на оние што ќе поверуваат, ќе им бидат овие: со Моето име ќе
истеруваат  бесови;  +ќе  говорат  нови  јазици;  ќе  фаќаат  змии  и  ако  нешто
смртоносно испијат,  нема да им навреди; +на болни ќе полагаат раце и тие ќе
оздравуваат.'  А  по  разговорот  со  нив,  Господ  се  вознесе  на  небо  и  +седна  од
десната  страна  на  Бога.  Тие,  пак,  отидоа  и  проповедаа  насекаде;  и  Господ  го
поткрепуваше словото нивно со чудеса, што се јавуваа. Амин!”
Тој никогаш не им рекол да одат во целиот свет и да се воспостават библиски

училишта дури и не им рекол да споделат литературата. Значи, овие работи се во
ред, но она што Исус им рекол е да направат е да го проповедаат Евангелието - да
се задржат на Словото - и дека ќе следат знаците. Првиот вовед имаме за начинот
на  кој  треба  да  го  проповедаат  царството  Божјо  беше  кога  ги  испратил
дванаесетмината. Во Матеј 10, 1 - 8 ги испрати на овој начин: “И кога ги повика
Своите дванаесет ученици, им даде власт над нечистите духови, да ги изгонуваат и
да лекуваат секаква болест и секаква немоќ. А имињата на дванаесетте апостоли се
овие: првиот Симон, наречен Петар, и Андреј, брат негов; Јаков Зеведеев и Јован,
братот негов; Филип и Вартоломеј, Тома и Матеј митникот, Јаков Алфеев и Левиј,
наречен Тадеј, Симон Кананит и Јуда Искариот, кој и Го предаде. Тие дванаесет
души ги испрати Исус и им заповеда, говорејќи: 'По пат кон незнабошци не одете и
во  самарјански  град  не  влегувајте;  а  одете  највеќе  при  загубените  овци  на
Израилевиот дом; И одејќи, проповедајте и кажувајте дека се приближи царството
небесно; болни лекувајте,  лепрозни очистувајте,  мртви воскреснувајте,  бесови
изгонувајте! Бесплатно добивте, бесплатно давајте!'” Ова е Службата кој им ја дал,
всушност, било размена на Неговата служба со нив, бидејќи во Матеј 9, 35 - 38
вели: “И одеше Исус по сите градови и села, и проучуваше по нивните синагоги, го
проповедаше Евангелието на царството и лекуваше секаква болест  и немоќ во
народот. А штом виде многу народ, се сожали, зашто беа изморени и прснати како
овци без пастир. Тогаш им рече на своите ученици: 'Жетвата е голема, а работници
малку; затоа помолете Го Господарот на жетвата да испрати работници на својата
жетва.'”
Толку многу луѓе мислат дека само апостолите имале оваа служба дека тие биле

дадени од страна на нашиот Господ Исус, и така, кога умреле,службата е завршена.
Ова не е така. Тука во Лука 10, 1 - 9 сметаме дека во деновите на Неговиот земен
краток престој тој веќе почна да ја прави својата моќна служба. “Потоа Господ
избра и други седумдесет ученици и ги испрати пред Себе по двајца во секој град и
место, каде што и Сам сакаше да оди, и им рече: 'Жетвата е голема, а работници се
малку; затоа молете Го Господарот од жетвата да испрати работници на жетвата
Своја. Одете! Ете, Јас ве праќам како јаганца меѓу волци. Не носете со себе ни ќесе,
ни торба, ниту обувки и +никого патем не поздравувајте! И во која куќа влезете,
прво кажете: 'Мир на таа куќа!' Па, ако биде таму синот на мирот, вашиот мир ќе
остане на него; ако ли не, тој ќе се врати во вас; и во таа куќа останете, јадете и
пијте што ќе ви дадат; зашто работникот ја заслужува својата награда. Не преоѓајте
од куќа в куќа. И во кој град влезете, и ве примат, јадете што ќе ви принесат пред
вас;  лекувајте  ги  болните  што  се  во  него  и  говорете  им:  'Се  приближи до  вас
царството Божјо.'”
Кој би се осмелил да ја негира силната служба на Филип? Кој би се осмелил да ја

премине моќната служба на Иринеј, Мартин, Колумбанус, Патрик и огромно мноштво
на други кои беа облечени со Божјето помазание?
Да, Библијата е време на следење на отворена врата. Сакам тоа да додадете во

нивните искази. Причината што треба да направите е поради тоа што може да се
зборува со сигурност за тоа што Бог го направи во мојот живот. Значи дали ќе ми
прости лична забелешка тука, јас ќе ви кажам како се знае за сигурно дека Исус е
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ист вчера, денес и засекогаш, а тоа е моќта на Бог е се уште на располагање на
оние кои ќе поверуваат и примаат.
За  време  на  моето  мисионерско  патување  во  Јужна  Африка,  Бог  толку  ме

благослови дека кога дојдов во Дурбан единственото место каде што би можел да
можело да се сместат луѓе е огромен хиподром, кој е втор по големина во светот.
Публиката беше густа надмина 100.000. Со цел да се одржи редот и законот мораше
да се подигнат на огради, кои се разделија по различни племиња. Тоа го направија
стотици полицајци за да се задржи публиката тивка.  Оние кои се гладни души
дојдоа од милји далеку. Кралицата од Родезија дојде со воз од 27 патнички вагони
со африканските домородци. Со некои напор, тие дојдоа низ полињата и планините,
со многу и многу милји на грб некој близок кој би требало да им помогне. Целата
земја е во конфузија слушнаа дека Светиот Дух се манифестира.
Едно попладне кога почнав да проповедам, еден од илјадници муслимани излезе

на сцената. Како што стоеше пред мене еден Муслиман започнав нежно да се молам
на Господа: “О, за таа скапоцена душа О, за таа скапоцена душа.” Со години и
години тој беше таму, и во согласност со своето сведочење, тој виде само еден
муслиман, кои дојдоа да Го примат Исус Христос како Спасител. Тие првично биле
Медијците  -  Персијците  чии  закони  не  се  менуваат.  Па  затоа  е  тешко  да  се
придобие.  Се  чини  дека  меѓу  нивима  брак  “уште  еден  муслиман,  секогаш  е
муслиман.” Па, како што стоеше пред мене, почна да зборува за него и за сите оние
илјадници преку преведувач. Јас реков, “Зарем тоа не е така што ќе е службата ако
не се зборува за Исус, кој дојде да те спаси?” Треба да се види како луѓето гледаат
едни со други кога реков тоа. Потоа, кога тие велат дека тоа е вистина, јас отидов и
реков: “Но дали сите Службеници читаат од оваа книга (ја држев мојата Библијата
во воздух за да ја видите) дека Овој Исус е моќен исцелител и да живее во својот
народ до времето додека не дојде да ги земе кај Себе? Дали тие ви кажале дека
токму поради тоа истиот Дух во нив е што е и во Исус, тие ќе бидат во можност да
сторат силни дела како Исус? Дали тие ви кажале дека ќе може да се излечи како
што може да се спаси? Како би сакале да го видите Овој Исус како слегува меѓу нас
и го прави истото што го правеше кога тој беше многу одамна овде на земјата? Сите
сакаа тоа. Тоа е една работа што сигурно се согласија.
Потоа продолжив: “Ако Исус е од Светиот Дух ќе го направи она што го правеше

кога  тој  беше  на  земјата,  и  тогаш  ќе  верувам  Неговото  Слово?”  И  таму  беше
муслиман пред мене. Духот почна да работи преку мене.
Јас реков, “Па, знаеш дека јас не знам. Јас дури и не можам да зборувам вашиот

јазик.” Тој го призна тоа. Јас реков, “Што се однесува до вашето исцелување, ти
знаеш  дека  јас  не  можам  да  го  направам  тоа.  Но,  сте  ја  слушнале  пораката
попладнево и ме разбравте.” Нејзиниот Индискиот преведувач одговори за неа дека
таа сфати, бидејќи таа го чита Новиот Завет.
Така, муслиманите се потомци на Авраам. Тие веруваат во еден Бог. И го отфрлија

Исус како Син Божји и наместо тоа, тие одат по пророкот Мухамед и Неговата волја.
Тие велат дека Исус никогаш не умре и не воскресна, ги учат нивните свештеници и
тие да веруваат во тоа.
Јас реков, “Но Исус умре и воскресна. Тој Го испрати Својот Дух назад во Црквата.

Духот што беше во него тој Дух сега е во црквата, и тој може и ќе произведува она
што Исус го произведува. Тој рече: во Јован 5, 19 ”А Исус им одговори на тоа и
рече: “Вистина, вистина ви велам: Синот не може да прави ништо Сам од Себе, ако
не Го види Отецот да прави; оти, она што го прави Он, тоа исто го прави и Синот.”
Значи, ако Исус дојде и да ми го покаже она во што ти е проблемот или зошто си
тука? - Ако тој може да ви каже вашето минато, сигурно може да верувате и за
иднината?“
Таа речe преку нејзин преведувач, “Да, јас можам.”
Јас реков, “Добро, нека Он го направи тоа.”
Оние муслимани се гледаа внимателно. Тие сите се потпираа напред за да видат

што ќе се случи.
Тогаш Светиот Дух зборуваше, “Вашиот сопруг е краток, крупен човек со црни

мустаќи. Имаш две деца. Пред околу три дена сте биле на лекар и тој се испитува.
Имате циста на матката.”
Таа ја наведна главата и рече: “Тоа е точно.”
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Ја  прашав:  “Како  е  тоа  што  дојде  до  мене  христијанин?  Зошто  не  одат  кај
муслиманскиот пророк?”
Таа рече: “Мислам дека неможе да ми помогне.”
Јас реков, “Не можам и јас да ви помогнам, но ако го прифатите Исус Христос како

свој Спасител, Кој е тука и сега, и сè знае за вас, Тој ќе ви помогне.”
Таа рече: “Јас го прифаќам Исус како Спасител.”
Тоа беше тоа. Таа беше исцелена и тој ден околу десет илјади муслимани дојдоа

до Христос, бидејќи евангелието им било проповедано и со збор и со власт. Тој ни
даде отворена врата на Слово и моќта и тоа е она што ние треба да го користиме.
Тоа  е  она  што  ни  го  даде  Павле  со  одлична  и  ефикасна  негова  служба.  1
Коринтјаните 2, 4: “Мојот говор и проповедта моја не беше со примамливи зборови
на човечка мудрост, туку во пројава на Духот и на власта.”
Слушајте ме сега. Во текот на истиот пат како што јас се качив на авион во Њу

Салисбури, Родезија, видов група и четворица од нив беа со американски пасош.
Отидов  до  нив  и  им  реков:  “Здраво,  гледам  дека  имате  американски  пасош,
патувате некаде?”
Младиот човек одговори: “Не, ние сме сите мисионери тука.”
“Колку  е  тоа  убаво”,  одговорив.  “Независно  ли  работите,  или  сте  со

организација?”
“Ние сме методистите. Дојдовме од Вилмор Кентаки”, рече тој.
“Па, тоа е речиси во мојот двор”, одговорив.
“Вие да не сте брат Бранхам која доаѓа оттаму, вие сте?”
Јас реков, “Да, тоа е точно.”
Тоа го исцели. Тој немаше збор повеќе - и дека тој и оние три девојки само се

погледнуваа едни со други. Јас одговорив: “Само една минута сине, јас би сакал да
зборувам со вас за некои принципи оти сите ние сме христијани и тука сме со
голема цел Значи, ќе речете дека сте тука две години дали може да покажете во
името на Исус со прстот на една душа дека сте ја стекнале за Господ?” Тие не може
да го направат тоа.
“Не сакам да те повредам, девојче”, реков, “но сите треба да сте дома да помагате

на вашите мајки. Вие не треба да на терен, освен ако не сте исполнети со Светиот
Дух и да го проповедаате вистинското евангелие во демонстрација на силата на
Светиот Дух. Ако не се гледаат резултатите што Исус рече дека ќе се видат, тоа е
затоа што не го проповедаат вистинското евангелие.”
Дозволете ми да оди чекор понатаму и да ви покажам колку работи може да бидат

во областа на мисијата. Не велам дека тоа е за сите на овој начин, но се плашам
многу од тоа е. Тоа беше додека бев на истото ова патување и турнеи низ Дурбан со
градоначалникот го видов домородецот и околу вратот и тој го носеше идолот. Го
прашав мојот пријател што таа ознака беше за и тој ми рече дека кога Домородец
ќе  го  прифати  Христијанството,  тие  ставаат  ознака  на  него.  Тоа  сигурно  ме
изненади, бидејќи беше еден човек кој се нарекуваше себеси христијанин и го
носеше тој идол, па го прашав како тоа може да биде.
Тој рече: “Јас можам да го зборува неговиот јазик. Дозволете ни да одат над и да

разговараат со него.”
Па  отидовме таму  и  градоначалникот  дејствуваше како  мојот  преведувач.  Го

прашав домородецот дали е христијанин.
Тој потврди дека тој сигурно е христијанин.
Затоа прашав зошто тој носи идол ако тој е христијанин.
Тој одговори дека тоа е идол од татко му го носи и тој го остави на него. Кога му

кажав дека ниеден христијанин не треба да ги носи идолите, тој одговорил дека
овој идол бил од голема корист на неговиот татко. Бев љубопитен да знам како, и
тој  рече  дека  еден  ден  неговиот  татко,  го  демнел  лав,  па  тој  запалил  оган  и
разговараше со идол на начинот на кој тој се предава од страна на врачот. Лавот
отиде. Го информирав дека оганот ги плаши сите диви животни. Никогаш нема да го
заборавам неговиот одговор. Тој рече: “Па, тоа е на овој начин, ако Amoyah (духот)
не успее, тогаш овој идол нема.”
(Детално  Известие  за  Африканската  кампања  може  да  се  најде  во  книгата,
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“Пророкот ја Посети Јужна Африка.”)
Тоа е само за сите силата на христијанското мноштво ко го имаат бидејќи зборот

не  беше  доведена  до  нив  од  страна  на  оригиналнита  отворена  врата  на
Педесетницата.
Сега се вратив на отворена врата од Мисијата на Филаделфиско време. То времеа

не ја имаше отворената врата на моќта кои треба да се имаат.  Известување во
истиот стих Тој споменува отворена врата. Тој вели: “Ти имаш мала сила”. Тоа е
точно. Моќта на Светиот Дух недостасуваше во тоа време. Словото беше добро
проповедувано. Тоа беше и можност да се направат души мудри за спасение. Но, и
голема Божја сила, која ги покажа натаму Неговите силни дела, направени со гола
раката во име на сопствените, освен за разотидените групи. Сепак, слава на Бога,
таа  бргу  растеше  и  се  зголеми  повеќе  од  она  што  го  имаше  во  времето  на
реформацијата.
Тоа беше во оваа возраст човекот кого ние често го нарекуваме татко на мисии

излезе. Вилијам Кери, селски постолар, кој беше пастор во Баптистичката црква во
Mоултон Англија,  со сила го будел народот со проповедта “нели им се даде на
Апостолите да ги учат сите народи тоа е задолжително за сите Проповедници до
крајот на светот, гледајќи дека придружните ветувања беа на еднаков степен.” Тој
беше воден од  калвинистите  кои  отишле во  крајност  на  доктрината  на  избори
верувајќи дека сите кои ќе бидат спасени ќе бидат зачувани и мисионерска работа
ќе биде против работата на Светиот Дух. Но, Ендрју Фулер помогна на Кери на
неговите проповеди и собирање на средства. Нивното влијание е такво што во 1792
година е формирано здружение за ширење на Евангелието на сите народи. Во ова
асоцијација  беше  испратен  Кери  кој  очигледно  беше  благословен  од  Бог  за
добивање на души во Индија. 1795, управуван од христијанска мисиа формирана во
Лондон  како  Мисионерско  општество  што  ние  добро  знаеме  дека  собрани  беа
милиони  фунти  во  текот  на  годините  и  испратија  илјадници  мисионери  за
реализација на желбите на Господ. Духот Божји се пресели и тоа е многу лесно да
се најдат и“други овци” се желба срцата на оние што се сериозни верници.
“Јас  ви  поставив  врата  отворена.”  Сакам  повторно  да  се  погледне  во  овие

зборови. Овој  пат,  иако тие не ќе се одделат од мисионството,  јас ќе ве водам
длабоко  во  последно  време.  Како  што  веќе  рековме,  оваа  возраст  се  топи  во
последните години. Во оваа возраст, Исус рече: “Јас доаѓаам наскоро” (стих 11) и
од последното време Тој делото “Ќе го заврши и скрати и тоа по правда; бидејќи по
кратко дело Господ на земјата ќе го изврши.” Римјаните 9, 28. Забележи како овој
стих од Откровение 3, 8 “Отворена врата - мала сила, Збор, име.” Таа отворена
врата мора да има врска со сите три. Сега она што го означува вратата? Во Јован
10, 7, таа вели: “Тогаш Исус им рече еднаш, Вистина, вистина ви велам: Јас сум
вратата на овците.” Дека е во право: “Јас сум” е вратата на овците. Сега тоа не е
само чуден израз. Ова всушност е така. Известување во Јован 10, кога Исус ја дава
оваа парабола, Тој се нарекува себеси Пастир. Тој повикува на вратата. И тоа е
пастир на овците. Тој е всушност нивната врата.
Кога  бев во  текот  на  Исток видов дека во  текот  на  ноќта  овчар ги  собираше

неговите овци заедно. Тој ги стави назад во ред. Потоа ги броеше. Кога тој беше
сигурен дека сите таму, ги положи во отворената врата на пат и буквално да стане
вратата на бачило. Никој не може да влезе или излезе, освен преку него. Тој беше
на вратата. Следниот ден, додека се возев со еден пријател во џип јас забележав
дека еден овчар почна да го води своето стадо во градот. Целиот сообраќај веднаш
престана да овците би можеле да одат преку. Градовите на Истокот не се како тие
тука. Секогаш ги одржуваме сите наши производи во внатрешноста; Но таму, тоа е
како  на  пазарот  на  големите  земјоделци  со  сите  производи  на  тротоарот  за
минувачите да се види и да се купи. Си помислив, “О, тука е местото каде што
започнува метеж. Почекајте додека овие овци видат сите дека се хранат таму.” Но,
како што пастирот отиде напред, и овците само го следеа секој чекор. Гледаа на
слатки, но ниту една овца не допре нешто. Ох, ако јас да го знаев нивниот јазик, го
запреа сообраќајот и ни беседа на она што го бев видел.
Кога сте овци кои припаѓаат на Големиот Пастир, ќе го следите секој негов потег,

исто како што го прават и овците. Вие нема да бидете во искушение да се свртите
настрана за некои голем цвет на црква, или да го слушате гласот на некои д-р на
Теологија, д-р на науките или д-р на право,но ќе останете со Пастирот. Библијата
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вели дека овците го знаат Неговиот глас и ќе го следат, но и да го слушната гласот
на  странец  тоа  само  ќе  ги  поттикне  да  избегаат  и  да  се  стрчаат  кон  нивниот
вистински Пастир. Слава на Бога!
Но,  тоа  не  беше  се  што  го  видов  и  научив  таму.  Еден  ден  имав  можност  да

размислувам за тоа дека ги видов луѓето во областите на напасување и различни
видови на животни. Еден човек ќе чуваше некои свињи, уште некои кози, уште
некои камили, уште некои маски, итн Значи, го прашав еден пријател кој живее
таму, како се нарекуваат оние луѓе. “Ох”, одговори тој, “тие се овчари”. Не може да
се тоа. Јас реков.не мислите дека сите тие се овчари. Овчари се само на стадо овци,
не се тие?“ ”Не“, рече тој, ”овчар е овчар така што секој кој ја напасува животни е
пастир.“
Па, тоа не ме изненадува. Но, јас забележав разликата помеѓу тие сточари и оние

што се грижеа за овците. Кога дојде ноќ другите пастири ја напуштија својата стока
во полињата и отиде дома. Овчарот ги зеде овци со него,  и ги стави во своите
редови, а потоа легна и стана вратата на овците. О, слава на Бога, нашиот Пастир
никогаш не, не остава. Кога ноќта доаѓа Сакам да бидам во Неговото бачило. Сакам
да бидам под Неговата заштита.
Значи, можеме да видиме дека Исус е ВРАТАТА, вратата на овците. Забележувам и

дека сега се зборува за врата која се отвора. Што е тоа, но откровение за Него? И
ова  откритие  се  отвора  за  да  ни  донесе  моќ  да  ни  ги  просветло  Словото  и
прославување на Неговото име.  Тоа беше средината на последните две сезони
Откровение на Божеството на Исус Христос процвета пред нас. Да, знаеме дека Тој
е Бог. Како друго кој би можел да биде нашиот Спасител? Но да се знае дека тој е
Самиот Бог, или само Бог, Тој е Алфа и Омега, “Исус е Господ и Христос” - тоа го
прави Господ Исус Христос, Отецот, Синот и Светиот Дух, сите на едно лице - тоа е
изгубено,  од првите црковни времиња, но сега можеме да го видиме повторно.
Откровение се врати. Навистина, Божеството не е триособно, Бог е со една личност,
бидејќи тоа е неопходно за личноста на лицето. Ако постои една личност, има само
едно лице. Но, оние кои веруваат во три лица имаат Божество од три богови и се
виновни за кршење на првата заповед.
Но откровението на Бога, се врати. Вистинската црква сега може да се обнови во

сила. По сето ова време таа конечно знае кој е својот Господ. Повторно се крсти во
името на Господ Исус исто како што тоа го правеа на Педесетница.
Дозволете ми да ви кажам од Бога дадено сон имав за Троичниото крштевање Ова

не  беше  визија,  но  сон  Знаете,  јас  сум  сигурен,  дека  еден  од  благодетите  на
времето од црквата е да добијат соништа. од страна на Светиот Дух, исто како може
да се добијат визии. Тоа беше околу 3 часот во сабота наутро. јас само му дадов на
Јосиф чаша вода. Кога легнав заспав веднаш и го сонував овој сон. видов еден
човек кој би требало да биде татко ми. тој беше голем голем крупен човек. јас исто
така, видов една жена, која требаше да биде мајка ми, но таа не изгледаше како
неа, па дури и како човек што не изгледаше како мојот татко. Овој човек беше
многу опак кон неговата сопруга. Тој имаше голем чекан со три агли на тоа. знаеш
кога ќе го постави на крајот и ќе удри со секира, тоа го правеше на три како на
парче огревно дрво. тоа беше како тоа. тој ќе го преземе овој маљ и би ја удрил со
него, и чукајќи надолу. како што таа ќе лежи таму да плаче, тој ќе се шетаа со
градите заглавени и на неговото лице беше толку горд, се фалеше изгледаше дека
тој се појави да со голема гордост и задоволство да тепа сирота мала жена. Секој
пат кога ќе се обиде да стане тој ќе ја погоди. Не ми се допадна она што тој го
прави, но како што се смета за запирање на него, си помислив, “Не можам да се
справам со тој човек, тој е премногу голем. Тогаш тој би требало да биде татко ми.”
Но, во себе знаев дека тој не беше татко ми, и знаев дека човекот нема право да
така третираа жена. Отидов и го зграпчив за јаката и му се завртев и реков: “Вие
немате право да ја тепате”. И кога тоа го реков моите мускули се зголемија и се
гледав како џин. Човекот ги виде, а потоа тој беше исплашен од мене. Јас реков,
“Ако  ја  тепаш  повторно  ќе  се  справиш  со  мене.”  Тој  се  двоумеше  да  ја  тепа
повторно, и тогаш сонот ме остави.
Се разбудив веднаш по сонот. Си помислив, колку чудно што беше. Се прашував

зошто сум го сонувал за таа жена, кога одеднаш Тој дојде, и присуството на Бог
стана познато на мене и на толкувањето на сонот дојде од него. (Сега може луѓе да
знаат дека не само што ги толкував соништата точно, но имам многу, многу пати, за
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вас  она  што  сте  сонувале  така  што  никогаш не  требаше  да  ми  каже.)  Жената
претставува црквата на светот денес. Роден сум во право во овој хаос, неред, Таа
требаше да биде еден вид на мајката.  (Таа е  мајка  на  блудниците.)  Нејзиниот
сопруг е деноминации кои ја владеат. Троугаон маљ е лажно Троичниото крштавање
на тројство.  Секој  пат кога таа почна да се крене (тоа значи дека собранијата
почнаа да ја прифаќаат вистината) рече дека ќе ја слегне право повторно надолу
кон лажно учење. Тој беше толку голем што се плашев од него на прв поглед, но
кога ќе дојдеше против него ми беа големи и моќни мускули. Тие беа ВЕРА мускули.
Исходот од сон беше тоа, “бидејќи Бог е со мене и ми даваа толкава сила, тогаш
дозволете ми да застанам против моќта на Деноминациите на светот и да го натерам
да се откаже од својата намера да ги удира.”
Сега не сум се обидува да изградам доктрина на сон. Ниту пак сум се обидувал да

се оправда било каква доктрина стојам од страна на сон. Единство на Божеството е
целиот  пат  од  Битие  1,  1  Откровение  22,  21.  Но,  луѓето  биле  заслепени  од
небиблиските догмата на Тројството, и таа догма е толку универзално прифатено
дека за да се обиде да ја видите “Личноста на Еден Бог” е скоро невозможна. Ако
луѓето не може да ја видат вистината за Бог, но се бориме против него; тие нема да
може да видат остаток од вистината, бидејќи Откровение е Исус Христос во Својата
Црква  и  Неговите  дела  во  средината  на  црквата  седумте  времиња.  Дали ти  го
разбравте е? Сега јас сум сигурен дека ќе разберете.
“Си малку сила си, но го запази Моето слово и не го негираше моето име.” Значи,

ние  веќе  се  споменуваме  како  враќање  на  силата.  Моќта  на  Инквизицијата  е
ослабена.  Луѓето ги напуштија своите татковини и побара слобода.  Јаремот на
хиерархија беше скршен. Владата сфати дека тоа е мудро да се брани еден сегмент
против друг. Всушност, луѓето немаа добри намери, но лошо водени се подготвија
да се борат и да ги бранат своите верски права. Можеби најголемата приказ на
моќта на религијата во оваа возраст е фактот дека, и покрај тоа што Франција
падна во револуцијата, многу Веслиовото пробудување се чуваше за револуција
далеку од Велика Британија и се сочува е да биде инструмент во Божјата рака на
славни години.
Во проповедта на Словото никогаш не бил поголем. Како што сатаната крена орди

на слободни мислители, како на идејата на комунизмот станаа, и либерални теолози
ги ширија своите гнасни работи, Бог ги воскресна јунаците на верата и најголемите
дела на христијанска литература, поуки и проповеди се од оваа ера. Никој никогаш
не  бил  рамен  на  неговите  проповедници  и  учители,  и  никогаш  нема  да  биде.
Спурегон, Паркер, Мекларен, Едвард, Брајан, Меулер, Брејнерд, Варни, Епископи,
сите доаѓаа од овој период. Проповедале, поучувале и го пишавале Словото. И го
прославиа неговото име.

СУДОТ НА ЛАЖНИОТ ЕВРЕИН
Откровение 3, 9: “Ете, ќе ти дадам некои од сатанската зборница - оние, што

велат дека се Јудејци, а не се, туку лажат - ете, ќе направам да дојдат и да се
поклонат пред нозете твои и да познаат, дека Јас те засакав.”
Сега ние можеme да забележиme веднаш дека овој проблем на лажни евреи или

лажни верници,  веќе постоеше во второто време.  Овие кои лажно се нарекува
себеси Евреите се појавија веднаш по првото излевање на првата годишна возраст,
а сега тие се појавуваат повторно во втората годишна возраст по реформирање. Ова
не е случајно. Всушност, тоа не е случајно. Тоа е принцип на сатаната. Тој принцип
е да се организира и да бара оригиналност и затоа има право на посебна права и
привилегии. Дозволете ми да ви покажам. Назад таму во Смирненска Возраст овие
луѓе излажаа дека тие всушност биле Евреи (или верници), кога тие дефинитивно
не беа. Тие беа на синагогата на сатаната. Тие беа организирана толпа на сатаната,
за  тоа  во  тоа  време  бевме  сведоци  на  почетокот  на  мажите  во  Службите  за
полагање на неоправдано лидерство во однос на нивните службени браќа. (Бискупи
формирана во изборните единици, во текот на старешините). Следното нешто што
го видов беше дека во трето доба постои дефинитивно место наречено “седиште на
сатаната”. Тоа доба и даде на црквата и државата брак. Со моќта на државата зад
неа црквата беше буквално физички непобедлива.  Но Бог го скрши тој  сојуз  и
покрај моќта на државата и реформацијата донесе голема светлина. Ова донесе
голема светлина. Но, што се случило? Лутераните организираа и се приклучија на
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државата  и  повторно  гледаме  Сатанска  манифестирање во  оваа  шеста  сезона.
Значи, се разбира, оваа група на храмот не би рекол дека тие се од сатаната. Не,
воопшто не. Тие велат дека се од Бога. За оној кој е вистински Евреин (тоа е она
што тие тврдат дека се) е еден кој е Евреин внатре - во Духот. Оттука, ако се лажни
Евреите, тоа значи дека тие се како Јуда 19 вели: “Само Духот.” Божјите деца се
родени од Светиот Дух. Тие го немаат Духот и затоа не се Божји деца. без разлика
колку силно да протестираат и колку далеку тие одат за да се обидат да докажат
дека  се.  Тие  се  мртви.  Тие  се  деца  на  организацијата,  и  вистински  плодови
недостасуваат. Тие се направени врз основа на своите црквени верувања, догми и
учења, и вистината не е во нив, зашто тие се воздигоа над Словото Божјо.
Дозволете ми да ви покажам она што јас се обидував да ве научам сите заедно, за

две лози кои доаѓаат од два различни духа. Овој пат, земете го примерот на Исус и
Јуда. Исус е Божјиот Син. Јуда, синот на погибелта. Бог дојде во Исус. Сатаната
влезе во Јуда. Исус имал целосна служба на Светиот Дух: “Како Исус Христос од
Назарет, како Бог Го помаза со Светиот Дух и Неговата сила, и како тој отиде за
правење добро и лекување на сите кои биле опседнати, зашто Бог беше со него.”
Дела 10, 38 се вели: “А се броел (Јуда) меѓу нас и имал удел во ова служба”, Дела
1,  17  Матеј  10,  1:  “Повикувајќи  на  дванаесет  ученици  и  им  даде  власт  над
нечистите духови, да ги изгонуваат и да исцелуваат секаква немоќ и секоја болест.”
Тоа е духот кој беше во Јуда отиде право во текот на службата на Исус. Потоа и

двајцата дојдоа до крстот.  Исус висеше на крстот доброволно го даваше својот
живот за грешниците и го предаде својот дух на Бога. Неговиот Дух отиде кај Бог и
потоа се врати во црквата на Педесетница. Јуда се обесил и неговиот дух се врати
кај сатаната, но по Педесетница истиот дух, кој беше во Јуда се врати во лажната
лоза што расте право заедно со вистинската лоза. Но ќе забележите по што одеше
духот на Јуда, Тој отиде за една торба на злато. Како ги сакаше парите. И уште ги
сака парите. Ако одите наоколу во името на Исус правите силни работи на големи
собири  и  уште  имате  материјалистички  концепт  за  заработка  на  повеќе  пари,
згради, како и образование и се друго. Само видете го духот што е на нив и немојте
да бидете измамени. Јуда отиде како еден од дванаесетте, и, исто така, правел
чуда.  Но,  тој  не го имаше Божјиот Дух.  Тоа е служба.  Тој  никогаш не дојде на
Педесетница, како што не е вистинско семе. Тој не е вистинско дете на Бога. Не,
воопшто не. И така тоа е во моментов во синагогата на сатаната. Чувајте се од
измама. Вие нема да бидете измамени ако сте избрани. Исус рекол дека нема да
бидете измамени.
Да, овие луѓе велат дека се христијани но не се.
“Ќе направам да дојдат и ќе се поклонат пред твоите нозе и да сфатат дека ги

сакам.” 1 Коринтјаните 6, 2: “Не знаете ли дека светиите ќе му судат на светот?” Ќе
има само дванаесет апостоли на дванаесет престоли и ќе судат на дванаесетте
племиња на Израел, туку и светиите ќе му судат на светот. Потоа, ако оние кои
тврдат дека припаѓаат на Бога и тврдат дека Бог ги сака точно ќе дознаете кој е
дете на Бога и син, кого што го сака. Да, доаѓа денот кога тоа ќе се манифестира.
Оние кои сега во одредена мера владеат со светот и во текот на послдно време ќе
изградат лик на ѕверот со кој всушност владее светот, ќе биде поразен еден ден
кога Исус ќе дојде со Своите светии да му суди праведно на целиот свет. Ова е
токму она што го видовме во Матеј 25, кога “сите” оние кои го пропуштија првото
воскресение ќе застанат пред судијата и неговата невеста.

ВОСПЕВ И ВЕТУВАЊЕ
Откровение 3, 10: “Бидејќи ти го запази словото на трпението Мое, и Јас ќе те

запазам од часот на искушението, кое ќе дојде над целата вселена, за да ги искуша
оние што живеат на земјата.”
Она што тој подразбира под “словото на Неговата трпеливост”? Евреите 6, 13 - 15:

“Бог, кога му ветуваше на Авраама, бидејќи немаше ништо поголемо, во што би се
заколнал,  се  заколна  во  Себеси,  велејќи:  'Навистина  ќе  те  благословам  и
преблагословам, ќе те размножам и преумножам', и така, со долго трпение, тој го
доби ветеното.” Гледаш, Духот зборува за Словото Божјо кое ни е дадено. Чекање
за исполнување на тој збор бара постојаност како и во случај на Авраам. Тоа е тој
кој е невидлив и гледа. Тој е стабилен, а потоа Словото конечно исполнува. Ова е
начинот на кој Бог го учи својот народ на трпение Зошто, ако го исполнил Неговото
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Слово во физичките манифестации на ист момент кога се молите, никогаш не би
можеле  да  научите  трпение,  но  уште  повеќе  би  станале  нетрпеливи  со  живот.
Дозволете ми да ви ја покажам оваа вистина дури и повеќе се целосно е изложено
во Евреите 11, 17: “Со вера Авраам, кога тој беше испитуван, го принесе Исак, и кој
добил ветувања (на Словото Божјо) го принесе Својот Единороден Син.” Авраам бил
искушуван и по ветувањето. Повеќето луѓе мислат дека штом се молиме во името на
Исус во текот на добри ветувања Божји, не може да бидеме испитувани. Но тука тој
вели дека Авраам бил искушуван по добивањето на ветување. Тоа е потполно точно
според Псалмистот  се  однесува на Јосиф,  105,  19,  “До тоа време додека дојде
Неговиот  збор.  Словото  на  Господ  го  искушуваше.”  Бог  ни  ги  дава  големи  и
скапоцени ветувања. Тој вети дека ќе ги исполни. Тој го сака тоа. Но, од тоа време
ние се молиме до времето ќе го добиеме одговорот ние мора да научиме да добиеме
трпение во нашите души само во трпение на својата душа го поседуваме живот.
Нека Бог ни помогне да научиме таа лекција како што знаеме дека луѓето од ова
шесто време научија трпение. Ние ја читаме историјата на животот на овие големи
христијани, што како контраст гледаме меѓу нивните животи и нашите, бидејќи тие
беа  толку  упорни  и  тивки,  а  денес  ние  сме  речиси  совладани  од  нашата
непостоеност и брзање.
Тој  продолжува да  кажува за  нив,  “Затоа  што сте  го  направиле мојот  збор и

живееле и затоа треба да бидете трпеливи, ќе те запазам од часот на искушението
кое ќе дојде над светот, да ги пробате што живеат на. Земјата.” Сега тука повторно
можеме да видиме на преклопување на два века, за ова ветување е поврзана со
крајот на периодот на Паганите која кулминира во голема неволја.
“Јас ќе те запазам од часот на искушението, кое ќе дојде над целата вселена, за

да се искушаат жителите на земјата.” Овој стих не е изјава дека вистинската црква
ќе оди во и низ неволја. Ако тоа значи дека ќе го речам. Но, тој рече: “Јас ќе те
запазам од часот на искушението.” Ова искушение е токму како на искушението во
Едем. Тоа ќе биде многу покажува исказот и не држеше во директна спротивност со
Божјата реч заповеда, а сепак од гледна точка на човечко размислување, тоа ќе
биде толку многу во право, па просветителската и животворна како да го измами
светот. Само многу избраници нема да бидат измамени. На искушението ќе дојде
како што следи. Екуменскиот Правец кој започна на она што се чини толку убав и
благословен принцип (исполнување на Христовата молитва дека сите ние може да
бидеме едно) станува толку силна политика дека не носи притисок врз владата да
ги предизвика сите да се вклучат со неа, или директно или преку придржување кон
принципи донесени во право, така што нема луѓе ќе бидат признати како вистински
цркви, освен ако не е под директна или индиректна доминација на овој совет. Мали
групи ќе ги загубат повелбите, привилегии, итн, се додека не ги изгубите сите на
имотот  и  духовни  права  со  луѓето.  На  пример,  во  моментов,  освен  ако  на
здружението локалните служби одобруваа во многу, ако не повеќето градови, не
може да се изнајми зграда за богослужба. За да стане капелани во вооружените
служби,  болници  итн,  сега  е  речиси  задолжително  да  бидат  признаени  како
прифатливи за Троичарски Екуменски групи. Како овој притисок се зголемува, тоа
ќе  биде  потешко  да  се  спротивстави,  за  да  се  спротивстави  е  да  се  изгуби
привилегија. И толку многу ќе биде во искушение да одат заедно, зашто тие ќе се
чувствуваат  тоа  е  подобро  да  му  служи  на  Бога  јавно  во  рамките  на  оваа
организација отколку да не му служи на Бога во сите јавно. Но, тие згрешија. Да се
верува на ѓаволот е да му се служи на сатаната, иако можеби ќе сакате да му се
обраќаме на Јехова. Но избраници нема да бидат измамени.
Исто  така,  избраници  нема  да  се  задржуваат,  но  овој  правец  станува  “ЛИК

ПОДИГНАТ НА ЅВЕРОТ,” светците ќе исчезнат во вознесение. И ова малку пријатно,
весело движење кое започна во дружење во Ефес ќе стане чудовиште на сатаната
дека онечистува и го мами целиот свет. За системот црквата на римокатоличката и
протестантската  во  наредните  заедно  ќе  го  контролираат  целото  богатство  на
светскиот систем и сила на целата Земја во своите верски стапици, или ќе ги убие,
ги одбива со привилегија на купување и продажба со што би заработиле за живот.
Ова ќе се постигне едноставно, за ќерките на блудницата се сите, но се вратиле на
неа. Во меѓувреме, Рим има стекнато речиси сите резерви на злато. Евреите имаат
обврзниците и сите хартии од вредност. Во прво време блудницата ќе го уништи
сегашниот систем со пари со повлекување на сите хартии од вредност и ќе бара
злато. Без злато системот паѓа. Евреите ќе бидат заробени и ќе влезат во Сојуз, и
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црква блудница ќе завледее со целиот свет.

ВЕТУВАЊЕ ЗА НЕГОВИТЕ
Откровение 3, 11 - 12: “Ете, идам скоро: држи, што имаш, за да не го земе никој

венецот твој. Оној, кој победува, ќе го направам столб во храмот на Мојот Бог, и
нема веќе да излезе надвор; и ќе го напишам над него името на Мојот Бог и името
на градот на Мојот Бог, на новиот Ерусалим, кој слегнува од небото од Мојот Бог, и
Моето ново име.”
Ние не треба да ja коментираме мислата дека тој доаѓа наскоро. Ние знаеме дека

доаѓа наскоро, бидејќи ние сме на крајот на последните денови? Но, тој продолжува
да кажува: “Држете се цврсто на она што го имате, никој да не ти го земе венецот.”
Исус доаѓа во средината на времето на голема незгода. И со Негово доаѓање е

воскресението. Многу од нив има да се кренат од прашина и да станат со оние што
се живи, но го чекаат Неговото враќање. И на овие ќе им се дадат венци. Зошто?
Бидејќи тие се синови Божји. Тие се цареви со него. Тие владеат со Него. Тоа е она
што венецот означува и царување и владење со самиот голем Цар. Тоа е ветување
за сите оние кои страдаат со него овде на земјата - на сите оние кои трпеливо
истраја,  знаејќи  дека тие  ќе  бидат  со  Бог,  праведниот  Судија.  Оние кои не  се
откажале од Него и не му се предале на Него тие ќе седат до престолот и ќе имаат
удел во Неговото славно царство.
О, имаме еден збор за сите нас во oва време. Таа се држи цврсто - истраи. Не се

откажувајте. Облечете се во сето Божјо оружје употребете секое оружје штоТој за
употреба ни даде секој дар на располагање. И со радост гледајте напред, бидејќи
Тој ќе ни даде венец Кој е Цар над царевите и Господар над господарите.
Значи, тој не дава само венци, но вели дека тие во невестата ќе бидат столб во

храмот на Бога. Но, што е храм на Бог? Исус зборуваше дека Неговото тело е храм.
Тој е Божјиот храм. Но, сега додека сме тело, вистинската црква е храм на Бога
преку  Светиот  Дух  во  нас.  Столб  е  всушност  дел  од  темелите  затоа  што  тој
поддржува  надградбата.  Слава  на  Бога,  тоа  само  ги  става  победници  меѓу
апостолите и пророците, бидејќи во Ефесјаните 2, 19 - 22 се вели: “И така, вие веќе
не сте туѓи и придојдени, туку сте им сожители на светиите и свои на Бога, оти се
утврдивте на темелите, поставени од апостолите и пророците, имајќи Го како аголен
камен на темелот Самиот Исус Христос, врз Кого целата зграда, стројно зглобена,
прераснува  во  свет  храм  на  Господа;  врз  Кого  и  вие  ќе  се  соѕидате  во
живеалиштето Божјо преку Духот.”
Да, тоа стих 22 вели дека ние сме вградени заедно со нив. Се отиде низ вратата

(Исус) и е дел од тоа тело или храм Сега, кога Бог го става човекот во храмот како
столб и го прави дел од таа основа група Што е тој прави Тој му дава откровение на
Слово и за себе, бидејќи тоа е токму она што го имаа апостолите и пророците. Матеј
16, 17. Ене го во тој збор. Таму стои. Никој не може да го извади.
Размислете за зборот “победа” Јован го поставува прашањето: “Кој е оној кој ќе

победи” и веднаш доаѓа одговорот: “Оној кој верува дека Исус е Христос.” Тој не
вели  дека  победник  е  оној  кој  верува  во  “некоj”  Исус,  но  верува  дека  Исус  е
Христос -  Едно лице -  не две.  Тој  е  оној  кој  e  крстен во името на Господ Исус
Христос.
Бог овде зборува за невестата.
Дали сакате да видите уште една слика од неа? Тоа е во Откровение 7, 4 - 17. “И

го чув бројот на одбележаните со печат: сто и четириесет и четири илјади беа
одбележани од сите колена на синовите Израилеви. Од Јудиното колено со печат
одбележани -  дванаесет  илјади;  од  Рувимовото  колено  -  дванаесет  илјади;  од
Гадовото колено - дванаесет илјади; од Асировото колено - дванаесет илјади; од
Нефталимовото колено - дванаесет илјади; од Манасииното колено - дванаесет
илјади;  од  Симеоновото  колено  -  дванаесет  илјади,  од  Левииното  колено  -
дванаесет илјади; од Исахаровото колено -  дванаесет илјади; од Завулоновото
колено  -  дванаесет  илјади,  од  Јосифовото  колено  -  дванаесет  илјади;  од
Венијаминовото колено - дванаесет илјади. Потоа видов, и ете, големо мноштво
народ, кое што никој не можеше да го преброи - од сите племиња и колена, народи
и јазици; тие стоеја пред престолот и пред Агнецот, облечени во бели облеки и со
палмови гранчиња во рацете. И воскликнуваа со висок глас, велејќи: 'За спасението
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наше слава на нашиот Бог, Кој седи на престолот, и на Агнецот!'  А сите ангели
стоеја  околу  престолот,  Старците  и  четирите  животни,  и  падна  ничкум  пред
престолот и Му се поклонија на Бога, велејќи: 'Амин! Благослов и слава, премудрост
и благодарност, чест и сила и моќ на нашиот Бог во сите векови. Амин!' А еден од
Старците прозборува и ме праша: 'Оние, облеченине во бели облеки, кои се и од
каде дошле?' А јас му одговорив: 'Ти знаеш, господине.' А тој ми рече: 'Тие се што
дојдоа од големи маки; тие ги испраа облеките свои и ги избелија со крвта на
Агнецот. Затоа се пред престолот на Бога, Кому Му служат во Неговиот храм и дење
и ноќе; и Оној, Кој седи на престолот, ќе се всели во нив; и нема веќе да огладнат,
ниту, пак, да ожеднат; нив нема да ги пече сонцето, и никаква горештина; бидејќи
Агнецот, Кој е среде престолот, ќе ги пасе и води на живи извори водни, и Бог ќе им
ја избрише секоја солза од очите нивни.” Исус дојде. тој ги запечати 144 000. Тој
зеде 12 000 од секое племе. Но, постои уште една група која не припаѓа на оваа од
144  000  кои  се  гледа  во  стихови  9  -  18.  Кои  се  тие?  Тие  се  во  невестата  од
незнабожците. Пред Неговиот престол се дење и ноќе. Му служат во храмот. Тие се
посебна грижа на Господа. Неговата Невеста.
Невестата  оди  каде  и  младоженецот.  Тој  никогаш  нема  да  ја  напушти.  Таа

никогаш нема да отиде подалеку од Него. Тие ќе го делат престолот со Него. Тие ќе
бидат крунисани со Неговата слава и чест.
Јас ќе го напишам на него името на својот Бог и името на градот на нашиот Бог.

Што е името на Бог? Па, Тој е Бог со нас, или Емануел, но тоа не беше неговото име.
“Ти ќе му дадеш име Исус.” Исус рече: “Јас дојдов во името на Мојот Отец, и вие не
ме примивте.” Затоа, името на Бог е Исус, затоа што ова е името во кое тој доаѓа.
Тој е Господ Исус Христос. И кое е име не една жена, кога се омажи за човекот? Таа
го зема неговото име. Неговото име ќе биде она што ќе им се даде на невестата,
кога ќе ја зеде кај Себе.
Откровение 21, 1 - 4. “И видов ново небо и нова земја, зашто поранешната земја

помина, и морето ги немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град Ерусалим,
нов, како слегува од Бога, од небото, стокмен како невеста, променета за својот
маж. И чув висок глас од небото како зборува: 'Ете ја скинијата на Бога меѓу луѓето,
и Он ќе живее со нив; тие ќе бидат Негов народ, а Сам Бог ќе биде со нив - нивни
Бог. И ќе ја избрише Бог секоја солза од очите нивни, и смрт нема да има веќе; ни
плач,  ни пискот,  ниту болка нема да има веќе,  бидејќи поранешното помина.'”
Колку прекрасно исполнети се Божји прекрасни ветувања сè ќе биде направено
Промената ќе биде завршена Јагнето и Неговата невеста засекогаш се утврдени во
секое  совршенство  Божјо.  Опишете  Кој  може  да  го  направи  ова?  Никој.
размислувајте за тоа? сонувајте за тоа? Прочитајте што вели нешто околу тоа? да,
тоа може да го направите, а сепак знаеме само мал дел од неа, додека тоа станува
реалност на првото воскресение.
“Јас ќе напишам врз него мое ново Име.” Моето ново име. Кога сè ќе биде ново

тогаш Самиот Тој ќе земе ново име и тоа исто така ќе биде името на невестата. Кое
име е никој не се осмелува да шпекулира. Ова треба да биде откровение на Духот и
ќе биде толку убедливо дека никој не би се осмелил да го негира тоа. Но, не се
сомневам дека ќе го напуштат тоа откровение на денот кога тој ќе го донесе тоа
име. Доволно е да се знае дека тоа ќе биде повеќе од прекрасно,  отколку што
некогаш би можеле да замислите.

ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО
Откровение 3,  13: “Кој  има уво,  нека чуе што им зборува Духот на црквите!”

Секоја  возраст  завршува со  истато  предупредување.  Тоа е  постојана молба да
црквите го слушаат гласот на Господ. Во оваа возраст, барајќи е уште поупорно
отколку во претходните времиња, бидејќи во ова време на Господовото доаѓање е
навистина блиски у.  Можеби прашањето: “Ако по ова постои друг време зошто
брзање?” Одговорот лежи во тоа. Последното време ќе биде кратко - брзо се ќе се
сврши. И не само што е тоа така, но секогаш мора да се запамети дека во очите на
Бога што одминува времето толку е брзо; Да, илјада години е еден ден. И ако Тој
доаѓа во рок од неколку часа, како што тој го гледа во тоа време, тогаш тој сигурно
мора да не предупреди сите итно и Неговиот глас мора постојано да се повторува во
нашите срца да бидеме подготвени пред тоа доаѓање.
О,  во  светот  има толку многу  гласови -  толку многу  проблеми и  потреби кои
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бараат внимание,  но никогаш нема да биде толку важно и така да вреди да се
слуша,  како  гласот  на  Духот.  Затоа:  “Кој  има  уши да  слуша,  нека  чуе  што  им
зборува Духот на црквите!”
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Откровение. 10, 7: "Но, во деновите на
гласот..."


