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В Евангелията нашият Господ и Спасител Исус Христос предупреди на

много места, че в последните времена ще излязат слугите на Отец и ще

повикат поканените на сватбата. Много от поканените вече започнаха да

хулят Божиите пророци, и така да отхвърлят Небесната покана, дошла от

Отец чрез тях.

Тази книга ще даде пророчески взор на всеки, който я приеме с вяра и

ще утвърди сърцата на мнозина да пребъдват духовно в последната жива

църква на земята:

Пророческата Църква-Рут на Господ Исус Христос!

Църквата на слугите, излезли да съберат по кръстопътищата всички

скъпоценни на Бога души и сърца!

Авторът
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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко!

Преди да започнеш да четеш тази наистина необикновена книга, аз

искам да ти кажа как се роди тя и коя беше причината Господ да вдъхнови

сърцето ми с нея. Видял заглавието и най-вече автора под това заглавие

ти със сигурност вече имаш някои асоциации и това е съвсем естествено.

През последните две години Исус работи върху мен, върху моето сърце и

душа, за да ме изправи срещу религиозно-демоничната власт на дявола в

много църкви. Така, от ревността и благоволението на Господ върху мен,

се родиха една трилогия и една четирилогия. Трилогията беше против

търговците в Храма, а четирилогията - против образите на Луцифер, умело

скрити в много тщеславни църкви. Аз ще се радвам, ако сърцето ти е

запознато със съдържанието на тези две поредици, защото тази книга за

Църквата-Рут е естествено продължение на започнатото от Бога чрез

служение “Мория”.

Какво се случи през изминалите месеци и години?

Случи се това, че искрените и Верни служители на Бога, отвратени от

светския дух и тщеславни доктрини, напуснаха обществата, които се

прекланят на света и се прехласват пред тези доктрини. Бог ги изобличи и

разтърси сърцата им, докосна ги дълбоко и те разбраха, че такива църкви

нямат бъдеще и пропускат обещанията на Новия Завет за Вечния Живот с

Господ Исус Христос. Така настъпи един конфликт в мнозина. Конфликт,

дължащ се на празнотата след излизането им от блудницата Вавилон. Те

изгубиха общението си с братя и сестри. Изгубиха естественото си русло,

тоест, ходенето на църква. Такива хора вдигнаха поглед към Небето и

питаха Бога:

“Господи, а сега накъде?”

Разбираш ли, братко, че не е важно само да се отделиш от света и от

светската църква?

Много по-важно е другото, а именно - да намериш със сърцето си

последната Жива Църква на Исус. Защото общението с Бога не бива да

престава, ревността за Бога не бива да угасва, вярата в Бога не бива да се
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пропуква. Така аз получих много писма от братя и сестри, много въпроси

на разочаровани сърца, много болка на онези, които, образно казано, бяха

изхвърлени “зад борда”. В такова състояние, когато си “зад борда”,

започват да те измъчват много въпроси, започват да те глождят съмнения,

да те преследват угнетяващи мисли.

Не беше ли по-добре да останеш на богатия тщеславен кораб?

Не беше ли по-добре да предпочетеш душевния уют и комфорт пред

алтернативата на гонения, преследвания, чародейства, анатемосвания и

всякаква религиозна злоба.

А сега си “зад борда” и сърцето ти се чуди как ще издържи…

Именно заради тези мои братя и сестри, останали “зад борда” аз не

можех да бъда спокоен. Аз не исках да се примиря с мисълта, че всеки

трябва да се спасява поединично. Аз не исках да се примиря с мисълта, че

за Верните на Бога сърца няма да има пророческо видение и прицел. И

знаеш ли, в един момент се оказа, че моите мисли са стояли в сърцето на

Господ Исус. Или по-точно - именно Той ми е дал да мисля за всичко това.

Една вечер Той дойде при мен. Дойде с такова Помазание и Присъствие,

каквото никога не бях имал. Тогава Той хвана сърцето ми и ме вдигна при

Себе Си, като ми каза:

“Стефане, искам да ти говоря нещо важно. Искам да ти дам

Слово за Моите приятели, които все още Ме обичат и няма да Ме

разменят за богатствата на този свят…”

Слушах Господ и за първи път забелязах една дума в устата Му. Дума,

която Той никога преди това не беше употребявал във виденията Си към

мен. И това беше думата “приятели”. Няма да скрия от теб, че почувствах

блаженство и пълнота от думите на Господ. Нещо повече - бях истински

щастлив. Тогава Го попитах:

“…“Приятели” ли каза, Господи?”

А Той продължи:

“Именно “приятели”! Именно приятели, понеже вярващите са

доволно много, но приятелите не са чак толкова много.

Ти знаеш ли какво са за Мен приятелите?”
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Замислих се, но не за дълго. В ума ми изплуваха думите на Апостол

Яков:

“…и изпълни се писанието, което казва: “Авраам повярва в

Бога; и това му се вмени за правда” и се нарече Божий приятел…” 1

Тогава казах на Исус:

“Господи, за мен Твоите приятели са тези, които упражняват вярата на

Авраам!”

А Исус допълни:

“Не само това, Стефане! Истинските Ми приятели непременно

ще огледат сърцата си в думите, които ви говорих:

“Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви

заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що

върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам

всичко, що съм чул от Отца Си…” 2

и още:

“Приятел обича всякога и е роден, като брат за във време на

нужда...” 3

Днес Аз имам най-голяма нужда от Моите приятели, защото

именно те ще извършат Волята Ми. Днес Небето се нуждае от

човеци, които знаят какво върши Господарят им. А сега виж морето

на този свят и забележи какво ще се случи с големия тщеславен

кораб, но наблюдавай внимателно и онези, които бързат да скочат

от палубите му в студените води...”

Така пред сърцето ми се появи видение с огромно развълнувано море.

Тогава видях големият кораб на тщеславната църква, чийто нос пореше

морските вълни и върху чиито палуби се веселяха стотици хиляди и

милиони хора. Отстрани, по протежението на целия кораб, пишеше с едри

букви “Великий Вавилон”. На този кораб имаше много етажи и всеки по-

горен етаж беше по-луксозен от долния. Отстрани, до комините на кораба,

бяха монтирани огромни тонколони, които бумтяха под тежкия ритъм на

музиката, а мнозинството по палубите подскачаше в особен транс. От

1 (Яков 2:23)
2 (Йоан 15:14-15)
3 (Притчи 17:17)
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време на време някой скачаше зад мостика и падаше в морските води, като

продължаваше да плува в тях със собствени усилия. В този момент Исус ми

даде да забележа един друг, не много голям кораб и по-скоро малък,

отколкото голям, от който бяха хвърлени спасителни въжета за избягалите

от тщеславния кораб. Божии ангели се надвесваха над вълните и помагаха

на плуващите да се хванат за въжетата. Така всички те бяха изтеглени на

малкия кораб. Другото, което ме учуди премного, беше това, че този малък

кораб плуваше над морето, но нито една част от него нямаше контакт с

морските води. Той сякаш беше лек небесен облак, слязъл над морето, за

да прибере чедата на Небето. Тогава Господ ме хвана и доведе толкова

близо до кораба, щото аз различих надписа му, който гласеше:

“Пророческа Църква-Рут!”

Така малкият кораб прибра всички, които бяха изскочили от огромния

тщеславен кораб. В следващия миг той просто се отдели от морето и

започна да се издига нагоре, където беше скрит в облак. А Исус ми каза:

“Моите вече са при Мен. А сега наблюдавай какво ще се случи с

големия тщеславен кораб!”

Погледнах надолу и видях как Ангел Господен от Небето простря

жезъла си против огромния тщеславен кораб. И изведнъж небето над

кораба притъмня и се появиха гъсти черни облаци. Светкавици започнаха

да прорязват целия свод, макар това да не правеше никакво впечатление

на веселящите се на палубите. Една от светкавиците се заби в самата

морска повърхност, така щото целият й заряд се изпразни към дъното на

морето и там се образува кръгово пространство. Точно там, на това място,

водата се завихри и постепенно се превърна в огромен гигантски

водовъртеж. Изведнъж големият тщеславен кораб се олюля и попадна под

влиянието на водовъртежа. Тогава на палубите стана паника, но хората,

вместо да скачат във водата, хукнаха към каютите си и побързаха да се

приберат навътре в самия кораб. В един момент корабът попадна в

центъра на водовъртежа и започна да се върти като стрелка на полудял

компас и едновременно с това се люлееше в двата си края. Гледката беше

ужасна и покъртителна, защото за този кораб вече нямаше надежда. Нещо

повече - от центъра на водовъртежа се показаха пипалата на огромен
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октопод, които обвиха целия кораб в желязна хватка, а по-малките пипала

бързаха да хванат отделни малки спасителни лодки, които вече бяха пълни

с човеци. Миг след това водовъртежът се усили, така че в центъра му вече

се бе образувал цилиндър, подобаващ на тъмен и безкрайно дълбок тунел.

Тогава корабът и октоподът, както и всичките пътници и лодки потънаха за

около няколко минути. Стоях потресен пред това видение, като забелязах,

че морето постепенно утихна и вълните изчезнаха.

След видението Исус ми каза:

“За няколко минути ти видя всичко, което ще се случи с този

свят. Всичко, което Църквата е очаквала и проповядвала в

продължение на цели двадесет века. Днес е времето, когато Аз все

още заповядвам на чедата Си да скочат от палубата на тщеславния

кораб “Великий Вавилон”, за да ги прибере малкият кораб на

Небето. В тази книга ще ти дам да говориш за този малък кораб, за

Моите приятели в този кораб и за всички, които искат да се качат в

него. Впрочем, забеляза ли надписа на кораба?”

“Да, Господи Исусе! Там пишеше:

“Пророческа Църква-Рут”…”

“Сега разбираш ли защо последното време е времето на Моите

приятели? Не ще ли да рече Рут “приятелство”?

И най-вече погледни духовно, че Църква-Рут е пророческа

църква. Църква, създадена от Божии приятели, от Божии пророци.

Можеш ли да си спомниш кой в Новия Завет се нарече Мой

приятел? Не беше ли пророк и не се ли казваше Йоан Кръстител?

Спомни си сега изповедта му:

 “Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от

небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но

съм пратен пред Него. Младоженецът е, Който има невестата, а

приятелят на младоженеца, който стои да Го слуша, се радва

твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост

е пълна...” 4

4 (Йоан 3:27-29)
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Ето така в това последно време Моите приятели в целия свят

ще създадат Църквата-Рут и ти ще разкажеш за това по-нататък в

тази книга. Защото на тези Мои последни приятели Аз ще открия

тайната на Светите Ми пророци, замълчана от векове. Аз непременно

ще го сторя и твоето сърце е един от съдовете, които съм избрал за

Делото Си…”

Тогава отново попитах Исус:

“Господи, ще рече ли това, че в живота на жената-Рут се преплита

духовно служението на последната Ти Жива Църква?”

А Исус ми отговори:

“Със сигурност в историята на Израил е имало милиони жени,

които са участвали в жетвата на ечемика и пшеницата. И със

сигурност поне десетки хиляди от тези жени са били чуждоземки.

Но с още по-голяма сигурност знай, че Святият Ми Дух е забелязал

само една от тях и тя се нарича Рут. Защото тя, единствена, намери

място във Великото Родословно Дърво на Исус Христос от Назарет.

Прочети си първа глава от “Матея” и си припомни това. И ако една

земна жена Рут намери място в Родословието на Бога, то колко

повече една църква-Рут ще намери място в Книгата на Живота?

Вие трябва да четете Словото Ми с Моите очи, а не с вашите.

Защото, ако някога, по времето на жената Рут имаше жетва, то

няма ли днес една последна жетва? Ако някога жената Рут участва

в жетвата, то няма ли последната Църква-Рут също да участва в

жетвата?”

Слушах въпросите на Господ и паднах на колене поради Неговата

Милост. Ето защо, братко мой, аз моля Бог да подготви сърцето ти за тази

книга и Святият Дух да бъде Онзи чудесен Водител, Който ще ти потвърди,

че наистина вкусваш Небесен Хляб и приемаш дълбочините на Пророческия

Божий Дух, Който в това последно време прибира Своите Си.

Нека сега да започна книгата с нейната първа глава, в която искам да

получиш духовен поглед върху Църквата-Рут.
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I. ДУХОВЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ЦЪРКВАТА-РУТ

Спомняш ли си прочетеното в “Книгата Рут”?

Не може да не си се вдъхновявал на Вярността, с която една моавка

избира да живее с народа на Израил и да служи на неговия Бог. Тук аз

няма да ти разказвам отново историята на жената Рут, но по-скоро искам

да отвориш духовните си очи, защото в “Книгата Рут” е закодирано нещо

много важно. То е покрито за човешките очи и може да се види само с

Божиите очи. Това нещо ще промени коренно отношението ти към духовните

реалности и ще вдъхнови сърцето ти за още по-усърдно служене към Бога.

За целта ще си послужа с една пророческа притча на Господ Исус Христос,

така, както Той обнови ума ми за Неговото разбиране. Тази пророческа

притча е ключът за духовния поглед върху Църквата-Рут.

Виж сега думите на тази притча:

“Небесното царство прилича на Цар, който направи сватба на

Сина Си. Той разпрати слугите Си да повикат поканените на

сватбата; но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги,

казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обяда Си; юнците

Ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба. Но

те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а

друг на търговията си; а останалите хванаха слугите му и

безсрамно ги оскърбиха и убиха. И Царят се разгневи, изпрати

войските Си и погуби ония убийци, и изгори града им. Тогава казва

на слугите Си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни.

Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги

на сватба. И тъй, ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички

колкото намериха, зли и добри; и сватбата се напълни с гости…” 5

Съгласен ли си, че идва момент, когато всяка жетва приключва?

Разбира се, че е така! Но ето, че в тази пророческа притча на Исус ти

забелязваш един много важен духовен нюанс. И това е нюансът, че когато

настъпва времето за Сватба между Младоженеца и Невястата, Бог изпраща

слугите Си да повикат поканените на сватбата. Ако досега тези стихове са

5 (Матея 22:2-10)
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били за тебе, като междинна спирка на бърз влак, който дори не е спирал

да вземе пътниците, то приготви се сега да вземеш Христовите думи в

сърцето си. Защото Исус ти говори, че Бог Отец изпраща слугите Си да

повикат поканените на Сватбата. Както сам забелязваш, в притчата

присъстват както слуги на Йеова, така и поканени. И нека никой не те кара

да смяташ, че между слугите и поканените няма разлика. Разлика има и тя

е голяма.

Какво е слугата?

Това е онзи, който стои в Присъствието на Господаря Си и върши

Неговата Воля. Слугата излиза от Дома на Господаря, за да отиде и покани

онези, които Господарят му е решил да покани.

Какво обаче са поканените?

Това са онези, които познават Господаря и Той също ги познава.

Съгласи се, че ти самият няма да поканиш на сватбата си непознати хора,

нали? Но ето тук вече съществува проблем…

Какъв е проблемът ли?

Проблемът е този, че поканените “не искаха да дойдат…”

Ама че парадокс!

Да имаш познати, които да поканиш на сватба, но те да не искат да

дойдат… Ще останат ли в сърцето ти добри чувства към подобни познати?

Не е ли тяхното нежелание най-явна демонстрация на презрение към теб?

Нещо повече - забележи, че Бог повторно праща други Свои слуги,

които да повторят поканата. Тогава какво се случва? Ето какво:

“Но те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята

нива, а друг на търговията си; а останалите хванаха слугите Му и

безсрамно ги оскърбиха и убиха…” 6

Забелязваш ли как един отива на своята си нива, за да жъне, а друг

на търговията си, за да продава?

На единия нивата му е по-скъпа от Божията покана, а на другия

търговията. Единият е решил, че нивата му е дадена, за да жъне за себе

си, а другият е решил, че Небесното Царство е сергия до сергия, а богът

там е сам Юда Искариотски.

6 (Матея 22:5-6)
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Какво се е случило? И защо поканените се отнасят така към Божиите

слуги?

Нека ти отговоря, за да го запомниш:

Защото никога Божиите слуги не са били поканени, понеже идват от

Дома на Отца и така извикват завист и презрение от другите върху себе

си!

Защото когато един Божий слуга отиде при поканен, за да му изяви

Волята на Отца, то последният иска да види, че слугата на Йеова е досущ

като него - дипломиран, препоръчан от човеци, завършил теология в

Америка и ръкоположен от някой мастит дебелоглав фараон.

Да, но слугата не е завършил теология в Америка, а боголюбие в

Небето. Защото тези слуги на Бога не са други слуги, но Божиите пророци,

за да бъде вярно писаното, че:

“Наистина Господ Йеова няма да направи нищо, без да открие

Своето намерение на слугите Си пророците…” 7

Бог Йеова няма и Сватбата на Сина Си да направи, без преди това да

изпрати слугите Си към поканените.

Но какво е отношението на поканените към слугите Му?

Нито повече, нито по-малко - злобно и презрително. Тези поканени се

опират на фалшивите си доктрини и бързат да обявят Божиите пророци за

еретици и антихристи.

И ето тук, братко мой, на арената на църковната история и в края на

църковното битие, идва ролята на пророческата Църква-Рут.

Каква е тази роля и защо идва точно в това време?

Нека ти обясня това, като ти споделя видението, което имах от Исус.

Господ ми даде да видя една огромна нива, без начало и край, на която

имаше стотици хиляди жетвари. Тогава Той ме попита:

“Как мислиш? Вършат ли тези жетвари Волята Ми?”

Погледнах и видях, че жетвената кампания беше в разгара си. Всеки

се беше навел над нивата и замахваше със сърпа си, като прибираше

снопите. Тогава отговорих:

“Разбира се, Исусе! Тези Твои слуги жънат света с благовестието!”

7 (Амос 3:7)
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Исус замълча, а видението се прекъсна. Той мълча дълго и аз усетих

как Неговото мълчание хвърляше укор към сърцето ми. Явно не бях видял

всичко, което Господ искаше да видя. Тогава отново казах:

“Господи, моля Те, дай ми отново видението, защото не съм видял

всичко, което Ти Си поискал да видя!”

Така пред очите на сърцето ми отново беше същото видение. Този път

забелязах подробности. Този път забелязах, че край нивата на жетварите

имаше началници с лъскави костюми, седнали на кожени фотьойли, които

не правеха нищо повече от това да говорят по мобилни телефони, да

изчисляват нещо на калкулаторите си и да записват в тефтерчетата си

броя на пожънатото. После забелязах как огромни камиони събираха

класовете и ги откарваха за някъде. Това ме изплаши. Това смути сърцето

ми. Тогава наведох глава и не смеейки да погледна към Исус, Го попитах:

“Какво означава това, Господи?”

А Исус ми отговори:

“Прочети си отново притчата Ми за слугите и поканените. Ти

там видя, че Отец Ми изпрати покани към църквите, но те

отхвърлиха слугите Му.

Сега разбираш ли, че цялата тази жетвена кампания не иде да

удовлетвори Мен, а поканените?

Те не жънат вече за Мен, но за себе си. Пасторите се вълнуват

от бройката не защото са силно загрижени за Спасението на

душите, а защото по-голямата бройка ще им донесе повече дарения

и повече печалби. Тези пастори, които видя, седнали на фотьойлите

си и говорещи по телефоните си, не увеличават Моето Царство, но

увеличават земното си царство. Те са станали земни царе с още по-

земни поданици. Те са решили, че нивата е тяхна а не Моя. А така

жетвата се обезсмисля, понеже прибраните класове не попадат под

Моята Благодат и Спасителна Сила, а под властта на фалшивите

доктрини на отстъпилата църква...”

Замислих се върху казаното от Исус и то изобщо не се понрави на

сърцето ми. Някакъв бунт се надигна в мен. В следващия момент бях готов

едва ли не да споря с Господ. Казах Му:
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“Господи, ако някой прочете нещата, които Ти ми даваш да запиша,

той ще изпадне в недоумение и дори ще се усъмни в правотата на тази

книга! Защото излиза, че Вавилон е излязъл да пожъне света с религиозния

си дух, а светът отстрани интерпретира това като жетва на Църквата…”

Тук Господ смъмри сърцето ми, като ми каза:

“Защо си сляп за Моята Истина? Защо позволяваш на сърцето

си да върви след инерцията на поканените, когато не си поканен,

но слуга? И защо се страхуваш да кажеш Истината Ми? Не казах ли

Аз, че:

“Който жъне, получава заплата, и събира плод за вечен живот,

за да се радват заедно и който сее и който жъне...” 8

Днес се радват само онези, които жънат, но Този, Който е

посял, плаче поради беззаконието им. Защото с упорството на

бунтовните си сърца те трупат не просто гняв, но буреносно

възмездие за Съда на Великия Ден.

Каква заплата, какъв плод за Вечен Живот да искат от Мене

тия, които завеждат пожънатото сърце под властта на Вавилон?

Каква заплата и какъв плод за Вечен Живот да имат тия, които море

и суша обикалят, за да завършат всички теологически академии, а

когато се върнат с лъскавите си дипломи, правят останалите два

пъти по-големи рожби на пъкъла от самите тях?

Не разбираш ли, че Вавилонските служители на тщеславната

църква лишават жетварите Ми от заплатата им, защото много от

жетварите Ми са изгубили водителството на Духа Ми и бързат да

оставят снопите си под най-силната власт на дявола?

Виж с какво сърдечно утеснение ти писа Апостол Яков за

всичко това, защото той се обърна именно към първенците на

богатата тщеславна църква:

“Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от

която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите

на Господа на Силите...” 9

8 (Йоан 4:36)
9 (Яков 5:4)
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Сега забелязваш ли, че жетварите Ми са лишени от заплатата

си? Кой от тези жетвари утре ще има сила да Ме погледне в очите,

когато му покажа, как класовете му са запълнили религиозното

царство на Вавилон? Как ще се оправдае пред Мен? Няма ли тогава

Аз да изгоня такъв безполезен слуга, който е забравил да събира с

Мен и е започнал да разпилява?

Сега забелязваш ли, че наистина е нужна алтернатива на тези

жетвари? Защото днес Небето е засипано от викове на жетвари,

незнаещи как да възвърнат Божието благоволение върху себе си,

понеже всичко, що са жънали, е влязло в житниците на Вавилон…”

“А коя е алтернативата, Господи?” - попитах аз с наведена глава,

понеже не бях чист пред очите Му, поради съмнението и бунта на сърцето

си. А Исус докосна главата ми, отне товара на сърцето ми и каза:

“Алтернативата е в Църквата-Рут! Защото, забележи какво прави

Отец Ми, когато поканените отхвърлят слугите Му…”

Отново се върнах на Христовата притча, в която прочетох следното:

“Тогава казва на слугите Си: Сватбата е готова, а поканените не

бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото

намерите, поканете ги на сватба. И тъй, ония слуги излязоха по

пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри; и

сватбата се напълни с гости…” 10

Едва бях прочел думите, когато Господ отново се наведе над мен, като

ми каза:

“Сега забелязваш ли, че жетвената кампания на поканените е

една, докато жетвената кампания на пророците е друга?

Поканените са събрали, каквото са събрали. Дошъл е денят и е

дошло времето на слугите. Дошло е времето на пророческата

Църква-Рут, която, подобно на жената Рут върви след жетварите и

събира останалото след тяхната жетва. Затова Отец днес ви казва:

Колкото намерите след жетвената кампания на поканените,

вземете ги и поканете ги на сватба!

10 (Матея 22:8-10)
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Ако вярващото сърце не разбере всичко това и не побърза да

отпадне от снопите на тщеславните жетвари, то ще се размине със

Спасението Ми, защото именно след жетвата на тщеславието започва

жетвата на Църквата-Рут.

Ето такъв е духовният поглед, който ти давам върху тази

църква, защото ти самият принадлежиш на нея. Аз съм заповядал

да се влееш в тази църква още преди да се родиш и съм записал

всичко това в сърцето ти още преди създанието на света. Затова

видението на твоето служение ще се влее в тази последна църква.

Но за целта е нужно Църква-Рут да бъде изградена и утвърдена в

сърцата на Моите служители. А това не може да стане без

пророческо видение и прицел. Защото Църква-Рут не е локална

църква. Църква-Рут не е деноминация. Църква-Рут не е лъскава

девица, създадена от някой самовлюбен генерал.

Църквата на Божиите слуги, пророците, е невидимата духовна

църква, участваща в Грабването и наследяваща обещанията.

А колкото до това, което ти и мнозината читатели на тази книга

ще забележите, а именно, че твърде малко ще се събере след

основната жетва, то за кой ли път ще ви припомня думите Си:

“Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде

царството…” 11

и още:

“Влезте през тясната порта, защото широка е портата и

пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които

минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който

води в живот, и малцина са ония, които ги намират…” 12

А сега забележи, че някога моавката Рут последва Ноемин,

казвайки й:

“Не ме умолявай да те оставя и да не дойда подире ти; защото

гдето идеш ти, и аз ще ида, и гдето останеш, и аз ще остана; твоите

люде ще бъдат мои люде и твоят Бог мой Бог; гдето умреш ти, и аз

ще умра, и там ще се погреба; така да ми направи Господ, да! И
11 (Лука 12:32)
12 (Матея 7:13-14)
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повече да притури, ако друго, освен смъртта, ме разлъчи от тебе...”
13

Знаеш ли какъв е скритият духовен смисъл на това духовно

обричане на Рут? Не ще ли да рече името “Ноемин” благоугодност?

И не последва ли жената Рут именно Благоугодността? Не стана ли

тя благоугодна в очите на Отец Ми, така, както днес пророческа

Църква-Рут ще повтори направеното от моавката Рут, за да се

намери в писаното:

“И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да

представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога,

като ваше духовно служение…” 14

Ти и читателите няма да разберете пълнотата на тези стихове,

ако не ти дам поглед върху това как пострада Благоугодността пред

Бога в това последно време, та се наложи Отец Ми да извика в

съществуване Църквата-Рут…”

Братко мой, нека последваме Исус и да видим какво ще ни открие Той,

защото наистина в Неговото Слово има дълбочини, неразкривани досега на

човешките поколения.

13 (Рут 1:16-17)
14 (Римляни 12:1)
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II. ВРЕМЕТО НА ДУХОВНИТЕ ИЗПИТАНИЯ

(ИЛИ ЗА ОГОРЧЕНИЕТО НА ЦЪРКВИТЕ ОТ БОГА)

Искам да знаеш, че в това последно време действа една съблазън в

много църкви, която ги кара да отстъпят от Бога. Понеже Бог не се

променя, но ние сме тези, които трябва да се променяме. И примерът да се

променяме е този:

Да се стремим да живеем живот, благоугоден на Бога!

Начинът да изградим този живот, става чрез изпитания, в които да

докажем на Бог и на самите си сърца, че стоим в Неговото Слово и търсим

Неговото Царство.

В “Книгата Рут” има една жена, която се нарича Ноемин, и чието име в

превод на български ще рече “благоугодност”. От повествованието на

“Книгата Рут” ти ще забележиш, че на тази жена Ноемин й се случват

съкрушаващи сърцето неща. Тя губи последователно, както съпругът си,

така и двамата си сина. Нека погледнем духовно на това.

Какво значи Божията Благоугодност да изгуби както съпруга си, така и

синовете си?

Отговорът се крие в това, че съпругът на Божията Благоугодност е сам

Бог, а нейните синове са Божиите служители. И сега си представи как в

църквите има благоугодност, но тя не е свързана с Бога. Представи си как

виждаш хора, които имат вид на благочестие, но са отречени от силата му.

Представи си как от амвоните всичко се оправдава в Името на Исус, но

самият Исус Го няма…

Не е ли тогава пострадала “Ноемин”?

Не е ли пострадало онова духовно състояние във вярващите, което да

ги кара да бъдат угодни на Бога на всяко време и място?

И ако, несъмнено, съпругът и синовете на Благоугодността са умрели,

то на такова място, което не е угодно на Бога, непременно започват да

духат ветровете на света. Виж сега каква е изповедта на Благоугодността:

“Върнете се, дъщери мои, защо да дойдете с мене? Имам ли

още синове в утробата си, за да ви станат мъже? Върнете се,
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дъщери мои, идете, защото остарях и не съм вече за мъж. Ако бих и

рекла: Имам надежда; даже ако се омъжех тая нощ, па и родях

синове, вие бихте ли ги чакали догде порастат? Бихте ли се

въздържали заради тях да се не омъжите? Не, дъщери мои, върнете

се, понеже съм много огорчена заради вас, гдето Господната ръка

се е простирала против мене…” 15

Знаеш ли, братко, че мнозина се съгласяват с духа на тази овдовяла

Благоугодност, която е изгубила Божието Присъствие и бързат да се върнат

в света, точно според нейното желание:

“...върнете се, дъщери мои, защо да дойдете с мене...”

Когато в една църква се изгуби страхът от Бога и се настанят

светските модели и принципи и изобщо светският дух, то какво ли й остава

на подобна църква, освен да се върне в света, след като вече Ноемин е

загубила съпруга си, сиреч, изчезнало е Божието благоволение?

Нещо повече – Ноемин е загубила и синовете си, които са преобраз на

Божиите служители, родени от Благоугодността. Такива служители са вече

умрели за Божието Дело и за тях благовестието вече е станало най-

чудесният трамплин за обогатяване, бизнес и лично влияние. Затова и

Ноемин продължава, като казва:

“Не ме наричайте Ноемин (Благоугодност), наричайте ме Мара

(Горест), защото Всесилният ме твърде огорчи. Пълна излязох, а

Господ ме доведе празна. Защо ме наричате Ноемин, тъй като

Господ е заявил против мене, и Всесилният ме е оскърбил?” 16

Ето така, братко мой, по силата на тази духовна изповед, много

църкви повтарят състоянието на Ноемин. Те излизат пълни с Божията

Благоугодност, но се връщат празни. Те излизат девствени, но се връщат

обезчестени. Именно такава е най-убедителната активност на дявола в

това последно време. Защото, помисли:

Какво значи една църква да излезе пълна, а да се върне празна?

Това значи, че вярващите са започнали в Духа, но са приключили в

плътта. Това значи, че пастирът на такава църква е заминал за Америка с

Духа на Бога, но се е върнал без Духа. Това значи, че за Божието паство в
15 (Рут 1:11-13)
16 (Рут 1:20-21)
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началото Небето е било фокус, прицелна точка, постоянен пример и

подражание, но когато са заваляли доларите на американското тщеславие

и лъскавите проповеди на финансовия просперитет, е дошло времето

Божията Благоугодност да изгуби Съпруга Си, Който е сам Господ Бог. Към

такива е и справедливото обвинение на Апостол Павел:

“Вие вървяхте добре; кой ви попречи да не бъдете послушни на

истината? Това убеждение не беше от Онзи, Който ви е призовал...”
17

Кой ли друг да попречи на вярващите да бъдат послушни на Истината,

освен собственият им земен овчар?

 Защото пълният с долари куфар вече пълни устата на проповедника с

евтини проповеди, възхваляващи едно общество на консуматори, което е

свикнало само да иска, но не и да дава.

Какво прави в това отношение Църквата-Рут? Напуска ли и тя Божията

Благоугодност, понеже Господ я е наскърбил и оставил?

Не, братко мой! Църквата-Рут прави нещо друго. Тя още повече се

привързва към Божията Благоугодност, макар и овдовяла в първия момент,

защото е разсъдила, че Бог е Оня, Който показва Милост и Неговото

благоволение, ако и да си е отишло, може отново да се върне, стига да има

силен вик на покаяние, силен вик по този умрял съпруг на Ноемин.

Виж отново колко силни са думите на Рут към Ноемин:

“А Рут каза: Не ме умолявай да те оставя и да не дойда подире

ти; защото гдето идеш ти, и аз ще ида, и гдето останеш ти, и аз ще

остана; твоите люде ще бъдат мои люде и твоят Бог мой Бог; гдето

умреш ти, и аз ще умра, и там ще се погреба; така да ми направи

Господ, да! И повече да ми притури, ако друго, освен смъртта, ме

разлъчи от тебе…” 18

Моля те, бъди духовен в прочита на тези стихове!

Моля те да видиш категоричната позиция на Рут и да заявиш, подобно

на нея, пред Господ Исус:

“Господи Исусе! Където се движи Благоугодността, и аз ще отида

подире й, където остане тя, и аз ще остана. Благоугодните Ти люде ще

17 (Галатяни 5:7-8)
18 (Рут 1:16-17)
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бъдат мои приятели и техният Бог - мой Бог. Където умре Благоугодността,

там и аз ще умра и там ще се погреба, защото не вярвам, че е възможно

човек да Ти служи, без да има угодно на Теб сърце и благоугоден пред

Тебе живот…”

Имаш ли силата за подобна изповед?

Тогава със сигурност ще имаш сила да влееш сърцето си в невидимата

пророческа Църква-Рут, която се привързва към Ноемин и никога няма да я

остави. И ето, че Благоугодността наистина заведе Рут на правилното

място. Защото стихът казва, че:

“Така се върна Ноемин, и с нея снаха й Рут, моавката, която

дойде от Моавската земя. Те стигнаха във Витлеем в началото на

ечемичената жетва…” 19

Няма начин да се движиш с Божията Благоугодност и тя да не възвърне

Присъствието на Бог в живота ти. Тогава непременно и ти ще стигнеш във

Витлеем. А това пристигане във Витлеем отговаря духовно на раждането на

Христос в сърцето ти. Отговаря на това, че пътеводната звезда на Христос

ръководи живота ти и Светлината на Духа Му изпълва сърцето ти. Затова

имай разбирането, че ако в това последно време Ноемин е била огорчена и

наскърбена от Бога, то причината е в това, че:

Бог наказва онези, които люби и бичува всеки, когото приема!

“Добре ми стана, че бях наскърбен…” - говори един от псалмите.

Защото именно:

“…от натъжеността на лицето сърцето се развеселява...” 20

Имай мъдрост да последваш Божията Благоугодност, тоест, да живееш

свят живот дори тогава, когато всички около тебе са прегърнали света.

Така непременно Исус ще те изведе от това осквернено общество и ще

промисли бъдеще и съдба за сърцето ти. И това е съдбата на Църквата-Рут.

А сега нека да премина нататък.

19 (Рут 1:22)
20 (Еклесиаст 7:3)
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III. ГОСПОДАРЯТ НА ЖЕТВАТА И НЕГОВОТО

ВИДЕНИЕ КЪМ ЦЪРКВАТА-РУТ

Веднъж попаднал във Витлеем, следвайки Божията Благоугодност, ти

непременно ще забележиш, че този свят е една огромна нива, от която

всеки жъне за господаря си. Така и Рут, последвала Ноемин, и забелязала

масовата жетвена кампания, каза на свекърва си:

“Да отида на нивата да събирам класове подир онзи, чието

благоволение придобия. И тя й рече: Иди, дъщерьо моя. И тя отиде,

и като стигна, събираше класове в нивата подир жетварите; и случи

й се да попадне на нивата, която беше дял на Вооза, човекът от

рода на Елимелеха…” 21

Когато си движен от Божията Благоугодност, то можеш със сигурност

да знаеш, че сърцето ти непременно ще съзре нивата на Исус, както и

Неговите слуги. Така на Рут й се случи да попадне на една нива, която беше

дял на Вооз. Самото име “Вооз” ще рече “В сила” и иде да покаже, че е

олицетворение на Господ Исус Христос. Понеже на Своите последователи

Той каза:

“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и

ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея

и Самария, и до края на земята…” 22

Сега искам да забележиш как ще се развият нещата между Рут и Вооз,

понеже именно така се развиват между Господ Исус Христос и пророческата

Църква-Рут. Ето стиховете, върху които Святият Дух спря очите ми:

“И ето, Вооз дойде от Витлеем та рече на жетварите: Господ с

вас! И те му рекоха: Господ да те благослови! Тогава Вооз рече на

слугата си, настойника на жетварите: Чия е тая млада жена? И

слугата, настойникът на жетварите, рече в отговор: Тая млада жена

е моавката, която се върна с Ноемин от Моавската земя; и тя рече:

Да бера, моля, класове, и да събера нещо между снопите подир

21 (Рут 2:2-3)
22 (Деяния 1:8)
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жетварите. И тъй тя дойде та стоя от сутринта до сега, само че си

почина малко в къщи. Тогава Вооз рече на Рут: Чуеш ли, дъщерьо

моя? Не ходи да събираш класове на друга нива, и да си не отидеш

оттук, но стой тук при момичетата ми. Нека очите ти бъдат в нивата,

гдето ще жънат, и ходи подир тях; ето, аз заръчах на момчетата да

се не досягат до тебе, и когато си жадна, иди при съдовете, та пий

от онова, което момчетата са налели…” 23

А сега виж най-важните моменти от срещата между Рут и Вооз, тоест,

от общението между Църквата-Рут и Господ Исус Христос.

Първи момент: Рут казва:

“Да бера, моля, класове, и да събера нещо между снопите

подир жетварите…”

В този първи момент се разкрива причината за появата на Църквата-

Рут. Каква е тази причина? Сам Господ ми я посочи, като ми каза:

“Стефане, нали не си забравил думите Ми в Евангелията?

Спомни си тогава, че Аз казах:

“Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с

Мене, разпилява...” 24

Как мислиш? Ако жетварите на Вооз съумяваха да съберат

всичко на нивата, то щеше ли да е нужно моавката Рут да върви

подир тях? Щеше ли изобщо да събере нещо?”

“Не, Господи! Тя би се върнала празна в дома си!”

“Кои са тогава онези, които разпиляват? Те Мои слуги ли са? Не

казах ли Аз, че ако някой не събира с Мен, то такъв разпилява?”

“Господи, излиза, че такива жетвари не събират с Теб и именно така

се продиктува причината за изявата на Църквата-Рут!”

Тогава Господ продължи с едни въпроси, които силно удариха сърцето

ми:

“Ако някой не събира с Мен, то такъв събира ли изобщо за Мен?

Не жъне ли той скъпоценния клас за друг началник на жетвата, за

друг дух, друг Исус и друго благовестие?

23 (Рут 2:4-9)
24 (Матея 12:30)
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Виж как продължава разговорът между Вооз и Рут, за да

разбереш прицела на въпросите Ми!”

Така аз продължих да следя разговора между Вооз и Рут, за да извадя

и втория момент:

Втори момент: Вооз казва на Рут:

“Чуеш ли, дъщерьо моя? Не ходи да събираш класове на друга

нива, и да си не отидеш оттук, но стой тук при момичетата ми. Нека

очите ти бъдат в нивата, гдето ще жънат, и ходи подир тях…”

А сега забележи, че Вооз нарича Рут своя дъщеря, докато останалите

са просто момичетата му. Той не би я нарекъл така, ако не я чувстваше

като дъщеря. Ако Исус има причина да нарече Църквата-Рут Своя дъщеря,

то е защото тази църква е родена от Святия Дух. Нещо повече - тя има

едно призвание, което останалите девици на Господаря на жетвата нямат.

Защото Господарят й казва:

“Ходи подир тях…”

Ти може би ще счетеш за обидно да ходиш подир някой, когато е по-

добре този някой да ходи подир тебе. Такава е човешката логика, но не

такава е Божествената мъдрост.

Защо един Господар ще казва такива думи на слугинята Си? Не иде ли

това да ти покаже, че Господарят няма доверие на момичетата Си и не

иска да изгуби скъпоценните класове, които погледите на другите Му

момичета не съзират?

Затова задачата на Рут е по-особена. Тя идва да извърши не просто

някаква работа за Господаря на жетвата.

Тя идва да извърши Съвършената Му Воля!

Защо “Съвършена”? Именно защото Исус ти казва:

“…ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е

дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден…” 25

Така започваш да разбираш, че наистина тази последна Църква-Рут е

по-особена от останалите. Тя ходи след другите църкви. Тя събира онова,

което другите църкви не са събрали. Тя наистина е на кръстопътищата. Тя

е скритата помазаница на Бога. Тя е тази, чийто труд ще стане явен не в

25 (Йоан 6:39)
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този свят, но в бъдещия. И сега нека да продължа с третия момент от

връзката между Исус и Църквата-Рут.

Трети момент: Вооз заявява на Рут:

“…ето, аз заръчах на момчетата да се не досягат до тебе, и

когато си жадна, иди при съдовете, та пий от онова, което

момчетата са налели…”

Това е най-важният момент от видението, което Исус дава на Църквата-

Рут. Виж думите Му. Той заръчва на служителите Си да не се досягат до

Църквата-Рут.

Защо?

Нека ти помогна да разбереш отговора. Винаги и навсякъде, където се

създава църква, идват апетити на различни служители и служения, които

бързат да сложат шапка на тази църква и да я определят като някаква

деноминация или като подвластна на някаква доктрина. Църквата е млада,

неопетнена, бързо нарастваща и така тя привлича много погледи. Тогава

неизменно идват надутите лидери с кожени куфарчета, лъскави костюми и

вратовръзки, които бързат да поставят своите хора в управлението на тази

църква. Ето затова запомни:

Тази последна Църква-Рут, която идва на земята, няма водителство от

никакви човеци! Бог е отделил тази Църква, за да не бъде обезчестена от

никакви човешки, религиозни или политически амбиции!

Именно това е Църквата, за която Бог от древни времена пророкува в

ревността Си, като каза:

“Ето, Аз съм против пастирите и ще изискам овцете Си от

ръцете им; и ще ги направя да не пасат вече овцете; пастирите

няма вече да пасат себе си, защото ще избавя овцете Си от устата

им, та да не им бъдат за храна. Защото така казва Господ Йеова:

Ето, Аз, сам Аз ще потърся овцете Си и ще ги подиря. Както овчарят

дири стадото си в деня, когато се намира между разпръснатите си

овце, така и Аз ще подиря овцете Си и ще ги избавя от всичките

места, гдето бяха разпръснати в облачния и мрачен ден…” 26

и още:

26 (Езекиил 34:10-12)
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“Сам Аз ще паса овцете Си, и Аз ще ги успокоя, казва Господ

Йеова. Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената, ще

превържа ранената и ще подкрепя немощната, но угоените и яките

ще погубя; с правосъдие ще ги паса…” 27

Знаеш ли на коя Църква се пада честта да събере изгубените, сиреч

разпиляното след жетвата? Знаеш ли коя ще е Църквата, в която Бог ще

събере пропъдените? Знаеш ли коя е Църквата, в която Бог ще изцели

ранените и ще подкрепи немощните? Знаеш ли коя е Църквата, в която Бог

ще събере “разпръснатите в облачния и мрачен ден”?

Погледни духовно на това, което правеше моавката Рут и сам ще

забележиш, че тя събираше разпръснатото след жетвата на жетварите.

Именно затова Бог издига една Своя последна Църква на земята, с която

да изпълни Словото Си, изречено чрез пророк Езекиил в тридесет и

четвърта глава.

Именно такава е Църквата-Рут!

Затова Господарят на жетвата, Който е единственият Пастир на тази

Църква, заявява категорично:

“…ето, аз заръчах на момчетата да се не досягат до тебе, и

когато си жадна, иди при съдовете, та пий от онова, което

момчетата са налели…” 28

Колкото до това, че Рут ще може да пие от съдовете, в които са

наливали служителите, то това е още един сигурен белег, че именно Исус

дава правото на Църква-Рут да общува със сърцата на всички християни и

така да ги доведе под съвършените съдби на Бога. В това отношение има

един допълнителен щрих от духовното служение на Рут, за който ще

започна да говоря сега.

Запомни, че Рут не просто ще жъне за Исус Христос, но тя ще изважда

пожънатите от властта на Вавилон, за да ги пожъне отново за Бога! Това

“повторно жънене” е най-съвършената изява на пророческото благовестие.

Защото така се изпълнява не нещо друго, но Божията заповед, записана в

“Книгата на пророк Еремия”:

27 (Езекиил 34:15-16)
28 (Рут 2:9)
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“Отсечете от Вавилон сеяча и онзи, който държи сърп в

жетвено време…” 29

и още:

“Дойдете против него от най-далечния край, отворете

житниците му, натрупайте го като купове и го обречете на

изтребление…” 30

Забелязваш ли, че това ще са Божии служители, идещи от най-

далечния край?

Когато в твоя град дойде някой от “най-далечния край” то много

трудно би го възприел за твой земляк. По-скоро би казал за него, че е

чужденец. Но такава е и изповедта на Рут към Вооз, респективно - на

Църквата Рут към Господ Исус Христос:

“Как придобих аз твоето благоволение, та да ме пригледаш,

като съм чужденка?” 31

Но виж сега и отговора на Вооз, за да разбереш смисъла на Божието

благоволение:

“…каза ми се напълно всичко, що си сторила на свекърва си

подир смъртта на мъжа си, и как си оставила баща си и майка си и

родината си, та си дошла между люде, които по-преди не си

познавала…” 32

Разбираш ли вече от подчертаното защо Исус благоволи в Църквата-

Рут?

Ако все още не си убеден, то нека прибавя към тези думи на Вооз и

още едни, по-категорични думи:

“Слушай дъщерьо, и виж, и приклони ухото си. Забрави народа

си и бащиния си дом. Така царят ще пожелае твоята красота...” 33

Случило ли се е това при Рут?

Разбира се, че да!

Чудно ли ти е тогава, че Исус наистина ще пожелае тази красота?

29 (Еремия 50:16)
30 (Еремия 50:26)
31 (Рут 2:10)
32 (Рут 2:11)
33 (Псалом 45:10-11)
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Чудно ли ти е тогава, че тази Църква-Рут ще бъде като чужденка за

всички църкви, които се чувстват свойски си в света и те ще я отхвърлят и

мразят? Не ни ли нарече Апостол Петър “пришелци и чужденци” именно

за да подражаваме примера на Рут?

Нека тези въпроси да те убедят, че наистина мнозина от нас не

познават Словото на Бога.

Сега нека завърша тази глава с най-чудесните думи, които Вооз казва

на Рут. Думи, в които ти ще усетиш позива на Исус към твоето сърце, за да

принадлежиш на невидимата Му Църква-Рут. Ето думите на Господаря на

жетвата:

“Господ да ти отплати за делото ти, и пълна награда да ти се

даде от Господа Израилевия Бог, под Чиито крила си дошла да се

подслониш…” 34

Убеждаваш ли се сам колко дълбоки и пророчески са думите на Вооз?

Убеждаваш ли се сам, че Рут не е дошла при човеци, но под крилото на

Господ, Израилевия Бог. Такава църква наистина ще получи пълна награда

и ти по-нататък ще разбереш наградата, но сега виж реакцията на Рут към

думите на Вооз:

“И тя рече: Да придобия твоето благоволение, господарю мой;

понеже ти ме утеши и понеже говори благосклонно на слугинята

си, ако и да не съм като някоя от твоите слугини…” 35

Знаеш ли, братко мой, какво заблестява в подобен отговор?

Нито повече, нито по-малко - смирение, което възвисява. Защото дори

тогава, когато е сигурна, че е спечелила Божието благоволение и

Утешителят, Святият Дух е изпълнил сърцето й, тази пророческа църква ще

падне на колене и ще се моли за това благоволение.

Дали биха постъпили така други църкви?

Разбира се, че да, но преди това Бог би ги изпитал с изпитанието, с

което Вооз изпита Рут.

Нека поговоря за това изпитание в следващата глава.

34 (Рут 2:12)
35 (Рут 2:13)
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IV. ИЗПИТАНИЕТО ОТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

ЗА ЦЪРКВАТА-РУТ

Ако мислиш, че Господ Исус ще благоволи върху някоя църква, без

тази църква да е устояла в Неговите изпитни, то не си познал колко

ревнив е нашият Бог. Аз наистина зная и съм сигурен, че Небето ще

наследят само онези, на които Исус има основание да каже:

“А вие сте ония, които устояхте с Мене в Моите изпитни. Затова,

както Моят Отец завещава царство на Мене, а Аз завещавам на вас,

да ядете и да пиете на трапезата Ми в Моето царство…” 36

Сам Бог ми каза, че ако извиси Гласа Си и предложи в църквите на

мнозинството да ядат и пият на трапезата в Неговото Царство, то всички

ще вдигнат ръка и ще поискат тази трапеза. Но когато стане дума за

изпитните, тогава повечето казват:

“Тази трапеза я давай на други! Тя не е за нашите уста! На нас ни дай

Небесното Царство, защото там ще бъдем незаменими…”

Когато аз пристъпвах към размишления върху тази глава, Исус дойде

до мен и ме попита:

“Стефане, искаш ли трапезата на моавката Рут? Или

предпочиташ да си от другите, които чакат нескончаемо ядене и

пиене в Небесното Царство?”

Тогава Му отговорих:

“Господи, аз не вярвам, че Царството Ти е рай за плътския стомах,

защото вдъхновеният от Тебе Павел ни учеше, че тленното не наследява

нетлението и плът и кръв няма да наследят обещанията Ти. Той каза също,

че Божието Царство не е ядене и пиене, но радост, мир и Правда в Святия

Дух!”

“Точно така, момчето Ми! Но знаеш ли колко много ще изгубят

Небесната трапеза, просто защото не желаят да се хранят с Мен на

земната трапеза? Защото имам храна да ям, за която те не знаят…”

36 (Лука 22:28-30)
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Думите на Господ бяха толкова ясни, че аз просто продължих мисълта

Му, като изрекох думите Му от “Евангелието от Йоан”:

“Да, Исусе! И Твоята храна е да вършиш Волята на Този, Който Те е

пратил и да вършиш Неговата работа!”

Тогава Исус продължи, като каза:

“Виж сега каква беше храната на Рут, за да разбереш готово ли

е сърцето ти да приеме тази храна. Защото всеки, който се нахрани

с храната на моавката Рут, е достоен за Мене и Аз ще го направя

участник на всичките Ми обещания...”

Така аз отново отворих “Книгата Рут” и прочетох там следните стихове:

“И когато настана времето за ядене, Вооз й рече: Дойди тука та

яж от хляба, и натопи залъка си в оцета. Тя, прочее, седна до

жетварите; а той й подаде пържена пшеница, та яде и се насити…”
37

Внимавай братко в тези думи на Вооз, защото Духът зад тях е Сам

Господ. Той също иска да ядеш хляба си, но да натопиш “залъка си в

оцета”.

Готов ли си ти да сториш това?

Защото днес тщеславната църква ще ти предложи да натопиш залъка

си в някое пикантно сосче, но не и в оцета. Самата мисъл за оцета плаши

плътските християни, а още по-плътските биха реагирали:

“А бе какво ни занимаваш с някакъв си оцет? С каквото искам с това

ще си ям хляба?”

Яж си хляба, братко! Но тук никой никъде не говори за твоя хляб!

Исус каза:

“Моята храна е да върша Волята на Онзи, Който Ме е пратил…”
38

Е, знай, че когато започнеш да вършиш Волята на Бог Отец, то

непременно ще стигнеш до това да натопиш залъка си в оцета. Защото ако

Исус ти каза, че е Хлябът, Който слиза от Небето, то помисли, че имаше

миг в Живота Му, когато до Хлябът дойде и оцетът...

Нека ти помогна да си припомниш това:

37 (Рут 2:14)
38 (Йоан 4:34)
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“А като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на

исопова тръст една гъба натопена в оцет, и я поднесоха до устата

Му. А Исус като прие оцета рече: Свърши се, и наведе глава, и

предаде дух...” 39

Виждаш ли за какъв оцет ти говоря?

Ти никога няма да разбереш какво означава този оцет, ако не си се

съразпнал с Господа. И за да казва Господарят на жетвата на моавката Рут

да “натопи залъка си в оцета”, то го прави, за да види дали тази

невяста е достойна за Сърцето Му. Затова чуй сега думите на Исус и нека

Неговото Слово остане в сърцето ти:

“Сине Мой, ти не си забравил, че Аз оставих Моето учение на

земята и го оприличих като ново вино, което се налива в нови

мехове. Когато едно вино се пие, то се пази грижливо, за да остане

пивко за дълго време. Но когато това вино се отхвърля и никой не

го иска, тогава съдбата му е да се превърне в оцет. Тогава то не е

пивко, но накиселява премного.

Ти готов ли си да обичаш Учението Ми дори тогава, когато

всички около теб са го намразили и изоставили? Готов ли си да

пиеш оцета Ми и да натопиш залъка си в него?

Голяма е тогава твоята награда, защото дори тогава, когато

Словото Ми е накиселявало на плътските умове на мнозина и те са

побързали да го изплюят, ти си Ми останал Верен и не си се отказал

да Ме следваш. А вярно е и това, че ако е дошло запустение за

Учението Ми в църквите на земята, то наистина в тези църкви е

пристигнал запустителят, който докарва всичките си мерзости.

Постъпи като моавката Рут, защото тази Църква-Рут ще съучаства

във всичките Ми страдания и духовно ще се намери разпната на

кръста от същото това църковно мнозинство, заради което умрях…”

Сега разбра ли, че оцетът е Словото на Исус, което вече не се иска от

тщеславните църкви, тъй като Господин Дяволът, маскиран като Исус, им е

предложил течен шоколад?

39 (Йоан 19:29-30)
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Защото когато Исус ти казва да даваш даром, тщеславието ще те

накара да продаваш. Защото когато Исус ти казва да раздадеш имота си на

бедните, тщеславието ще те накара да вземеш имота от бедните. Защото

когато Словото ти казва да не любиш света, нито каквото е на света,

тщеславието ще те накара да любиш света и всичко, що е в света.

Е, тогава непременно, Словото Божие в устата на пророците ще се

стори като оцет на богоотстъпниците и те ще направят кисели физиономии

пред тях, когато ги изобличават за злите им дела.

Но виж сега и другото изпитание, което Исус поставя пред Църквата-

Рут. Казва се още в стиха, че тя се насити с “пържена пшеница”.

Знаеш ли какво ще рече пържена пшеница?

Не бързай да отваряш никакви готварски книги и справочници, защото

пържената пшеница ще рече, че това са Божии последователи, преминали

през всякакви страдания, заради Словото Божие. Това са онези, на които

Апостол Петър писа:

“Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда

върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно; но

радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на

Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата

слава. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото

Духът на славата и на Бога почива на вас [откъм тях се хули, а

откъм вас се прославя]...” 40

Когато огнената изпитня дохожда върху нас, тогава непременно се

“пържим” във всякакъв огън, но имаме вярата на Седрах, Мисах и

Авденаго, за да устоим. Колкото до това, че не се печем, но че се пържим,

то причината за пърженето е в маслото, тоест, Божието Помазание, което

ни прави да издържим и превъзхождаме всичките си противници. Защото

днешните “навуходоносори” не са измислили нищо друго, освен стария

патент на техния прадядо - “огън, огън и пак огън”. Но и Отец не е

забравил да изпраща Сина Си между попадащите в огнените пещи, така че

да излязат невредими от всяко изпитание.

40 (I Петрово 4:12-14)



33

След всичко, казано дотук, вярвам, че разбра в какво се състои

изпитанието от Господ Исус към Църквата-Рут. Това е изпитанието на

оцета и огъня. Това е изпитанието, с което тази църква в мисъл и дело ще

докаже, че е родена от Бога, изпратена от Бога и завръщаща се при Бога.

Колкото до конкретните духовни стъпки на Църквата-Рут, които са

пророчески предопределени, то нека в следващата глава поговоря за тях.
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V. СЕДЕМТЕ ДУХОВНИ СТЪПКИ НА ЦЪРКВАТА-РУТ

Готов ли си да следваш Господ Исус? Готов ли си да направиш

последното усилие на сърцето си, за да придобиеш Царството?

Тогава бъди внимателен във всичко, което Бог ще ти разкрие в тези

седем стъпки на пророческата Църква-Рут, защото това са стъпките към

Вечността. А сега нека да ти кажа какво преживях, когато Исус ми даде

откровението за стъпките на Църквата-Рут. Той дойде при мен, като ми

каза:

“Стефане, нали не си забравил, че онези, върху които Отец Ми

благоволи, се наричат Яков?”

“Господи, не мога да забравя това, защото за мен Яков олицетворява

Божият Израил, а това са чедата, родени не по плът, но по Дух...”

“А можеш ли да си спомниш какво видение се откри на Яков,

когато легна да спи на камъка?”

Отговорих:

“Господи, “Книгата Битие” казва за този случай, че той:

“…сънува, и ето стълба изправена на земята, чийто връх

стигаше до небето; и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея.

И Господ стоеше над нея…” 41

Тогава Господ продължи, като ми каза:

“Аз искам всички вие да се качите по тази стълба. Но това може

да стане едва тогава, когато дълбоко в себе си вече не сте човеци,

но сте като Божии ангели на небесата. Аз искам да намеря

основание във всеки от вас, така, както намерих в Натанаил, когато

му рекох:

“Ето, истински израилтянин, у когото няма лукавщина...” 42

Защото тогава, на Натанаил дадох същото обещание, каквото

получи Яков. Понеже му казах:

41 (Битие 28:12-13)
42 (Йоан 1:47)
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“Истина, истина ви казвам, [отсега] ще видите небето отворено,

и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син…” 43

А сега виж това, което ти давам, понеже е същата пророческа

стълба, която оставих за цялата Си Църква...”

Така вдигнах очи и видях стълбата. Тя имаше седем стъпала. На върха

на стълбата стоеше Бог Отец в ослепителна светлина. Тогава забелязах

подробности от стълбата. Забелязах, че всяко стъпало беше определено

изискване от Бога, определена духовна стъпка. Изпълняването на Божиите

изисквания правеше така, че църквата, която бъде одобрена, да премине

едно стъпало по-нагоре. А тогава Исус ми каза:

“Стълбата на Яков винаги е била духовната проверка на Небето

към сърцата на вярващите. Християнинът или покорява стъпалата

на тази стълба, или не ги покорява. Никой не може да излъже Бога,

че стои, защото всичко се вижда най-ясно на тази стълба. А в това

последно време тези седем стъпала са изходът от земното към

Небесното, от тленното към Вечното, от смъртта към Живота.

Църквата-Рут, която е църквата на Божиите пророци, ще

премине през тези седем стъпала, за да се намери пред Тронната

Зала на Отца Ми и Аз да се оженя за нея. Тези седем стъпала

съществуват, като записани и в “Книгата Рут” и ти трябва да ги

покажеш на братята и сестрите Ми, за да започнат да ги изкачват.

А сега започни да следваш гласа на Святия Дух и изяви седемте

стъпала на Църквата-Рут…”

Нека сега, братко мой, да ти изявя първата духовна стъпка на

Църквата-Рут.

43 (Йоан 1:51)
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ПЪРВА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ

Църквата-Рут търси Божието благоденствие в следването на

Благоугодността.

Вярвам, че досега ти се убеди в едно. Ако има причина съдбата на Рут

да беше свързана със съдбата на Вооз, то тази причина е в това, че

моавката последва Ноемин. А името на Ноемин, както имах възможност

вече да ти кажа, се превежда като “благоугодност”. Тази Благоугодност

заведе Рут във Витлеем. Тази Благоугодност направи така, че Рут да

попадне на нивата на Вооз и да се подслони под крилата на Всемогъщия

Бог. Ето защо ще те моля с цялото си сърце да застанеш пред Святия Дух и

да започнеш да Го молиш да ти разкрие смисъла на Благоугодността.

Понеже всички ние живеем живот на вяра, но едва ли всяка вяра е угодна

пред очите на Бога.

Аз имах проблем в разбирането на Благоугодността. Аз заставах пред

Бога, отварях библията си на “Посланието към Евреите” и цитирах на моя

Господ, стиховете, казващи:

“А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който

дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог и че Той

възнаграждава тия, които Го търсят…” 44

Тогава казвах на Исус:

“Господи, ето, аз имам вяра! Аз вярвам, че има Бог! Сега угоден ли

съм пред Теб!”

Един ден Исус ми каза:

“Угодността не се измерва в самата вяра, която имаш в Бога!

Угодността идва отпосле, когато се сбъдне другото, записано в

стиха, а именно, че Бог възнаграждава ония, които Го търсят…”

“А каква е наградата, Исусе!” - попитах отново аз. Тогава Господ ми

даде такъв отговор, че просто ми паднаха люспи от очите. Той каза:

“Наградата е тази, че Господ взима твоята вяра, прибира я при

Себе Си, а в замяна ти дава Неговата Вяра. Понеже с твоята вяра ти

44 (Евреи 11:6)
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не можеш да угодиш на Бога. На Бог Му е угодно само тогава,

когато нещата, които вижда, са извършени по Сърцето Му.

Как мислиш? Няма ли в Божието Сърце повече вяра, отколкото

е вярата в твоето сърце? Сега разбираш ли, че Бог наистина

възнаграждава със Собствената Си Вяра онези, които Го търсят?

А това е Вяра, съвършено свързана с Благоугодността!

Забележи, че в стиха от “Евреи” се говори, че “без вяра не е

възможно да се угоди на Бога”.

Но едно е да бъдеш угоден, а съвсем друго - да си благоугоден.

Ти си угоден на Бога с твоята вяра в Него, но ставаш благоугоден с

Неговата Вяра в теб!

Ако вярващият не разбере тази разлика, той може цял живот да

се стреми да вярва в Бога и никога да не позволи на Отец Ми да го

възнагради. В това отношение Църквата-Рут не се движи с нейната

вяра в Бога, но с Божията Вяра в нея. Затова виж какви думи ще

каже Ноемин на Рут, за да разбереш какъв е плодът на Божията

Вяра в теб…”

След тези прекрасни думи на моя Господ аз отворих “Книгата Рут” и

там в трета глава видях как Ноемин рече на Рут:

“Дъщерьо моя, да не потърся ли спокойствие за тебе, та да

благоденстваш?” 45

Искам да знаеш, братко мой, че в това последно усилно време, когато

дяволът е вдигнал всичките си войски и атакува стените на Божия Храм, е

много важно да намериш утехата на Святия Дух и Божия мир вътре в теб.

Защото именно мирът и спокойствието са плодовете на Благоугодността. С

тях Бог пази сърцето ти и в живота ти се сбъдва писаното:

“Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и

молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият

мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и

мислите ви в Христа Исуса...” 46

Само този Мир е в състояние да ти даде правилното стоене пред Исус

Христос и качването на първото стъпало от стълбата към Небето. Но виж и
45 (Рут 3:1)
46 (Филипяни 4:6-7)
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другото, което Ноемин казва на Рут, за да разбереш какъв е прицелът на

Благоугодността в твоя живот именно в това последно време.

“И сега не е ли от нашия род Вооз, с чиито момичета беше ти?

Ето, тая нощ той вее ечемика на гумното…” 47

Забележи как Ноемин говори на Рут, че е настъпила една нощ, в която

Господ вее ечемика Си на гумното.

Забелязваш ли, че Господ не вее пожънатото през деня, но през

нощта? Защо ли постъпва така? Не иде ли това да ти покаже, че ако Господ

вее пожънатото Си през нощта, то го прави, за да може тъмнината да отвее

всичко, което не е Негово?

А ако искаш още по-точно да разбереш това, то си припомни най-

точните стихове, говорещи за това отвяване, което прави Господ:

“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да

повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали

истината, а са имали благоволение към неправдата…” 48

Разбираш ли колко е важно да устоиш при това отвяване? Разбираш

ли колко е важно да вникнеш в сериозното предупреждение, което направи

и Йоан Кръстителят, говорейки за Исус Христос:

“Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и

ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим

огън…” 49

Имаш ли вярата да видиш в този стих и онзи “Вооз”, за който Ноемин

говори на моавката Рут?

Алелуя!

Тогава наистина стоиш в Божията Благоугодност!

Колкото до това, което евентуално би забелязал, то нека не ти спестя

и още една истина върху разбирането на Божията Благоугодност. Няма

начин да не забележиш, че Йоан Кръстителят говори за житото, което Исус

отвява на гумното Си, докато при разговора между Ноемин и Рут не става

дума за жито, а за ечемик.

Какво иде да ти покаже тази разлика в жетвите?

47 (Рут 3:2)
48 (II Солунци 2:11-12)
49 (Матея 3:12)
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Ечемикът е земеделска култура, която стои по-ниско от житото.

Защо тогава този Вооз, като преобраз на Христос, вее на гумното си

ечемик, а не жито?

Отговорът на този въпрос е много дълбок и аз сега ще те моля да го

положиш в сърцето си. Ето как Исус отговори на моето незнание. Той

дойде и ме попита:

“Стефане, събирах ли Аз през последните двадесет века Моята

жетва?”

“Да, Господи! Така на земята винаги е съществувала Твоята Църква!”

“А забеляза ли предупреждението Ми в “Евангелието от Матея”,

че поради умноженото беззаконие любовта на мнозинството ще

охладнее?”

“Да, Господи! Това е записано!”

“А не е ли записано още и това, че:

“...мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама,

Исаака и Якова в небесното царство; а чадата на царството ще

бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и

скърцане със зъби…” 50

Сега забелязваш ли, че други ще дойдат на мястото на това

последно охладняло жито?

Понеже то има самочувствието на жито и гледа с презрение на

всички, които са ечемик. Но Отец Ми каза на Църквата-Рут да

излезе по кръстопътищата и да събере всичко, което може да се

събере. А там, по кръстопътищата, има все още много ечемик.

Нещо повече!

Ако в класацията на земеделските култури житото е на първо

място, а ечемикът на последно, то не казах ли Аз, че мнозина първи

ще станат последни, а последните първи?

Ето затова последната жетва е жетвата на ечемика, понеже

житото вече се пожъна от тщеславните жетвари, но пророците Ми

ще приберат ечемика. Защото е истина, че ечемикът в това последно

50 (Матея 8:11-12)
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време е по-просветен от житото и Отец Ми няма да пропусне да

напълни Сватбата Ми именно с тези, върху които благоволи...”

Ето затова, покорявайки тази първа стъпка, братко мой, не забравяй,

че днес имаш изпит от Бога и е много важно сърцето ти да издържи.

Понеже духът на заблудата действа тотално навсякъде и само пълното

осланяне на Божията Благоугодност ще те спаси и издигне високо над

всичките ти врагове.

Нека сега да премина към втората духовна стъпка.
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ВТОРА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ

Църквата-Рут се умива, помазва и облича с дрехите на Святостта

като излиза на гумното.

Нека сега продължа с този най-важен духовен стандарт за пребъдване

в Божията Воля. Когато Ноемин казва на Рут, че Вооз вее ечемика си на

гумното и тя трябва да отиде при него, то Сам Бог дава Мъдрост на

слугинята Си, за да даде на Рут най-важните напътствия, свързани с

нейното приемане от Вооз. Това иде да ти покаже, че Благоугодността като

изява на Святия Дух, ще положи в сърцето ти някои най-ценни съвети,

свързани с Божиите приоритети.

Нека сега прочетем какъв е съветът на Ноемин към Рут:

“Умий се, прочее, и помажи се, и облечи се с дрехите си и слез

на гумното…” 51

Виждаш сам, че първото условие, което Ноемин поставя пред Рут, е да

бъде умита. Така първото условие на Господ пред Църквата-Рут е същото.

Църквата трябва да бъде умита. Казвам “умита”, защото последните модни

тенденции на тщеславието не говорят за умиване, а за леки козметични

маски, които просто залъгват вярващите, че стоят в Бога, когато стоят в

света. Когато аз питах Бог защо в много църкви липсва тази първа стъпка,

Той ми отговори така:

“Има две длъжности от петкратното служение, на които съм дал

Властта и Силата да умиват Тялото Ми. Едната прави това, когато

жъне класовете, а другата - когато ги назидава и изобличава.

Едната е длъжността на благовестителя, а другата е длъжността на

пророка. Тъжното е в това, че мнозина сметнаха умиването за

еднократен акт, а не за постоянно действаща Сила в Тялото Ми. Ето

затова пророците Ми не се приемат от църквите, защото никога

Моите слуги няма да им говорят лицеприятни и гъделичкащи

религиозното им самочувствие думи.

51 (Рут 3:3)
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Нещата в много църкви опират до това, че доведеният от света

в църквата човек прави акт на покаяние и отричане от греха и

света, а след това същият този човек попада в друг по-ужасен грях

и в друг, по-ужасен свят.

Това е грехът на тщеславието и беззаконието на света в

Църквата! Помисли върху това!

Ти веднъж ли само ще умиеш тялото си, за да ходиш след това

по лицето на земята? Знаеш ли какво ще стане с твоето тяло след

седмица? А след месец? А след година? Може ли споменът от едно

умиване да те предпази от собствената ти нечистота? Няма ли да

плъзнат по тебе бълхи и въшки? Няма ли да те настигне краста,

няма ли тялото ти да бъде покрито от циреи? Не е ли редно и

прилично да полагаш грижи за тялото си всеки ден?”

“Господи - отговорих аз - Словото Ти казва, че:

“…никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се

грижи за него, както и Христос за църквата; понеже сме части на

Неговото Тяло [от Неговата плът и от Неговите кости]…” 52

“Стихът, с който аргументираш разбирането си, наистина е един

от най-чудесните, но някои покварени умове просто задраскаха

една част от него. Те сведоха нещата само до хранене на Тялото, но

не и до грижене. А само с хранене, без грижене, едно тяло ще

затлъстее и ще се поболее. То по-скоро ще се превърне в тяло на

блудница, отколкото в Христово Тяло.

Ти виждал ли си как изглеждат телата на онези, които само се

хранят, без да се грижат? Виждал ли си как изглеждат онези

общества, на които пастирите пред амвоните се чувстват, като след

вратите на Рая?

Ако не си виждал, то погледни Словото Ми към Сионските

дъщери, защото именно те са последните тщеславни църкви на

последното време…”

Слушайки Исус, аз побързах да отворя “Книгата на пророк Исайя” и

ето какво ми откри там Святият Дух:

52 (Ефесяни 5:29-30)
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“Понеже сионските дъщери са горди и ходят с надигната шия и

с безсрамни очи, ходят също ситно и дрънкат с нозете си. Затова

Господ ще удари с краста темето на сионските дъщери, и Господ ще

открие голотата им…” 53

“Какво виждаш тук?” - ме попита Исус.

“Господи! Та това си е направо изобличение от Теб!”

“А тази краста за какво свидетелства? Тя по чистите тела на

благоугодни девици ли ходи? Колко ли седмици и месеци тялото ти

не трябва да е виждало сапун, за да те хване краста?”

“Боже, не смея да мисля върху това! То е толкова грозно и противно

на духа ми! Но сърцето ми се вълнува от друго. Защо тези Сионски дъщери

не забелязват нечистотата си? Какво им пречи? Какво друго им привлича

вниманието, та да не мислят за най-важното?”

А Исус ми даде да видя следващите стихове, които гласяха:

“В същия ден Господ ще отнеме славата на дрънкалките,

мрежените забрадки и луничките, обеците, гривите и тънките була,

и главовръзките, верижките около глезените и поясите, парфюмните

кутии и хамайлиите, пръстените и обеците на носа, мантелата и

туниките, шаловете и кесиите, огледалата и тънките ризи, чалмите

и покривалата. И вместо благоухание ще има гнилота, вместо пояс,

въже, вместо накъдрени коси, плешивост, вместо нагръдник,

опасване с вретище, и вместо красота, белези от изгаряне...” 54

Тогава Исус допълни към прочетеното думите Си:

“От толкова много религиозен и тщеславен реквизит ще остане

ли време на една църква да погледне тялото си? Не е ли тя

прекалено заета с гардероба и грима си, за да си смущава сърцето

от някакви си Господни изобличения?

Но още по-тъжното за това последно охладняло мнозинство е

това, че в плътското си мислене, то изцяло е загубило Силата на

Духа Ми да издирва дълбочините и височините на Божията Мъдрост.

Понеже цялото предупреждение на Отец Ми е твърде сериозно и

закоравяването на сърцата към Божието изобличение ще бъде
53 (Исайя 3:16-17)
54 (Исайя 3:18-24)
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катастрофално. Понеже в Храма Ми се настани една глупава “слава

на дрънкалките” и никой не разбра, че това са онези, които говорят

човешки и ангелски езици, а нямат и капчица любов, за да станат

те “мед, що звънти и кимвал, що дрънка”. Понеже в Храма Ми

лукавият постави мрежи, в които се уловиха наивници и попаднаха

под покривалото на “мрежени забрадки”, които са не нещо друго,

но фалшивите доктрини на тщеславието. Защото когато дяволът те

е уловил с доктрина, която те кара да мислиш за земното, ти

наистина си попаднал в мрежата му и тази мрежа е станала за тебе

покривало, тоест, духовна власт, караща те да вършиш беззаконие.

Понеже пръстените и обеците на носа са връзките на плътта. И

докато пръстените обладаха и поквариха петкратното служение с

евтиния блясък на светския дух, обеците на носа бяха ласкателните

видения, с които мнозина уж надушваха нещата на Божия Дух.

Така се изпълняваше не нещо друго, а написаното в “Притчи”:

“Както е златна халка на носа на свиня, така е красивата, но

безразсъдна жена...” 55

Сложи обеца на носа на свиня и сам ще видиш, че тя ще

потърси първата кочина, където да се оваля в тинята си. Но когато

цяло църковно събрание се довери на носа на свинята, то всички

ще я последват в тинята. А тогава непременно, “вместо благоухание,

ще има гнилота”.

И защо мнозина бързат да се предоверят на всяка тънка риза с

красива вратовръзка, а не изпитат духа на онзи, който демонстрира

просперитета си? И това, че има пари да обикаля земята, означава

ли, че непременно съм Го изпратил Аз?

Но ето това идва върху нечестивото поколение, което покри

мръсотията и голотата си с всякакви ефектни костюми, само и само

да избяга от Божието изобличение. В това отношение Църква-Рут

ще боде очите на богоотстъпниците. Защото всеки неин ден на тази

земя ще бъде ден на сълзи и ридание, ден на изкупване и очистване,

ден на скръб по Бога, ден на пророчески плач. Защото един от

55 (Притчи 11:22)
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пророците Ми плака, но мнозина забравиха плача Му и го отписаха

и покриха с теология и история. Но този плач все още стои в Духа

Ми. С него Църква-Рут ще изкупи чедата Ми и ще събере по

кръстопътищата поканените от Отца Ми…”

Виж сега, братко, какъв е този плач и нека сърцето ти да заплаче с

онази скръб по Бога, която докарва до спасително покаяние:

“Какво да ти заявя? Какво сравнение да ти представя,

ерусалимска дъщерьо? Кому да те оприлича, за да те утеша,

девице, сионова дъщерьо? Защото разорението ти е голямо, като

морето; кой може да те изцели? Пророците ти видяха за тебе суетни

и глупави видения, и не откриха беззаконието ти, за да те върнат от

плен, но видяха за тебе лъжливо наложени и прелъстителни

пророчества. Всички, които заминават в пътя, изплескват с ръце

против тебе, подсвиркват и кимват с главите си, поради

ерусалимската дъщеря, и казват: Това ли е градът, който наричаха

Съвършенство на красотата, и, градът, за който цял свят се радва?

Всичките ти неприятели широко отвориха против тебе устата си;

подсвиркват, скърцат със зъбите си и казват: Погълнахме я;

наистина това е денят, който очаквахме; намерихме го; видяхме го.

Господ извърши онова, което беше намислил; изпълни словото,

което беше изрекъл от древни дни; разори, без да пожали,

развесели над тебе неприятеля, възвиси рога на противниците ти.

Сърцето им извика към Господа, като казва: Стено на сионовата

дъщеря, проливай, като поток, сълзи денем и нощем; не си давай

почивка; да не изсъхва зеницата на окото ти. Стани, извикай

нощем, при първото поставяне на стражите; излей сърцето си като

вода пред лицето на Господа, издигни към Него ръцете си за

живота на младенците си, които премират от глад край всичките

улици...” 56

Едва бях прочел думите на пророка, когато Исус с гневен глас ми каза:

56 (Плач на Еремия 2:13-19)
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“При това изобилно хранене със светския дух на теологията,

при този изобилен грях, при това изобилно беззаконие, са нужни и

изобилни сълзи на покаяние, но в колцина ще се намерят те?

И днес, вместо да не изсъхват зениците на очите им, не

изсъхват устните им, свикнали да пият виното на блудодеянието!

Понеже пророци на заплата и щат, учили, но недоучили, гледащи,

но не виждащи, напълниха Храма Ми с прелюбодейство.

Кажи на братята и сестрите Ми:

Няма Спасение за църкви с щатни пророци!

Няма Спасение за църкви с щатни учители!

Няма Спасение за кучета и свине, нарекли бълвоча си доктрина

и тинята си благоволение!

Няма Небесно водителство за неумити девици!

Няма Помазание без покаяние!”

Братко мой, аз не зная към колко Свои служители Исус се е показвал

гневен, но искам да ти кажа, че ако зависеше от сърцето ми, аз бих искал

никой да не вижда Господ като Съдия и Мъздовъздател. А Той скоро ще

стане такъв, ако и днес всички пътища към ада да са постлани с църковни

килимчета. Онова, което най-силно разтърси сърцето ми от прочита на

стиховете от “Плачът на Еремия” бе обръщението към стената на Сионовата

дъщеря. Пред очите ми стоеше огромна стена, а по нея се стичаха сълзи.

Помислих си:

“Какво ли се е случило с тази стена, та Господ да я кара да пролива

сълзи? Какво ли беше тази стена?”

Исус видя мислите ми и побърза да ми отговори:

“Това е стената на Божия Храм. Това е стената на Истината.

Това е стената, която разделя два свята. Светът на дявола от света

на Бога. Когато тази стена се събори, тогава светът на дявола

превзема Храма и Божието Присъствие се вдига от Храма.

И как няма да се вдигне, след като пророците Ми бяха счетени

за еретици и за антихристи?

Тези, които Отец Ми постави като стражи и пазачи. Тези, които

не мълчаха нито денем, нито нощем, се счетоха за прокудени и



47

странни. И когато църквите изгониха слугите на Отца Ми, нямаше

вече кой да пази стената и така тя падна, строши се, повали се… И

дойде времето на лисиците и чакалите, на койотите и хиените.

Именно те скръцнаха със зъби и погълнаха мнозинството.

Сега разбираш ли, че последната Ми Църква ще бъде опазена

единствено от пророците на Отца Ми? Понеже кой друг да познава

Господаря на Дома, освен слугата, който Му прислужва?

Ето затова Църква-Рут се вслушва в Благоугодността и първото,

което тя прави, е да се умие съвършено. Така върху нея непременно

ще слезе Божието Помазание и Святият Дух ще я облече със

светлия и чист висон.

Кажи на братята и сестрите Ми, че Небето никога повече няма

да търпи никакви шапки на никакви човешки власти върху никакви

църкви. Който стои под шапката на човеци, той ще пропусне да

види Слънцето.

Няма петдесятни устави! Няма методистки устави!

Няма баптистки устави! Няма конгрешански устави!

Няма католици! Няма православни!

Няма адвентисти! Няма лютерани!

Няма нито една дрипа на човешката праведност и човешкото

първенствуване върху последната Ми Църква-Рут. Дрипите остават

на земята, а заедно с тях и онези, които са се облекли с тях. Небето

ще приеме не църковните устави и догми, не тщеславните доктрини

и дипломи, а само и единствено людете, които намерят съдбите си

във Верния и Истинен стих на “Откровението”:

“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава:

защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила.

И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото

висонът е праведните дела на светиите...” 57

Висонът е праведните дела на Светиите! Не праведните устави

и догми, не праведните доктрини, не праведните дипломи, не

праведните конференции, не праведните заплати, не праведните

57 (Откровение 19:7-8)
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членски карти, не праведните сергии, не праведните банкови

сметки, но праведните дела…

Такива ли са делата Ми, в каквото ги превърна вашето човешко

първенствуване?

Аз петдесятен Исус Христос ли съм?

Аз методистки Исус Христос ли съм?

Аз баптистки Исус Христос ли съм?

Аз адвентен Исус Христос ли съм?

Аз Исус Христос лютеранинът ли съм!

Аз Исус Христос католикът ли съм?

Аз Исус Христос православният ли съм!

Не, деца Мои! Аз съм Исус Христос от Назарет!

Аз съм Исус Христос от Сион!

Аз съм Исус Христос от Небесния Ерусалим!”

Докато Господ ми говореше, аз усетих как в сърцето ми пламна много

силен огън. Тогава пред очите ми изникна видението с моавката-Рут, а

Господ се приближи до нея, докосна я и ми каза тези думи:

“Нека всеки, в чиито гърди тупти сърце и в чийто дух има Дух

от Духа Ми, се вдъхнови от онова, което ще извърши Църквата-Рут.

Защото единствените очи, които не заспиват в това смутно време,

са очите на Отца Ми, пророците на Отца Ми. Аз свидетелствам на

всеки от Моите, който чете тази книга, че тя е написана от Мой

пророк и който приема пророк в името на пророк, награда на

пророк ще получи. Той е око на Отца Ми и ако някой иска да

пресече делото му, ще пресече пътя си към Небето и окото на такъв

ще се помрачи непоправимо. Църквата, която разкривам в тази

вдъхновена книга, е църква по Сърцето на Отец Ми. Нейното земно

име е Църква-Рут, но Небесното й име е друго и то не е изявявано

досега на човешките поколения. Който победи тщеславния дух и

духа на човешкото първенствуване, ще разбере Небесното име на

последната Ми Църква! Който победи търговския дух в Храма Ми,

ще му дам око да види и ухо да чуе Гласът на Архангел и Божия

тръба и такъв непременно ще бъде грабнат в облаците и ще Ме
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посрещне с прославено тяло! Но който докача зеницата на Окото

Ми, той ще бъде обвързан завинаги със змея, звяра и лъжепророка

и за него няма да има стълба към Небето! Който изгори или скъса

Святите Ми думи в тази книга, за такъв би било по-добре да не се е

раждал, отколкото повторно да разпъва Господ в сърцето си.

Прославете Господ за Милостта Му и напуснете житниците на

Вавилон, за да ви намери по кръстопътищата Църквата-Рут, защото

времето е много кратко и изпълнението на Словото Ми няма да се

забави…”

След казаното Исус ми посочи във видението гумното и аз видях как

натам се е запътила моавката Рут. След това, воден от Духа, разбрах, че

ми предстои да се кача на третото стъпало от стълбата на Яков.
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ТРЕТА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ

Църквата-Рут отива при Исусовото Тяло, едва след като се е

приключило с яденето, пиенето и веселието и надига пророческия

възглас:

“Ето, Младоженецът иде, ставайте да Го посрещнете!”

Братко мой, аз моля Бог да обгърне със Святия Си Дух сърцето ти, за

да можеш оттук нататък да приемеш пълнотата на Неговото последно

освежаване. Понеже еуфорията на тщеславната църква ще се засилва,

яденето, пиенето и веселието ще стават все по-предпочитани. А така

непременно ще се стигне до това, че много църкви ще се намерят белязани

от думите на Исус:

“Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от

преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден

внезапно като примка; защото така ще дойде върху всички, които

живеят по лицето на цялата земя. Но бдете всякога, и молете се, за

да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да

стоите пред Човешкия Син…” 58

Тази трета стъпка на Църквата-Рут е именно съвършената отговорност

в изпълнението на Божията Воля, откриваща се в думите на Исус. Нека те

убедя в това, като отново се доверим на библейския разказ в “Книгата

Рут”, зад който ясно прозира пророческата програма на Святия Дух.

Ето какви думи заявява Ноемин на моавката Рут. След като тя изрично

предупреждава Рут да се умие, помаже и облече, продължава с най-

важното:

“…но да не се покажеш на човека, догде не е свършил яденето

и пиенето си. И като си ляга, забележи мястото, гдето ляга, и иди,

та подигни покривката из към нозете му и легни; и той ще ти каже

що трябва да направиш. А тя й рече: Всичко, що ми казваш, ще

сторя...” 59

58 (Лука 21:34-36)
59 (Рут 3:3-5)
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Човек може да прочете този стих хиляда пъти и в хилядата пъти да се

размине с Мъдростта на Святия Дух. Но когато си движен от Божията

Благоугодност, така, както моавката Рут се вслушваше в съветите на

свекърва си, то тогава непременно ще дойде Дух на Мъдрост и откровение,

за да извадиш скъпоценните бисери от Божието Слово. Така и тук, в този

съвет на Ноемин, има един скъпоценен бисер, който искам да извадя и да

ти дам, защото именно така ти ще се качиш на третото стъпало от стълбата

на Яков. Забелязал съсредоточаването ми върху библейските стихове, Исус

хвана сърцето ми и ме попита:

“Трудно ли ти е да възприемеш съвета на Ноемин?”

“Не, Господи! Това е един мъдър съвет. Трудно ми е другото, а именно

- да възприема, че такъв мъдър човек като Вооз яде и пие, а после ляга да

спи. Аз не вярвам, че през тези две хиляди години Спасение на човешкия

род Ти си Си позволил дори и минута отдих. Другото, което ме озадачава е

това, че духовно веднъж Ти се определяш като Вооз, а изведнъж този Вооз

заспива.

Аз не вярвам, че Ти спиш. Ти никога не спиш, Господи!

Нещо повече - в сърцето ми идват Твоите думи:

“Отец Ми работи до сега, и Аз работя…” 60

Ето защо ми е трудно да преглътна, че Вооз, който е преобраз на Теб,

ще яде и пие, а после ще легне да спи…”

Тогава Исус ми каза:

“Нито пък Аз ще те карам да преглъщаш подобно нещо. Ти по-

скоро помисли, че ако Аз съм Господ, Който съм на небесата, седящ

отдясно на Силата, то Моето Тяло не е ли Църквата? Ако вие не се

чувствате Мои и ако Аз не се чувствам ваш, то станали ли са тогава

Младоженецът и Невястата “една плът”?

Спомни си думите на Апостол Павел:

“Но, който се съединява с Господа е един дух с Него…” 61

Ако ти си един дух с Мене, то Аз не съм ли един дух с тебе? И

не подчерта ли Ноемин на моавката Рут, че не Господ, но “човекът

Вооз не е свършил яденето и пиенето си”? Сега разбираш ли, че ако
60 (Йоан 5:17)
61 (I Коринтяни 6:17)
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някой е седнал да яде и пие, то това не е твоят Господ, а Неговата

последна Църква, в която любовта на мнозинството е охладняла?

Защото не към Себе Си, но към вас отправих думите Си:

“Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от

преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден

внезапно като примка; защото така ще дойде върху всички, които

живеят по лицето на цялата земя…” 62

Помисли сега, ако някой легне да спи, то разумът му няма ли да

се изключи? И ако една църква е легнала да спи, то тя не е ли

изгубила умът на Духа? Не казва ли Словото Ми в “Откровението”:

“И Духът, и Невястата, казват: Дойди…” 63

Сам се убеждаваш, че на земята е не само Невястата, но и

Духът.  Ако някой заспи, то такъв губи Духът.

Ето такъв е заспалият Вооз на гумното!

Такова е заспалото Ми Присъствие в мнозинството!

И ако мнозината заспиват, то не трябва ли да остане някой

буден? И ако Вооз заспи, то не трябва ли Божията Благоугодност да

му изпрати Църквата-Рут? Впрочем - виж какво се случва с Вооз, за

да разбереш поведението на Рут…”

Зачетох се отново в “Книгата Рут” и видях как там за Вооз бе записано:

“А Вооз като яде и пи и сърцето му се развесели, отиде да си

легне край купа ечемик; а тя дойде тихо та подигна покривката от

нозете му и легна…” 64

Едва бях прочел стиховете, когато Исус отново ми каза:

“Забелязваш ли, че Рут изпълнява съвсем точно съвета на

Ноемин?

Тя не се яви на Вооз, докато той ядеше и пиеше. Тя отиде при

него тогава, когато той вече беше заспал. Нещо повече - тя не

легна до гърдите му, но до нозете му. Как си обясняваш това?”

“Господи! За мен това е пророческа програма на Святия Дух. Днес

тщеславните църкви ядат и пият и много от тях вече са заспали. Образно

62 (Лука 21:34-35)
63 (Откровение 22:17)
64 (Рут 3:7)
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казано - Твоето Тяло е заспало. И ако Църквата-Рут търси нозете на това

тяло, то това е сигурен сигнал, че тази Църква нито за миг не забравя

призванието си, а именно - да бъде Твоите последни нозе на тази земя.

Понеже нозете са нужни за благовестието. Така си мисля, че Божието

благоволение в това последно време минава от нозете на Вооз в нозете на

Рут…”

“Точно така, момчето Ми! Точно така! Това и определя, че Отец

Ми каза на слугите Си:

Сватбата е готова, но поканените не бяха достойни. Затова,

идете с нозете си по кръстопътищата, та съберете всички, които

намерите и докарайте ги на сватба!

Забележи още, че Рут легна в нозете на Вооз, но никъде не е

записано, че легна да спи там. Тя просто легна, за да чака в

смирение заповедите на Отец Ми. А Отец Ми непременно извиква

със силен глас от Небето към Църквата-Рут и виж по-нататък какво

се случва…”

Братко мой, когато те движи Божието Помазание, ти просто си свидетел

на невероятната пълнота и Присъствие на Духа, Който изважда скритото на

бял свят. Така, докато се усетя, вече четях следващите стихове:

“И около среднощ човекът се стресна и обърна; и, ето, жена

лежеше при нозете му…” 65

А Исус отново вече говореше в духа ми:

“Забелязваш ли, че Вооз се стресна и обърна?

Той не просто се стресна! Той се обърна!

Той направи най-важното по Волята на Отца Ми, именно - да се

обърне. Защото обръщането на Вооз отговаря на Покаянието на

Живото Ми Тяло, Църквата. Но ти виж, че Вооз се стресна. Това

непременно означава, че моавката го е събудила. Виж сега цялата

тази пророческа картина и в Моята притча. Защото в нея Аз казах:

“И докато се бавеше Младоженецът, додряма се на всичките и

заспаха. А по среднощ се нададе вик: Ето, Младоженецът [иде!]

излизайте да Го посрещнете…” 66

65 (Рут 3:8)
66 (Матея 25:5-6)
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Виждаш ли, че се додряма на всичките и те заспаха?

Това отговаря духовно на факта, че и Вооз заспа на гумното

край купа ечемик, след като яде, пи и се весели.

Но виждаш ли също, че “около среднощ Вооз се стресна”?

Това отговаря и на притчата Ми, в която е записано:

“А по среднощ се нададе вик: Ето, Младоженецът иде…”

Кой събуди Вооз, Стефане? Кой отново събуди Присъствието Ми

в последните поколения на земята? Кой е будилникът на Отца Ми в

това последно време? Не са ли пророците? Не е ли пророческата

Църква-Рут?

Нека всичките Ми братя и сестри, които Ме обичат и Ми

уповават, да знаят, че Моето изключително благоволение в това

последно време е в слугите на Отец Ми. Понеже никой друг, но

само Божиите пророци имат програмата на Святия Дух и Силата от

Бога да я изпълнят на земята.

Всички, които се намерят, като стреснатия Вооз, и се обърнат,

ще преживеят разтърсващо, очистващо и спасително покаяние.

Понеже Вооз едва ли би се събудил и обърнал, ако Божията

Благоугодност не му изпрати Рут.

Това е третата стъпка от стълбата на Яков:

Да събудите всички християни от тщеславния и религиозен

унес, от прекомерното ядене, пиене, веселие и пресищане!

А сега виж четвъртата стъпка, за да се затвърди в братята и

сестрите Ми Съвършената Ми воля…”

Освежи ли се, братко мой? Зарадва ли Бог сърцето ти?

Виж тогава четвъртата духовна стъпка.
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ЧЕТВЪРТА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ

Църквата-Рут е призвана да събужда и стряска всички, за да

изтрезнеят и да се покаят. Тази последна доброта на Рут е по-

голяма от самата жетва, защото тя не отива по пътя на тщеславните

църкви, но устоява със смирение в нозете на Господ.

Сега нека видим реакцията на Вооз. Той е ял, пил, веселил се е.

Накрая сърцето му е натегнало и е заспал. Но Слава на Бога, там, на

гумното, е дошла една жена и е легнала в нозете му. Тя е дошла тихо, без

да крещи, без да осъжда, без да заплашва. Тя просто е дошла, за да

засвидетелства, че е жена по Божието Сърце и единственото й желание е

Вооз да се събуди и да я види. Следвайки библейския разказ ще видим, че

Вооз се стряска и събужда. Тогава поглежда, и, ето - жена лежи при нозете

му. В първият момент Вооз е изненадан. Той не може да си спомни коя е

тази жена. Вероятно яденето и виното са притъпили чувствителността му, и

затова той пита:

“Коя си ти?” 67

А тя отговаря:

“Аз съм слугинята ти Рут; простри, прочее полата си над

слугинята си, защото си ми близък сродник...” 68

Можеш ли да си представиш, братко, какво отрезняване е настъпило в

събудените от Исус църкви, в събуденото Му Тяло? Не се ли завръща

тогава Святият Дух в сърцата на хората? Няма ли всеобщо съживление на

Христовото Тяло?

Разбира се, че има!

Именно затова тази последна жива Църква, тези последни пет разумни

девици, стреснати от пророческия възглас, този събуден Вооз, казва на Рут:

“Благословена да си от Господа, дъщерьо; тая последна

доброта, която си показала, е по-голяма от предишната, гдето ти не

отиде след млади, били те сиромаси или богати. И сега, дъщерьо,

67 (Рут 3:9)
68 (Рут 3:9)
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не бой се; аз ще сторя за тебе всичко, що казваш; защото целият

град на людете ми знае, че си добродетелна жена...” 69

Виждаш ли реакцията на Вооз?

Тя не е нищо друго, освен Съвършеното Божие благоволение към

Църква-Рут. Защото тази последна доброта, която тя показва към

заспалите девици на Младоженеца, е наистина по-голяма от предишната.

Тук има дълбочина, за която искам да знаеш. Каква е тази дълбочина ли?

Именно такава, че Църквата-Рут не отиде по пътя на останалите църкви и

не заспа във времето на най-голямата демонична измама и охладняване.

Нека тук ти дойдат наум думите на Господ Исус Христос:

“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на

мнозинството ще охладнее. Но който устои докрай, той ще бъде

спасен…” 70

Знаеш ли в какво се състои устояването?

Именно в тази последна доброта, която Рут показва на Вооз, защото тя

не отиде след млади, били те сиромаси или богати. Тя не заспа. Тя никога

не си позволи да използва Евангелието за лично обогатяване и всякаква

друга корист. Помисли върху това, братко мой! Защото днес дяволът е

направил Името на Исус в устата на тщеславните църкви, като чудодейна

формула за трупане на банкови сметки.

“Исус иска парите ти!” - казват те на сиромасите.

“Исус иска да ми се покоряваш, без да ми задаваш въпроси!” - казват

други с фараонско самочувствие.

“Исус иска да завършиш библейско училище!” - допълват теолозите.

А всъщност Исус не иска нищо друго, освен да устоиш. Исус не иска

нищо друго, освен това - никога сърцето ти да не забравя, че този свят не

е твоят дом и тук ти си само един пътник. И когато този пътник потърси

Дома на Отца, той непременно ще види, че “целият Небесен Ерусалим

знае, че Църквата-Рут е добродетелна жена...” според верните думи

на Вооз. Защото в това последно време няма по-голяма добродетел от

смирението. От онова стоене пред Бога, с което да Му кажеш, че Той

продължава да бъде всичко в твоя живот и без Неговата Милост всички ще
69 (Рут 3:10-11)
70 (Матея 24:12-13)
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паднем и ще се заблудим. И понеже мнозина вече са започнали да

определят добродетелта според блясъка и богатството на една църква, то

нека прибавя към казаното дотук и това, че ти сериозно ще се заблудиш,

ако смяташ, че Пророческа Църква-Рут ще е многобройна.

Нищо подобно!

Многобройните и големи неща са забележими неща. Ако една група от

десет петнадесет хиляди човека тръгнат по улиците на един голям град, те

непременно ще предизвикат интерес и ще бъдат забелязани. Едни ще си

мислят, че това е митинг, а други - че е шествие. Но представи си, че група

от пет човека тръгне по улиците на града, то никой няма да им обърне

внимание, защото са малко.

Ще остави ли някой яденето и пиенето си, за да се впечатлява от

думите на една шепа боголюбци? Къде са десет хиляди, а къде - петима?

Но аз отново ще ти повторя думите на Вооз към Рут:

“Благословена да си от Господа, дъщерьо; тая последна

доброта, която си показала, е по-голяма от предишната, гдето ти не

отиде след млади, били те сиромаси или богати...”

Исус искаше от мен да разбера в още по-голяма пълнота думите на

Вооз и затова ме попита:

“Стефане, колко човека искаш да събереш в служението си?”

Отговорих Му:

“Господи, не искам да събирам никакви човеци. Искам Ти да ми ги

прибавиш, но не и аз да ги събера! Понеже ако Ти не пожънеш сърцето на

човека, то какво мога да сторя аз? Словото Ти казва:

“…защото що може да стори човек, който е дошъл подир царя

относно това, което е вече сторено?” 71

Аз не искам да отнемам Твоето божествено право да се изявяваш

преди мен, макар и чрез мен…”

Тогава Исус ми каза:

“Защо, според теб, през трите години на Моята мисия на

земята, Аз не събрах една мощна стохилядна църква? Защо, когато

стражата на първосвещениците Ме залови всички се разбягаха от

71 (Еклeсиаст 2:12)
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Пастиря си? Не беше ли във Волята на Отца Ми Аз да оставя поне

сто хиляди последователи в Ерусалим?”

Отговорих:

“Господи, при Твоят божествен критерий с тясната порта и стеснения

път едва ли биха чакали на опашка, за да тръгнат след Теб! Та само от

мисълта за Кръста ще си отидат повечето…”

Господ продължи с въпрос:

“Ами ако никой не им говори за кръста? Ако вместо тясната

порта им се предложи широка порта? Ако вместо стеснения път им

се предложи просторна магистрала? Ако вместо кожени сандали им

се предложат кожените седалки на един “Мерцедес”? Ако вместо

богатството горе им се предложи богатството долу? Ако вместо

заплатата горе им се предложи заплатата долу?”

Слушах въпросите на Исус аз прекрасно разбирах прицела им. Тогава

отново казах:

“Господи, такава църква ще се пръска по шевовете. Но тя няма да е

Твоята Църква, а църква на човешки интереси и амбиции...”

Тук Господ ме накара да си отворя “Книгата Притчи” и да прочета там

един стих, който гласеше:

“Когато людете са многочислени, слава е за царя, а когато

людете са малочислени, съсипване е за княза…” 72

Към писаното Той прибави и думите Си:

“А сега виж, че тук има два пътя на две църкви. Пътят на

многочислените, които прославят земния си цар и пътят на

малочислените, които съсипват княза на този свят. Ето затова

Църква-Рут ще бъде съсипване за княза. Тя ще съсипва хитростите

и лукавствата му. Тя ще изобличава религията му. Тя ще погубва

влиянието му. Но въпреки мощта и силата си, Църква-Рут ще остане

малко стадо.

Вие не трябва да се водите по човешки представи и да мислите,

че онези пет от десетте девици, които се събудиха от пророческия

вик на Рут, ще са точно половината от мнозинството. Тъкмо

72 (Притчи 14:28)
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обратното. Те ще са онзи малък процент, който, допълнен към

мнозинството, дава цялото. Именно така ще разбереш и думите на

Вооз към Рут. Защото тя не отиде след млади, били те богати или

сиромаси. Ако беше го сторила, щеше да заспи подобно на тях и

Спасението на последните Ми поколения щеше да се осуети.

Колкото до най-голямото духовно усилие на Църквата-Рут, то

виж това в петата духовна стъпка...”

Нека сега да премина към петата духовна стъпка, понеже в нея е

скрито наистина най-голямото изпитание пред Божиите пророци.
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ПЕТА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ

Църквата-Рут става на сутринта “преди да може човек да

разпознава човека”, тоест, във времето на най-голямата духовна

измама, когато дяволът е най-трудно различим.

Искам да знаеш, че през последните двадесет века Живата Църква на

Исус нито за миг не е преставала да воюва с дявола за Спасението на

човешките души. От това воюване, както Църквата, така и дяволът, са

извличали духовни поуки и са усъвършенствали стратегиите и тактиките

си. В една война между вечно непримирими противници се дават много

жертви и това трябва да те убеди, че през изминалите векове Църквата е

платила с кръвта на стотици хиляди свои Светии желанието да отстоява

Святостта и Истината на Бога. За две хиляди години Сатана измайстори

хиляди свои фалшификати, стотици ереси и бесовски учения, които винаги

преследваха една и съща цел - духовна поквара и духовна смърт на

християните.

Времето, в което живеем ние, е последно време. Казвам последно,

като слагам духовното ударение наистина върху думата ”последно”, защото

някой би решил, че и Апостол Йоан казваше:

“Дечица, последно време е…”,

а от времето на Апостола до днес са минали двадесет века.

Защо тогава, въпреки разтегливостта на това понятие “време”,

Апостолът наблегна в посланието си, че е “последно”?

Ти ще разбереш отговора на този въпрос, като се досетиш, че човек не

е господар на съдбата си. Никой не знае какво ще му се случи утре.

Соломон отбелязва в “Еклесиаст”:

“Обърнах се и видях под слънцето, че надтичването не е на

леките, нито боят на силните, нито хлябът на мъдрите, нито

богатството на разумните, нито благоволението на изкусните; но на

всичките се случва според времето и случая. Защото и човек не

знае времето си, както рибите, които се улавят в жестока мрежа, и
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както птиците, които се улавят в примка, така се улавят човешките

чеда в лошо време, когато то внезапно ги връхлети...” 73

Виждаш ли, че на всички им се случва според времето и случая?

Ето това време, когато внезапно връхлети човека, става за него

“последно време”, понеже вече няма шанс да се върне отново и да

изживее живота си, даден под слънцето.

Можеш ли да си представиш с колко милиони души е пълен адът?

Можеш ли да си представиш как в мъченията си и в изолацията от

Божията Милост и Светлина тези души въздишат, казвайки:

“Ех, ако можех отново да изживея живота си под слънцето…”

Но Бог не е дал такъв шанс и затова е много важно да приемеш

Словото Му, когато те посети и изобличението Му, когато те пореже.

Защо започвам така тази тема ли?

Именно защото в това последно време се усилва невероятно една

тенденция. Тя все още претърпява развитие, но скоро ще достигне

кулминацията си. Това е тенденцията в много църкви дяволът да се

обявява за “Господ”, а Господ да се обявява за “дявол”. Ако досега не си

знаел що е хула против Святия Дух, то знай, че тя е именно тази:

Да обвиниш Божиите пророци, като антихристи и еретици!

Бог никога няма да се раздели против Себе Си. Запомни това! Но

мнозина ще се отделят от Бога с изповедите на собствените си уста.

Защото когато отхвърляш Пророческия Дух на Исус и Неговата протегната

ръка, ти съзнателно се определяш като чедо на лукавия. Понеже:

“...с уста (човек) прави изповед...”

Тук няма да продължа с думите - “и се спасява”, а с едни други думи

- “и се осъжда”. Защото, ако можеш да си представиш каква беше съдбата

на трилогията “Изгони търговците от Храма” ще ти стане ясно защо

говоря за всичко това. Защото когато тщеславен пастир се изправя пред

амвона си и гори книгите ми, а след това пред горящия огън ме кълне и

проклина, а цялото стадо му приглася и ръкопляска, то наистина в духовния

свят е настъпило последно време…

73 (Еклесиаст 9:11-12)
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Нека отново те върна на това, което прави Църквата-Рут. Слушайки

съвета на Вооз, Рут извърши нещо, за което библейският разказ казва:

“И тя лежа при нозете му до сутринта, и стана преди да може

човек да разпознава човека, защото той рече: Нека не се знае, че

жена е дохождала на гумното...” 74

Знаеш ли какво значи една църква да се изправи и стане, “преди да

може човек да разпознава човека”? Кое е това време, когато трудно

можеш да различиш образа на един човек от образа на друг човек?

Това е времето на дрезгавината!

Това е времето на най-страшната активност на тъмнината. Именно

поради тази активност днес Божиите пророци не могат да бъдат разпознати

като пратеници на Бога, а са прокудени и отхвърлени от тщеславните

църкви. Нека си послужа с един пример, за да ме разбереш.

Представи си, че преди изгрева на слънцето човек е влязъл в стаята

ти и се е навел над теб. Ти се стряскаш и го виждаш. А след това питаш:

“Кой си ти?”

И тогава той ти казва кой е.

Ще му повярваш ли? Няма ли преди това да запалиш лампата, за да

видиш ясно кой е влязъл в дома ти?

Разбира се, че ще постъпиш така!

Но помисли, че и разумните девици постъпиха така. Те не отхвърлиха

Божиите пророци, но запалиха светилниците си и ясно видяха, че онзи,

който ги е стреснал посреднощ, е Божий пратеник.

Какво обаче сториха неразумните девици?

Те не запалиха светилниците си, понеже нямаха масло вътре в тях,

нямаха потвърждаващото Присъствие на Святия Дух. Тогава дяволът ги

излъга, че този, който е стреснал съня им, не пасва на доктрините им, не

пасва на настроението им, не пасва на веселието им, не пасва на яденето

им, не пасва на пиенето им, не пасва на самочувствието им, не пасва на

гордостта им, не пасва на образованието им, не пасва на банковите им

сметки, не пасва на нищо, с което този свят ги е възнаградил.

74 (Рут 3:14)
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В това време, преди изгрева на Слънцето, в това време преди Второто

Пришествие на Исус, тези неразумни девици похулват Божиите пророци и

най-безсрамно ги наскърбяват и убиват.

Да вземат ли тогава Божиите пророци да паднат? Да вземат ли да се

откажат от Онзи, Който ги е пратил, само защото Вавилон им е скръцнал

със зъби и ги е отхвърлил като чуждо тяло?

Не, братко мой!

Църквата-Рут става “преди да може човек да разпознава човека”,

за да бъде готова за Грабването. Колкото до онези, които не разпознават

Божиите от дяволските, то сам се досети какво се случва с хора, които

пожелават дрезгавината. Пророк Исайя ще ти помогне в отговора:

“Затова хълбоците ми са пълни с болеж; болки ме обзеха както

болките на жена, когато ражда. Сгърбен съм, та не мога да чуя,

смутен съм, та не мога да видя. Сърцето ми се разколебава, трепет

ме ужаси; дрезгавината, която пожелах, се обърна на страшилище

за мене…” 75

Сега разбираш ли, че не можеш да стоиш в дрезгавината и да не си

платиш за това?

Ти наистина ще си платиш, но цената ще е прекалено страшна. Защото

ще те обземат болки, като на жена, която ражда и ще определиш съдбата

си между онези, за които Апостол Павел говори в посланието си:

“А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише;

защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец

нощем. Когато казват: Мир и безопасност! Тогава ще ги постигне

внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак

няма да избягнат…” 76

Забелязваш ли, че погублението от Бог ще дойде при такива, като

болки на непразна жена?

Виж същото при стиха от Исайя и се убеди, че днес е време, когато

трябва да станеш и да влезеш в пророческата църква на Бога.

Колкото до “мира и безопасността”, които днес тщеславните църкви

имат, то помисли, че не можеш да хулиш Божиите пророци и да не си в мир
75 (Исайя 21:3-4)
76 (I Солунци 5:1-3)
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с Вавилон. Не може да късаш книгите им и да гониш онези, които ги

приемат и Сатана да не ти осигури “безопасност”. Пастирите на такива

църкви консумират беззаконието си с огромен апетит, но изобщо не се

замислят, че накрая идва сервитьорът и някой трябва да плати сметката.

С какво ще платят те? С какво ще плати онзи пастир, който дойде в

дома ми и целуваше бузите ми, като Юда Искариотски, а три дни по-късно

вече гореше книгите ми, които му бях подарил?

Може би ще си помислиш, че Бог е трябвало своевременно да реагира?

Не, братко мой! Защото ако Бог реагира навременно, погублението от

Него нямаше да е внезапно. А трябва да се сбъдне писаното, че такива

непременно ще имат кратковременната награда от дявола, наречена “мир

и безопасност”...

Каквото и повече да добавя тук, то ще се повторя. Затова отново те

насочвам към основната мисъл на тази пета духовна стъпка от стълбата на

Яков. Стъпката, която направи моавката Рут. Стъпката, която днес прави

Пророческата Църква-Рут. Стъпката, която трябва да направиш и ти. Нека

думите, които Исус говори в сърцето ми, бъдат насърчение за теб:

“Сине Мой, Аз, твоят Господ те посещавам с тази книга, за да

укрепя сърцето ти и да ти дам Моето виждане за последното време.

Днес мнозина Ме нарекоха “дявол” и така те с устата си се

определиха за вечно осъждение. Те предпочетоха дрезгавината, а

не Слънцето. Те предпочетоха човешкия поглед към Мен, а не Моят

поглед към човека. Те предпочетоха да получат наградите си сега,

вместо после. Има миг в живота на човек, когато той трябва да

види Светлината на Витлеемската звезда. А той непременно ще я

види, ако се взира в Небето. Така и онези мъдреци от Изток се

взираха в Небето и Отец Ми им даде да видят пътеводната звезда.

Тя ги озари и те излязоха от дрезгавината на живота си. Тя ги озари

и те я последваха. Но не всички видяха звездата на Витлеем, както

и не всички днес ще видят светилата на Сион, които са слугите на

Отец Ми.

Днес пророческото слово се потвърждава за всички. И за

спасените, и за осъдените. Който е разумен, нека види Светлината
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Ми и нека я последва. Защото тя свети в тъмно място, догдето се

зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Който е неразумен, той не

би стигнал в прочита на тази книга до тук, защото дяволът в него би

я скъсал и изгорил поне сто пъти. Моавката Рут живя във Витлеем и

целият град на людете Ми я видя, като най-добродетелната жена.

Пророческата Ми Църква-Рут днес отново живее във Витлеем,

защото Витлеем ще рече “Дом на Хляба”, а единственият истински

Хляб от Небето идва чрез пророците на Отец Ми. Затова послушай

зова на сърцето си и не изпускай ръката Ми дори тогава, когато

дяволът е готов да ти подари целия свят. Не изпускай ръката Ми

дори тогава, когато бъдеш изгонен от поканените, защото не е

възможно да бъдеш от поканените и да участваш в Грабването.

В грабването участват изгонените, които са по кръстопътищата.

В грабването участват изгубените и пропъдените, наранените и

немощните.

Тази пета духовна стъпка на Рут е преломна в нейната съдба.

Тя е и най-болезнената. Защото няма нищо по-болезнено за

сърцето на християнина от това да бъде наречен от своите си

“антихрист” и “еретик”. Точно в този момент той идва още по-близо

до Мен, а онези, които са го презрели и похулили, вече не са от

Моите. Те Ме предават и повтарят греха на Юда Искариотски. И

това е, защото живеят в дрезгавината, която нито е мрак, нито е

светлина, но е лъжливата маска на мрака. Защото никой не може

да стои във времето, “преди човек да може да разпознава човека”,

ако не носи светилника си, с който да освети лицето на всеки, с

когото общува.

Запали светилника си, сине Мой! Отвори Словото Ми и виж, че

в Моите обещания няма нищо от този свят. Князът на този свят

няма дял с Мене. Ако стоиш в църква, която е влюбена в света, в

парите на света, в блясъка на света, то не си от Моите, ако и тази

църква гръмогласно да вика, че е Исус Христова.

Аз нямам много църкви.

Аз нямам много жени.
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Аз имам една Съвършена Невяста, която скоро ще бъде събрана

в Съвършената си пълнота. Пророческата Ми Църква-Рут е

последната Ми Жива Църква на земята и на нея се пада честта да

извърши Гнева на Отца Ми върху блудницата-Вавилон. Виж и

последните две стъпки на Църква-Рут, преди да ти покажа и Моята

пълна награда за Званите, Избраните и Верните…”

Нека сега да продължа с шестата духовна стъпка, която е личното

плащане на цената за участие в грабването.
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ШЕСТА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ

Църквата-Рут преживява дълбокото си духовно смирение под

покривалото на Исус, за да бъде напълно освободена от властта на

тщеславната църква.

След всичко, което прочете до тук, ти скъпи читателю трябва да си

наясно, че пророческата Църква-Рут няма алтернатива. А ако има някаква

алтернатива, тя се състои в личния ти избор - Спасение или осъждение,

наградата в Небето или наградите на земята. Аз в никакъв случай не искам

да се поставям като някой, който поставя ултиматуми или “извива ръцете”

на инакомислещите. В крайна сметка всеки има сърце и свободна воля, с

която да приеме или отхвърли нещата, които му се предлагат.

Тук искам да получиш една по-дълбока представа за Църква-Рут и

най-вече - за личната цена, която трябва да платиш, за да се намериш

духовно в нея. Когато Вооз вижда при себе си Рут, след като се стряска от

съня си, той й казва едни много важни думи. Думи, които и Господ Исус

Христос ще каже на всичките Си последователи. Ето тези думи:

“И сега, вярно е, че аз съм близък сродник; има обаче друг

сродник, по-близък от мене. Остани тая нощ и утре, ако иска той да

изпълни към тебе длъжността на сродник, добре, нека я изпълни;

но ако не иска да изпълни към тебе длъжността на сродник, тогава,

заклевам се в живота на Господа, аз ще изпълня тая длъжност към

тебе. Пренощувай тук…” 77

Както сам забелязваш, Вооз е видял, че Рут има сродник, който е по-

близък от него. Тази е причината Вооз да не се ангажира с обещание към

Рут, преди да изпита нещата с нейния сродник.

Как да разбираш това?

Как да приложиш тези думи на Вооз, но като духовен поглед върху

отношенията между Господ Исус Христос и пророческа Църква-Рут?

77 (Рут 3:12-13)
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Преди всичко - помисли, че Църква-Рут не е локална църква, нито е

деноминация. Тя е невидима църква на Бога и като такава крие известни

рискове.

Какви са рисковете?

Рисковете са такива, че онези, които влязат в тази невидима църква,

могат да почувстват носталгия по църквата, от която са излезли. Тази

носталгия ще са напиращите “родствени връзки” в сърцето на вярващия с

онези, от които Господ го е отделил. Случва се и това, че хора, които

излизат от тщеславната църква, после отново се връщат в нея, защото не

издържат на чародействата, угнетението, самотата и всеобщото презрение,

дошло върху тях. А ти сам можеш да си представиш какво ще се случи с

християнин, когато се върне в едно място на робство, от което Господ

веднъж го е избавил. Ще стане това, че този път религиозният дух ще

хване много по-здраво сърцето и този “по-близък сродник” наистина ще

има и по-голяма власт върху сърцето на човека от Самия Бог.

Нещата дословно повтарят древната картина от историята на Израил и

аз ще те моля да забележиш това. Защото чрез пророк Моисей Бог

освободи израилтяните от робството в Египет. Но там, в стана на Израил,

се намериха хора като Корей, Датан и Авирон, които постоянно разпалваха

носталгия по стария “сродник” на Израил, а именно - Египет. Такива

бунтари против Божията Воля надигаха гласа си и казваха:

“Затова ли ни изведе Моисей от Египет, за да умрем в пустинята? В

Египет поне си хапвахме лук и чесън, а тук този самозванец иска да ни

умори от глад…”

Искам да знаеш, братко мой, че когато някой участва в Изхода,

заповядан от Господ Исус Христос, такъв непременно ще има за изпитание

съпротивата на духа на Корей. Това е дух на сатанинска злоба против

Божиите пророци. Това е дух, който ще те накара да обърнеш главата си

назад и духовно да заприличаш на Лотовата жена.

Ще издържиш ли на провокациите на този дух? Ще имаш ли силата да

му се възпротивиш или ще бъдеш от онези, за които Апостол Юда каза в

посланието си, че “ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат

във Валаамовата заблуда и погиват в Кореевото упорство”?
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Бог иска да издържиш, но за целта ти е нужно постигането на онова

духовно състояние, което ще те направи да превъзхождаш всичките си

противници. Това състояние се нарича смирение. В това състояние злобата,

чародейството и стрелите на отстъпилата църква нямат никаква сила върху

сърцето ти, защото ти самият мислиш за горното, а не за земното и

претърпяваш всяко гонение, за да получиш наградата от Исус.

Апостол Павел казва в тази връзка много точни думи:

“Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа

Исуса, ще бъдат гонени. А нечестиви човеци и измамници ще се

влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени…” 78

Помисли не е ли днес идеалното време за измамници и нечестивци? Не

налагат ли такива човешкия си авторитет в църквите, за да се напечелят и

обогатят?

Но именно в това отношение призивът на Исус е към всички ни. Този

призив се преплита изключително с един псалом, от който сега ще ти

цитирам първите стихове. Ето какво гласят те:

“Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под

сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище

мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам…” 79

А сега помисли не повдигна ли моавката Рут покривалото из към

нозете на Вооз и не се ли покри именно с него? Знаеш ли на какво

отговаря това? Знаеш ли какъв е духовния прочит на това действие на Рут?

Ето с какви думи Господ ми обясни покривалото на Рут. Той ми каза:

“Когато ти се покориш на Божия Авторитет, то тогава наистина

отиваш под покрива на Всевишния. Така и пророческа Църква-Рут

в това последно време ще се покори изцяло на Божият Авторитет и

ще отиде под покривалото Ми, с което съм я облякъл.

За тези, които искат да наследят обещанията Ми, няма нищо по-

важно в този момент от това:

Да се покоряват само и единствено на Божия Авторитет!

Няма друг авторитет, освен Божият, който да може да спасява и

опазва Божиите чеда. Когато видите, че, осланяйки се на човешкия
78 (II Тимотея 3:12-13)
79 (Псалом 91:1-2)
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си авторитет, някой служител ви накара да извършите беззаконие и

да направите компромис с Божия Авторитет, то помислете и за

последствията от делата си. Защото ако някой страда по причина,

че не желае да размени Божия Авторитет за човешки, то това е

угодно на Отец Ми. Но ако някой пожелае да си спести страданието

и се покори на човешкия авторитет и презре Божия, то за такъв

осъждението е справедливо. Не вярвайте повече на религиозните

измислици на тщеславните, че ако някой не посещава църквите им,

то такъв е вън от Бога. Помислете по-скоро върху другото, а

именно, че този “по-близък сродник”, който имате на земята,

непременно ще поиска да ви погълне, дори тогава, когато веднъж

вече ви е похулил и изгонил. И когато дойдат и ви кажат, че сте в

беззаконие, понеже не посещавате църквата им, най-добре им

кажете:

“Аз имам чудесната привилегия от Господ Исус да посещавам и

да живея в невидимата Му Църква. Защото който се съединява с

Господа, е един дух с Него, а който е един дух с Него, е в Неговата

Църква. Тази Негова Църква не е ограничена от зали и офиси, не е

опозорена от устави и доктрини, не е опорочена от теология, не е

докосната от Вавилон. Аз съм под покривалото, дадено ми от

Господ и зная, че ще устоя на всички ветрове и бури с Неговото

смирение!”

Търсете смирението Ми! Търсете онова стоене и ходене пред

Господа, в което ще сте в изобилен мир с Него. Защото смирение

ще рече да живееш в мир с Бога. Защото мир с Бога е възможен

само там, където вярващият се покорява на Божия Авторитет. Но

ако авторитета на земните царе се превъзвиши над Небесния Цар,

то за всичките им поданици е настъпило времето на най-голямото

запустяване. Тогава непременно трябва да си спомните думите,

които Павел ви говори:

“…Затова - “излезте изсред тях и отделете се”, казва Господ, “И

не се допирайте до нечисто” и “Аз ще ви приема, и ще ви бъда
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Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери”, казва Всемогъщият

Господ...” 80

Именно когато излезеш “изсред тях” ти наистина ще докажеш, че

желаеш Господ да бъде твоят сродник, а не изкусно маскираният дявол. Но

за да направиш тази стъпка ти трябва да си наясно и с последиците, които

ще бъдат гонения, омраза, оплюване и чародейство. Тези последици няма

да те досегнат, ако пребъдваш в смирение и наистина да се намериш под

покривалото на Рут. А това не е нещо друго, но да вникнеш в думите на

Апостола, който ти казва:

“Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото

Духът на славата и на Бога почива на вас [откъм тях се хули, а

откъм вас се прославя]…” 81

Забележи колко са чудесни думите:

“Духът на славата и на Бога почива на вас...”

Това не е нещо друго, но именно покривалото на Рут, което почива

върху цялото й тяло. Аз вярвам, че Този Дух ще почива и върху твоето

сърце и така ще те подготви за последната седма духовна стъпка.

Нека сега да поговоря и за нея.

80 (II Коринтяни 6:17)
81 (I Петрово 4:14)
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СЕДМА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ

Църквата-Рут отваря покривалото на смирението си пред Бога и

в това покривало Исус събира участващите в Грабването.

Братко мой! Ето, че с тази седма стъпка настъпва най-сюблимният

момент в историята на последната Жива Църква - Пророческата Църква-

Рут. Аз отново ще те помоля да избягаш от всяко човешко разбиране за

тази църква и да не бързаш да я търсиш сред имената на стотиците и

хиляди църкви по цялата земя. Защото въпреки многото църкви по земята,

Господ ще има винаги и само една Жива Църква, една Съвършена Невяста.

Дотук ти разбра, че основният двигател на Църква-Рут е Пророческият

Дух на Господ Исус Христос. Този Дух никога няма да извърши нищо друго,

освен пророческите думи на нашия Господ. Той е зареден с тях и именно в

тях се открива Божията Воля за нас. Когато вярващият бъде издигнат до

Сърцето на Бога и влезе в мислите и желанията на Всевишния, той никога

повече няма да е същият. Защото сърцето му, вкусило едни нови води от

Вечния Извор, ще започне да живее с освежаването от тези води, ще

започне да излива и дава на братята и сестрите си именно от тях. Ето защо

сега аз искам да ти разкрия кулминацията на Божието и Църковното

действие, които ще се слеят в едно. Точката на тяхното сливане ще бъде

онова място от “Книгата Рут”, което ще разгледам сега.

Виж какви стихове се откриват в библейския разказ. Когато моавката

Рут става във времето, “преди човек да може да разпознава човека”

Вооз й казва:

“Донеси покривалото, което е върху тебе, и дръж го. И като го

държеше, той премери шест мери ечемик, та го натовари на нея, и

тя си отиде в града…” 82

Знаеш ли, че сега прочиташ едно изречение, което е по-скъпоценно от

много други изречения в Библията?

82 (Рут 3:15)
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Думите в този петнадесети стих от трета глава на “Книгата Рут” са

участието в Грабването на Църквата-Рут. Забележи на първо място, че след

като Вооз й премери шест мери ечемик, “тя си отиде в града”.

В кой град отиде Рут?

Не благослови ли Вооз по-рано слугинята си с думите:

“…пълна награда да ти се даде от Господа Израилевия Бог, под

Чиито крила си дошла да се подслониш…”

Когато някой се подслонява под крилата на Бог, то е съвсем естествено,

че такъв идва с вярата в Онзи Бог, Който всеки момент ще го грабне и

полети със сърцето му нагоре. Затова пълната награда от Бог към Църквата-

Рут не е нещо друго, но изпълнението на пълното обещание на Исус към

Неговата Църква:

“Не бой се малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде

Царството...” 83

Така разбираш, че когато Рут си “отиде в града” тя всъщност отиде в

Небесния Ерусалим и това беше мигът на нейното Грабване от Господа.

Аз искам да те убедя в това, защото Божията Мъдрост и дълбочина,

които ще се открият в тази седма стъпка, наистина ще те извисят

съвършено в познаването на Господ Исус Христос и Неговия божествен

план за последното Му поколение на земята.

Нека отново се върна на библейския разказ. Сам виждаш, че Вооз

отмерва на Рут “шест мери ечемик”, които не просто слага в покривалото

й, но я “натоварва”, както е и записано. Това иде да ти покаже, че

Църква-Рут ще има един огромен товар от Бога и тя непременно ще го

издържи, защото всяко зрънце от този товар е скъпоценен плод на Святия

Дух. И понеже говоря за товар, а товарите никога не са били по вкуса на

хората, търсещи лекото и мекото, то нека ти разкрия разговора, който

имах с Господ Исус за товара на Рут и най-вече - за шестте мери ечемик,

които олицетворяват този товар. Аз попитах Исус:

“Господи, забелязвам в този стих, че Вооз натовари Рут с шест мери

ечемик и тя си тръгна натоварена към града. Какво идат да покажат тези

шест мери? Какво иде да покаже този товар?”

83 (Лука 12:32)



74

Тогава Исус ми отговори:

“Както сърцето ти е вече убедено - това е краят на Живата Ми

Църква на земята. Рут събра за Господаря си всичко, което Той

поиска от нея. Затова Господарят й даде отплата, тоест, събра в

покривалото й всичката жетва, която тя направи на нивата. Тогава

Рут, която повече нямаше работа на нивата, просто отнесе товара

си в града. Тя изпълни видението си и призванието си. А след всяко

изпълнено видение и призвание идва Венецът на Славата, който не

повяхва. Идва наградата от Всемогъщия. Но за вас е по-важно да

разберете защо Църква-Рут успява да се справи с видението си и

кое й дава сила да понесе целия товар от жетвата си в своето

покривало. Църква-Рут стигна до края. Но тя едва ли би стигнала до

края, ако нямаше преди това началото. Защото всеки край на нещо

говори, че е преодоляно началото…”

Думите на Исус ми се сториха тежки и непонятни. Затова отново Го

попитах:

“Какво имаш предвид, Господи? Нима искаш да кажеш, че никой не би

стигнал до края, ако няма вярно начало?”

“Правилно отговори!” - ми каза Исус и продължи:

“Най-голямата трагедия на мнозинството ще бъде тази, че то

ще иска Края, без никога да е влизало в Началото. Защото Аз съм

Началото и Краят, Алфата и Омегата. Ако някой не Ме е познал като

Началото, то за такъв е излишно да пита за Края. Църквата-Рут

разбра Началото на Пророческите Ми предсказания и затова имаше

силата да стигне и до Края.

Впрочем, виж отново каква е наградата й…”

Бързо отидох на трета глава на “Книгата Рут” и отново прочетох

думите, записани там:

“…той премери шест мери ечемик, та го натовари на нея…” 84

Тогава казах на Господ:

84 (Рут 3:15)
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“Исусе, виждам, че става дума за шест мери ечемик. Явно, че тези

шест мери, които Си отредил на Пророческата Си Църква, са не само край,

но и начало на нейното призвание. Така ли да Те разбирам?”

“Точно така, момчето Ми! Сам виждаш, че не е трудно да

улавяш Светлината на Духа Ми и да се издигаш до височините,

както и да слизаш в дълбочините.

А сега помисли!

Какъв е краят на Живата Ми Църква на земята? Можеш ли да

намериш в Словото Ми стихове, говорещи именно за края?”

Не беше трудно да открия чудесните стихове от “Откровението”. Тогава

ги посочих на моя Господ и ги прочетох на глас:

“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава;

защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила.

И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото

висонът е праведните дела на светиите...” 85

Тогава Господ продължи с думите Си към сърцето ми:

“Имаш ли вяра да приемеш, че този светъл висон е покривалото

на Рут, в което Аз събирам всички, които искам да спася? Имаш ли

вярата да приемеш, че без този светъл и чист висон, без това

съвършено покривало над Истинската Ми Невяста, Аз не мога да

прибера никого от тази земя?”

“Да, Исусе! С цялото си сърце вярвам, че именно такава е Божията

Истина!”

Тогава Спасителят ми зададе въпроси, които бяха като отваряне на

ослепително светла врата:

“Как мислиш? Ако е такъв пророческия Край на Църквата Ми,

то не е ли такова и пророческото Начало? Ако в Края на Църквата

идва Сватбата на Агнето, то в началото няма ли отново сватба? И

ако в края Аз събрах под висона на Рут шест мери ечемик, то

нямаше ли и в Началото нещо подобно?”

Братко мой, няма нищо по-прекрасно от това да се оставиш и да

бъдеш воден от ръката на Исус. Защото тя ще те заведе на такива места,

85 (Откровение 19:7-8)
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където всяка дума е извор, а всеки извор - Живот. Затова, хванал ръката

на Исус, аз се намерих в “Евангелието от Йоан” и присъствах с Него на

една сватба. Сватба, за която Словото Божие казва:

“Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на

знаменията Си, и яви славата Си; и учениците Му повярваха в

Него…” 86

Намерил се духовно във видението на тази сватба, аз забелязах някои

неща. Господ се обърна към мен и ме попита:

“Забелязваш ли, че тази сватба е Началото на Моите знамения?

Забелязваш ли, че тук твоят Господ явява Славата Си и учениците

Му повярваха в Него?”

“Боже мой, Господи мой, не мога да не забележа това!”

А Исус отново каза:

“Помисли тогава кога идва Славата на твоя Господ?

Защото в този стих се говори, че Аз вече съм явил Славата Си

на учениците Си и те повярваха в Мене…”

Чувствах голяма дълбочина в думите на Исус. Нещо повече - в ума ми

светеха стиховете от “Първото съборно послание на Апостол Петър”. Тогава

Му казах:

“Господи, Апостол Петър говори в посланието си за Спасението, като

казва, че:

“За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които

пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас; като

издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух, Който

беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания и след

тях славите…” 87

Виждам в този стих, Господи, че първо са страданията, а чак след това

е Славата. Но ето, че преди още да Си пострадал за греховете ни, като

начало на Своите знамения Ти яви Славата Си на учениците Си и те

повярваха в Теб.

Как е възможно Ти да явяваш Славата Си, преди да Си преминал през

страданията?”
86 (Йоан 2:11)
87 (1 Петрово 1:10-11)
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Исус се усмихна и каза:

“Водените от Духа Ми непременно трябва да Ми зададат този

въпрос. И ти го зададе. В Кана Галилейска Аз наистина все още не

бях извървял пътя на страданието, за да се яви и Славата Ми. Но на

тази сватба Аз направих друго. На тази сватба Аз се изявих като

Началото и Краят, като Алфата и Омегата. Тогава Моите ученици

разбраха, че каквото се случи там, в Началото, това ще се случи и

при свършека на времето. Затова Отец изяви Славата Ми пред тях и

те повярваха в Мен.

Понеже кой би тръгнал след Мене без видение и прицел? Кой

би повярвал в Мене, ако не му се открия като Начало и Край? Кой

би оставил сърцето си в Моята ръка, ако не му се открия като Пътят,

Истината и Животът?

Аз съм Началото и Краят, Алфата и Омегата!

И ако нарекох Себе Си така, то го направих, за да се досетят

водените от Духа на мъдрост и на откровение, че:

Каквото е Началото, такъв ще е и Краят, понеже у вашия Господ

няма изменение, нито сянка от промяна! Той е Същият, вчера, днес

и завинаги! И ако Началото Ми беше със знамения на сватба в Кана

Галилейска, то и Краят ще е свързан със знамения на Моята сватба.

Виждаш ли знаменията Ми, Стефане?”

Докато Господ ми говореше, аз почувствах себе си запален от силен

огън. Огънят излизаше от сърцето ми и осветляваше страниците на

библията, която беше пред очите ми. Тогава забелязах, че самите стихове

започнаха да горят, сякаш за да ме накарат да приема по съвършен път и

начин Светлината им. Нека сега ти цитирам стиховете от “Евангелието от

Йоан” и да подчертая онези думи, които горяха пред сърцето ми:

“На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата

майка беше там. И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата.

И когато се свърши виното, майката на Исуса Му казва: Вино нямат.

А Исус й казва: Какво има между Мене и тебе жено? Часът Ми още

не е дошъл. Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете. А

там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското
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очищение, които побираха по две или три мери. Исус им казва:

Напълнете делвите с вода. И напълниха ги догоре. Тогава им казва:

Налейте сега та занесете на настойника на угощението. И те

занесоха. И когато настойникът на угощението вкуси от водата,

сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше, (но слугите,

които бяха налели водата знаеха), настойникът на угощението

повика младоженеца и му каза: Всеки човек слага първо доброто

вино, и по-долното след като се понапият; ти си задържал доброто

вино досега. Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на

знаменията Си, и яви славата Си; и учениците Му повярваха в

Него…” 88

Нека ти кажа, че първото, което много впечатли сърцето ми, беше

третият ден в това пророческо слово. Сватбата в Кана Галилейска беше не

на първия, не на втория, а на третия ден. Погледнах въпросително към

Исус, а Той ми каза:

“Има много пророчески стихове в Евангелието, които вие

никога не можете да приемете в духовния им прицел, просто

защото сте земни. Този стих за третия ден в Кана Галилейска е един

от тях. Но той не е единственият. Спомни си, например, какъв

отговор от Мен занесоха на цар Ирод, когато дойде заплаха от него.

Понеже това не беше толкова заплаха от Ирод, колкото от духа на

този свят, от княза на този свят. Ето и думите Ми:

“Идете, кажете на тая лисица: Ето, изгонвам бесове, и

изцелявам днес и утре, и в третия ден свършвам...” 89

Как мислиш? Твоят Господ изгонва ли все още бесове? Изцелява

ли все още хората?”

“Да, Исусе! Ти не Си престанал нито за миг да правиш това…”

А Исус продължи:

“Това не ти ли доказва, че третият ден все още не е дошъл? А

когато този ден дойде, то какво ще има?”

Погледнах на стиховете, говорещи за сватбата в Кана Галилейска и

отговорих:
88 (Йоан 2:1-11)
89 (Лука 13:32)
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“На третият ден, Господи, ще има сватба в Кана Галилейска!”

Господ се усмихна и отново каза:

“Нека словата на Апостола Ми Петър да прибавят ключа за

разбиране на третия ден. Понеже всички ви той предупреди с

думите:

“Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа

един ден е като хиляда години и хиляда години като един ден.

Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат

бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да

погинат някои, но всички да дойдат на покаяние…” 90

Нека всичките Ми братя и сестри знаят, че вие сте пред прага

на третия ден. Вие сте пред прага на Дома на Отца Ми и всеки

момент ще настъпи Сватбата. Защото Сватбата е на третия ден,

сиреч, в началото на третото хилядолетие на земята. Но сега е

важно да разбереш какво ще се случи в този трети ден, защото

именно за това ти давам вдъхновението и Помазанието да напишеш

тази книга. Виж какво друго става на сватбата в Кана Галилейска.

Прави ли ти впечатление нещо там?”

Тогава аз забелязах, че на тази сватба имаше шест делви, поставени

по обичая на юдейското очищение. Затова попитах Исус:

“Господи, не е ли твърде голямо съвпадението, че броя на делвите

отговаря на броя на мерите ечемик, които Вооз постави в покривалото на

Рут? Случайно ли е всичко това?”

А Той ми отговори:

“Духовният човек не употребява думи като “случайност” или

“съвпадение”. Случайността и съвпадението са човешката слабост

да се повярват Божиите закономерности. В Словото Ми няма

случайни неща, нито пък съвпадения. Словото е Животът на Святия

Ми Дух и то отговаря на Божията пълнота и премъдрост. Както сам

забеляза, на сватбата в Кана Галилейска имаше шест делви,

поставени по обичая на юдейското очищение. Това ти показва, че

назначението на тези делви е да бъдат съдове, в които ще се

90 (II Петрово 3:8-9)
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събират очистените от Моята Благодат. Колкото до броя на делвите,

той в пълна степен отговаря на мерите ечемик, които поставих в

покривалото на Рут. Защото тази сватба в Кана Галилейска е

пророческа сватба, сватба, свързана с пророчески знамения. Но

забележи, че когато в тези делви нямаше вино, Аз извърших нещо

с тях…”

“Да, Господи! Ти заповяда в тях да се налее вода!”

“А не казах ли след това да налеят от делвите и да дадат на

настойника на сватбата?”

“Точно така постъпи, Господи! А тази вода, която беше налята, вече се

беше превърнала във вино…”

“Не просто вино! Не просто вино, но най-доброто вино, което е

възможно да бъде сътворено от ръката Господна! Защото, забележи

и реакцията на настойника. Какво казва той за виното?”

Прочетох отново думите на настойника и казах на моя Господ:

“Исусе, настойникът на сватбата каза, че слугите Ти са задържали

доброто вино досега. Така разбирам, че последното вино, което ще има на

Твоята Сватба, ще е по-добро от всяко друго вино, правено от ръката Ти…”

“Точно така е, момчето Ми! Аз наистина приготвям за Сватбата

Си най-доброто вино. Защото цялото Небе с усърдно очакване

гледа на изпълнението на пророческите Ми думи, казани на

Пасхата. Защото на учениците Си казах и такива думи:

“Истина ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата до

оня ден, когато ще го пия нов в Божието Царство...” 91

Ето, че дойде времето, когато Истинската Лоза наистина ще пие

от Плода Си. Защото ако някога в Кана Галилейска превърнах

водата във вино, то именно същото ще сторя и с Църквата-Рут. Тя

ще налее водата в делвите и тази вода също ще се превърне във

вино. Но ти сега дълбоко се замисли защо е нужна вода, която да

превърна във вино? Понеже няма да има вино, ако няма вода…”

Замислих се над думите на Исус. Аз знаех, че виното олицетворява

Учението Му и Плодът на Учението Му в сърцата на човеците. Но ето, че

91 (Марк 14:25)



81

Господ искаше от мен нещо по-дълбоко, а именно - да мисля за водата.

Пред очите ми стоеше видението на сватбата в Кана Галилейска. Виждах

как слугите Господни наливаха вода в делвите с голямо усърдие и те

постепенно се пълнеха. Но все още не знаех отговора на Божия въпрос. В

един момент в ума ми се появиха въпроси:

“Защо Господ отиде именно в Кана Галилейска? Защо не отиде,

например, в Ерусалим или в някой друг град? Защо точно Кана Галилейска

беше избраното от Него място за началото на пророческите Му знамения?”

Тогава разбрах, че нещо, свързано с духа на Кана Галилейска, беше

подтикнало Исус натам. Тогава разбрах, че е нужно да вляза в наистина

много дълбоки води на Духа, за да разбера пророческия прицел. И

отговорът не закъсня. Видях, че името “Кана” ще рече “тръстика” и от този

момент започна да проблясва нещо в ума ми. Представих си как Господ

влиза сред тръстиката, за да събере последните Си плодове. Видях също

как Божият слуга в “Откровението”, казва:

“И даде ми се тръстика като тояга; и един каза: Стани, та

измери Божия храм и олтара и ония, които се кланят в него…” 92

Така разбрах, че тръстиката е мярка на Бога. Негова мярка, която

служи за Неговото Дело. Нещо повече – водата и тръстиката се свързваха

по някакъв духовен път, все още неуловим за сърцето ми. Тогава отново си

представих Господ между тръстиките, а в сърцето ми пламна един стих от

“Книгата Йов”:

“Расте ли тръстиката без вода? Догде е още зелена и

неокосена, изсъхва преди всяка друга трева. Така са пътищата на

всички, които забравят Бога…” 93

В следващият миг вече виках към Исус:

“Господи, тръстиката олицетворява пътищата на всички, които забравят

за Тебе. Но ето, че Ти отиде именно в Кана Галилейска и Твоите слуги

започнаха да наливат вода в делвите, която Ти превърна във вино…”

Тогава Исус ми каза:

92 (Откровение 11:1)
93 (Йов 8:11-13)
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“Сърцето ти направи голям скок в разбирането на Волята на

Отец Ми. Аз ти дадох силата да скочиш и ти видя Истината Ми точно

такава, каквато исках да я видиш.

Тръстиката наистина олицетворява пътищата на онези, които

забравят за Бога!

Имай разбирането, че това не са тези от тщеславната църква,

понеже те имат самочувствие, че помнят Бога. Това са онези

християни които са изхвърлени по кръстопътищата. Понеже вън от

църквата, която го е изгонила заради чистотата на сърцето му,

християнинът преживява чрезмерна скръб и започва да мисли, че

Господ го е забравил. Така той забравя, че Господ мисли постоянно

за него.

Но ако някои забравят за Бога, то няма ли други да им

припомнят за Бога? Не каза ли Отец на слугите Си:

“Идете по кръстопътищата и поканете всички, които намерите!”

А сега разбери, че наистина водата и тръстиката се свързват

духовно, защото на една тръстика й е нужна вода, за да не изсъхне

или ако е изсъхнала - отново да бъде съживена!

Знаеш ли колко Мои деца са изхвърлени по кръстопътищата?

Знаеш ли колко много са отпадналите?

Знаеш ли колко много са опечалените?

Знаеш ли колко много са отхвърлените?

Знаеш ли колко много са наранените?

Знаеш ли колко много тръстики има по кръстопътищата?

Кой друг да ги събере, освен Църквата-Рут?

Кой друг да ги върне към Живота на Отец Ми, освен слугите Му?

Така разбираш, че ако Аз отидох на сватба в Кана Галилейска,

то го направих, за да се изпълнят пророческите думи, писани за

Мен от Исайя, който каза за своя Господ, че:

“Смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да

угаси; ще постави правосъдие според истината…” 94

94 (Исайя 42:3)
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Спомни си тук и за думите на Отец Ми, миг след като е събрал

Пророческа Църква-Рут:

“Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената, ще

превържа ранената, и ще подкрепя немощната, но угоените и яките

ще погубя; с правосъдие ще ги паса…” 95

Сега разбираш ли, че именно с Църквата-Рут Аз ще извърша

съживлението сред тръстиките и ще ги направя да наследят

Царството?

Понеже светските богаташки църкви ги изхвърлиха от себе си и

ги обрекоха на изсъхване. Но те няма да умрат, защото Аз ще им

дам съживление.

Колкото до водата, която ще съживи тръстиките, то се върни

отново на втората духовна стъпка, защото там ти говорих за плача

на един Мой пророк…”

Не беше нужно Господ да ми дава повече уточнения, защото знаех, че

ми говори за “Плача на Еремия”. Тогава отново си спомних категоричното

Божие повеление към Църквата:

“Стено на сионовата дъщеря, проливай, като поток, сълзи

денем и нощем; не си давай почивка; да не изсъхва зеницата на

окото ти. Стани, извикай нощем, при първото поставяне на

стражите; излей сърцето си като вода пред лицето на Господа,

издигни към Него ръцете си за живота на младенците си, които

премират от глад край всичките улици...” 96

Едва бях прочел думите на пророка, когато Исус пак ми каза:

“Сега виждаш ли каква вода ще налея в делвите Си? Сега

виждаш ли, че основната мисия на Църква-Рут на тази земя ще

бъде тази:

Да построи прави пътеки на Господ!

Да се движи в Духа и Силата на Пророк Илия! Да призовава на

покаяние и умиване от греха чрез Словото на Живия Бог!”

Тази Моя Пророческа Църква ще бъде Църква от кръстители.

Църквата на онези, за които отново пророк Исайя писа:
95 (Езекиил 34:16)
96 (Плачът на Еремия 2:18-19)
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“И родените от Тебе ще съградят отдавна запустелите места; ще

възстановиш основите на много поколения; и ще те нарекат

Поправител на развалините, Възобновител на места за население…”
97

Кажи на всичките Ми братя и сестри, че единственият начин да

попаднат в делвите на очистването и в шестте мери ечемик на

Църква-Рут, е да се покаят и отрекат от духа на света, а това ще

рече да излязат от властта на тщеславната църква. Няма друга

вода, освен сълзите на разтърсващото и дълбоко покаяние, която

Аз да мога да превърна във вино, сиреч в Съвършен Плод на Моята

Благодат.

В тези последни дни слугите Ми, пророците, ще издигнат

високо гласа си, така щото всички да ги чуят. Никой няма да има

оправдание за съня си и за пресищането си. Никой няма да има

оправдание за греха и за светщината си. Никой няма да има

оправдание за любовта си към дявола. Защото днес Аз издигам

Църква-Рут и тя ще разтърси света с Небесни знамения. А тези

знамения са такива, че водените от Духа Ми, ще започнат да

изливат сърцето си като вода пред Лицето на Господа и така с

пророческия плач на Еремия ще възвърнат благоволението на Отец

Ми върху себе си.

Ето това изливане на сърцата ще е равносилно на напълването

на делвите с вода. Но когато Отец Ми види покаянието ви, Той ще

заповяда да превърна водата във вино и заслужено ще каже, че

това последно вино е по-добро от първото, за да се сбъдне и

писаното, че последната Слава на Моя Дом ще е по-голяма от

първоначалната!

Всеки, който излее сърцето си като вода пред Лицето на

Господ, тоест, който пребъде в скръб по Бога и копнеж по Небето,

духовно ще пребъде именно като вода в делвите на Църква-Рут,

която вода Аз ще превърна в ново вино, недокосвано от човешки

97 (Исайя 58:12)
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умове и неосквернено от теология. Вино, което е достойно за

Небето.

Който има ухо да слуша, нека слуша!

Тези шест делви са духовен преобраз на шестте мери ечемик,

които отредих на пророческата Църква-Рут, като ги сложих в

покривалото й, сиреч в смирението на тази църква пред очите на

Отец Ми.

Колкото до последното, което е все още тайна за сърцето ти,

Стефане, то нека ти изявя и нея, за да има голямо насърчение за

всички, които Ме обичат…”

“Кое остана като тайна, Господи мой?” - попитах аз, понеже след

изобилните думи на Исус чувствах как сърцето ми прелива. А Господ каза:

“Тайната е свързана с броя на делвите, както и с броя на

мерите ечемик…”

Замислих се над думите на Исус и наистина видях, че въпреки многото

откровения тайната на този брой беше останала. Естествено беше за мен

да имам желание по разбирането на тайната и Исус видя това в сърцето

ми. Тогава Той ми каза:

“Вие никога не трябва да забравяте, че слугите на Отец Ми

слушат Неговия Глас и вършат Неговата Воля. А тази Воля и Глас

имат принципи, записани в Словото. Принципи, които Отец Ми

никога няма да наруши, но действието на Святия Дух съвършено

ще се съобрази с тях.

Днес и до свършека на света Пророческа Църква-Рут ще

преживее шест пророчески години, (които са Небесна, а не земна

мярка) и в тях ще изпълни писаното:

“Шест години да сееш нивите си и шест години да режеш

лозето си и да събираш плода му; а седмата година да бъде събота

за тържествена почивка на земята, събота на Господа; в нея да не

сееш нивата си и да не режеш лозето си…” 98

98 (Левит 25:3-4)
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В тези шест години ще бъдат събрани шест мери ечемик под

покривалото на смирението към Бога и шест делви на покаянието,

което води до себеочистване.

Седмият ден ще бъде денят на Сватбата Ми с Моята Църква,

както на Небесното приготовление за участващите в битката при

Армагедон. Този въпрос вече излиза вън от духовните стъпки на

Църквата-Рут и е предмет на още по-дълбокото откровение, за

което ще разкажеш в тази книга. Откровението за пълната награда

от Господа на Силите върху Църквата-Рут…”
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VI. ПЪЛНАТА НАГРАДА ОТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

ВЪРХУ ЦЪРКВАТА-РУТ

Скъпи братко, дойде онази част от книгата, в която, воден от Господ

Исус, ще навляза дълбоко в Божиите планове, които днес се изявяват на

Църквата.

Искам да ти кажа, че Словото, което ще получиш, е Божия Милост

върху всички нас. Не мисли, че авторът на тази книга е свръхдуховен и

някакъв специален съд за Божия употреба.

Нищо подобно!

Аз съм толкова ценен за Исус, колкото си и ти, колкото е и всеки

Негов последовател на тази земя. Не чешмата е достойна за уважение и

преклонение, но Изворът, Който е причината от тази чешма да тече бистра

вода. Както вече забеляза от досегашните разсъждения, на земята излиза

една Пророческа Църква-Рут.

Църква, която не се вписва в никакви доктрини и устави.

Църква, която не пасва на никакво човешко първенствуване.

Църква, която ще бъде водена от Единия Пастир.

Тази Църква ще наследи скъпоценните и твърде големи обещания от

Бога, за да стане участница на божественото естество на Исус и да бъде

Негова изява във вековете и поколенията, които предстоят на тази земя.

Естествено, че щом християнинът е изкачил стълбата на последния

Яков, тоест, онези седем духовни стъпки, които вече разгледах, то от този

момент инициативата вече не е Църковна, но Господна. Защото Господ

непременно ще даде пълна награда на Църква-Рут и сега аз ще говоря за

това. Както може би се досещаш, духовният компас за всичко, което

Господ ще направи, е отново “Книгата-Рут”, която е пророческата програма

на Святия Дух. В тази програма има духовни стъпки, които Господ ще

предприеме на тази земя. Във всяка от тези стъпки Той ще засвидетелства,

че Църква-Рут е Невястата по Сърцето Му.

Когато Исус ме вдигна при Себе Си, Той разтвори пред очите ми един

свитък, на който със златни букви беше написана програмата, която Той
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ще следва в мига на Грабването на Църквата Си и след Грабването. Тази

програма бе особен, божествен прочит на последните страници от “Книгата

Рут”, така, че онзи, който прочита Божиите стъпки, да е сигурен, че те

наистина са библейски потвърдени, но едновременно с това да бъде

уверен, че не е дадено на всички църкви да знаят Божията Воля.

Нека сега да започна със стъпката, която Господ ще предприеме, миг

преди да е грабнал Църква-Рут.
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ПЪРВА ДУХОВНА СТЪПКА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Той принуждава тщеславната църква да похули Църквата-Рут и

да я обяви за враг на нейното наследство.

Моля те, братко мой, остави настрана всяка мисъл, която тежи в ума

ти, всяко земно занимание, всяко тежнение и грижа, защото Святият Дух

сега иска да те потопи дълбоко в Божието Сърце. Понеже в Божието Сърце

живее Воля, която трябва да бъде разбрана, приета и изявена. Следвайки

библейския разказ от “Книгата Рут” ти ще видиш, че моавката Рут взима

ечемика, който Вооз й натоварва в покривалото и си отива в града. Ти вече

разбра, че това отговаря на Грабването. Но тук искам да отворя една

скоба, без която ти няма да обновиш ума си за още по-пълното разбиране

на Божията мъдрост.

Каква е тази скоба?

Това е истината, че в Грабването има два етапа и те са строго

последователни. Аз нямаше да ти говоря с такава сигурност за всичко

това, ако Божието изобилно вдъхновение не изпълни сърцето ми.

А сега виж и етапите.

Първият етап: Църквата-Рут грабва Небесното Царство.

Вторият етап: Небесното Царство грабва Църква-Рут.

Нека Бог ти потвърди, че това не е игра на думи и между двата етапа

има съществена разлика.

Какъв е първият етап?

Това е моментът, в който Господарят на жетвата наистина напълва

покривалото на Рут със спасените. В този момент тази Църква изпитва

огромен товар върху плещите си. Товар, за който е нужно огромно усилие.

Ти ще разбереш това, ако си спомниш думите на Исус в “Евангелието от

Матея”:

“А от дните на Йоана Кръстителя до сега небесното царство

насила се взема и които се насилят го грабват…” 99

99 (Матея 11:12)
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Исус знае какво казва в тези думи, но мнозина изобщо не виждат

прицела Му. Защото когато Той ти казва, че Небесното Царство се грабва

от дните на Йоан Кръстител, то Бог има предвид, че за грабването на това

Царство ти е нужен Духът на Йоан Кръстител. Това е Дух на покаяние, на

обръщане, на дълбоко духовно преобразяване. Църквата-Рут, която е

Църквата на Божиите пророци, има Този Дух в себе си. Затова запомни:

Когато се покориш на гласа на Божиите слуги, пророците, тогава

правиш духовната стъпка в първия етап на Грабването, а именно - да

вземеш насила Божието Царство!

Казвам “насила” и държа на това, което казвам. Защото в тщеславните

църкви гласът на Божиите пророци е забранен. Книгите им там са табу.

Виденията им - похулени и отхвърлени. Следователно - за да послушаш

този глас ще трябва да се насилиш и да излезеш от светската църква.

Друг начин и друг път няма.

Или ще бъдеш като ечемик в покривалото на Рут или ще бъдеш житен

клас в снопите на тщеславните жетвари.

Чак тогава Бог ще промисли и втория етап за тебе, а именно:

След като насила си грабнал Небесното Царство, то и Небесното

Царство да грабне теб!

Защо започвам така тази тема?

Или кое ме кара да ти говоря за всичко това?

Именно фактът, че след като моавката Рут отиде в града, тя отново

говори със свекърва си Ноемин. Вярвам, че помниш какво олицетворяваше

Ноемин. Тя беше преобраз на Божията Благоугодност. Затова виж сега

какви думи каза Божията Благоугодност на Рут:

“И като дойде при свекърва си, тя й каза: Що ти стана дъщерьо

моя? И тя й разправи всичко, що й стори човекът. Каза още: Даде

ми тия шест мери ечемик, защото ми рече: Да не идеш празна при

свекърва си. А тя рече: Седни, дъщерьо моя, догде видиш как ще се

свърши работата; защото човекът няма да се спре, докато не

свърши работата още днес...” 100

100 (Рут 3:16-18)
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Божията Благоугодност познава добре характера и ревността на Бога.

Защото Исус наистина няма да се спре, докато не свърши работата Си до

край. И оттук вече мога да ти говоря за онова, което прави Господ, а

именно - да принуди светската тщеславна църква да похули Църквата-Рут

и да я обяви за враг на нейното наследство.

Когато аз започнах да разсъждавам в дълбочина върху стъпките на

Господ, Исус отново беше при мен. Той ми каза:

“Нали не си забравил как говорих на Рут, че има един “по-

близък сродник”, от когото трябва да се отдели?”

“Да, Господи! Този “по-близък сродник” олицетворява тщеславната

отстъпила църква, от която се отделиха всичките Ти верни люде!”

“Как мислиш ти? Не трябва ли този “по-близък сродник” да

бъде поканен от твоя Господ да стори нещо, така че да се изяви

сърцето му?”

“Боже мой! Аз зная, че Ти вършиш Делото Си пред мнозина свидетели,

за да не се оправдае нито една твар пред Тебе! Затова мисля, че Ти ще

заставиш тщеславната църква да се определи и то да се определи докрай!”

“Точно така е, момчето Ми! Защото в Словото Си казах едни

думи, които ще ти припомня:

“Или направете дървото добро и плода му добър; или направете

дървото лошо и плода му лош; защото от плода се познава

дървото…” 101

Прибави към тия Мои думи пророческата Ми заповед в

“Откровението”, която не може да бъде осуетена, но всеки ще я

извърши докрай. Ето тази заповед:

“Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и

който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека

върши и за напред правда, и светият нека бъде и за напред свет…”
102

Виждаш ли тук изход за неправедните и нечистите?”

“Не, Исусе! Няма никакъв изход. Понеже ако изход имаше, то Ти би

казал:

101 (Матея 12:33)
102 (Откровение 22:11)
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“Който върши неправда, нека за напред върши правда и който е

нечист, нека стане свят…”

Но Ти не казваш подобно нещо, което ме кара да мисля, че всичко

вече е видяно и Ти предварително знаеш кои са записаните в Книгата на

Живота и кои са Твоите…”

“Правилно Ми отговори! И именно затова тази неправедна и

нечиста църква, която отстъпи от Името Ми и се влюби в света,

трябва докрай да отстъпи от Името Ми и докрай да се влюби в

света, за да се сбъдне писаното Ми Слово, че злите наистина ще

направят дървото зло и ще се яви плодът им. Затова твоят Господ

ще предприеме първата Си велика стъпка в това отношение. Това е

стъпката, която предприема и Вооз. Виж това и нека Мъдростта Ми

изпълни сърцето ти…”

Нека сега ти покажа какво прави Вооз, тоест, каква е първата духовна

стъпка на Господ Исус Христос:

“И Вооз възлезе на портата и седна там; и, ето, минаваше

близкият сродник, за когото беше говорил Вооз. И рече: Господине,

свърни, седни тук. И той свърна и седна. Тогава Вооз събра десет

мъже от градските старейшини и рече: Седнете тук. И те седнаха…”
103

Забелязваш ли, братко, че се появяват още участници в тази първа

духовна стъпка на Господ Исус?

Не може да не забележиш, че са поканени десет мъже от градските

старейшини.

Как да си обясниш тяхното присъствие?

Естествено, че Исус ще ни покаже кои са те, защото без Неговата

Мъдрост ние сме слепи. Затова и аз Го попитах:

“Господи, какво става? Какви са тези свидетели? И защо Вооз ги

събра, преди да разговаря с “по-близкия сродник”?”

А Исус ми отговори:

“Където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Когато Аз

искам да изпитам някого по Моята Воля, то поставям между него и

103 (Рут 4:1-2)
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Мене свидетели, които ще свидетелстват против него. Тези десет

мъже са свидетелите на тщеславната църква. Без тяхното

присъствие тя би се преправила на фурнаджийска лопата и би

търсила начин да Ми угоди с думи. Но Аз познавам лицемерието на

тщеславните и затова няма да ги изпитам без свидетели. Впрочем,

виж сега тези десет мъже, които съм поканил, че са записани и в

“Откровението”:

“…десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са

получили царска власт, но за един час получават власт като царе

заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята

сила и власт…” 104

Виждаш ли, че човекът-Антихрист, който идва да се ожени за

отстъпилата църква, има подкрепата на десет царе?

Това са лидерите на десетте световни отстъпили църкви, които,

събрани заедно представляват цялата отстъпила църква. Всеки от

тези десет царе се е оженил за отстъпилата си църква и в онзи миг

я предоставя на по-солиден младоженец - човекът-Антихрист.

Когато искаш да разбереш една жена кого повече обича, то ти

не би ли я поставил пред земния й съпруг? Няма ли тя да го обича

повече от всичко?

Но ето затова Аз изпитвам “по-близкия сродник” именно по

този начин - като го заставя да избира:

Небесния Съпруг или земния съпруг!

Небесната Награда или земната награда!

Небесните Благословения или земните благословения!

Но ти продължи да следиш разговора на Вооз с “по-близкия

сродник”, за да видиш накъде ще избие разговорът…”

Слушайки Господ, аз отново се върнах на “Книгата Рут” и продължих

да чета там за разговора между Вооз и “по-близкия сродник”.

Ето как продължава той:

“После [Вооз] рече на сродника: Ноемин, която се върна от

Моавската земя, продава нивата, делът, който принадлежеше на

104 (Откровение 17:12-13)
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брата ни Елимелеха; а аз рекох да ти известя и да ти кажа: Купи го

пред седящите тука, пред старейшините на людете ми. Ако щеш да

го откупиш като сродник, откупи го; но ако не щеш да го откупиш,

кажи ми, за да зная; защото освен тебе няма друг да го откупи като

сродник; и аз съм подир тебе. И той рече: Аз ще го откупя…” 105

Забелязал тази охота на “по-близкия сродник” да купи дела на

Ноемин аз бях объркан. Не разбирах защо тщеславната църква е готова да

откупи дела на Божията Благоугодност. Исус видя затруднението ми и

каза:

“Не се смущавай!

Забележи, че докато Вооз говори със сродника, той нарича

десетте, стоящи до него “старейшини на людете ми”. Това в този

миг успокоява сродника, защото този сродник все още си мисли, че

десетте царе в действителност са “старейшини на Божиите люде”.

Така и тщеславната църква все още се успокоява, че лидерите й са

Господни старейшини и именно затова тя е готова да откупи дела

на Ноемин, тоест:

Да заяви пред целия свят, че все още върши всичко в името на

Божията Благоугодност!

Да, но има проблем!

Проблемът е, че “старейшините на Божиите люде” отдавна са

похулили Святия Бог и са продали сърцата си на светския дух. Те

действително са старейшини, които си мислят, че могат да откупят

дела на Божията Благоугодност, но са забравили пророческите

думи на Йеова:

“Господ ще влезе в съд със старейшините на людете Си и с

князете им, и ще им каже: Вие сте, които сте похабили лозето!

Ограбеното от сиромаха е в къщите ви! Защо разломявате людете

Ми и смилате лицата на сиромасите? Казва Господ Йеова на

Силите…” 106

105 (Рут 4:3-4)
106 (Исайя 3:14-15)
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Затова и Вооз, видял моментното удовлетворение в сродника,

готов да купи нивата на Ноемин, продължава с едни много важни

думи. Прочети ги и размишлявай над тях...”

Отново се върнах на “Книгата Рут” и видях как там Вооз казва:

“В деня, когато купиш нивата от ръката на Ноемин, трябва да я

купиш и от моавката Рут, жена на умрелия, за да възстановиш

името на умрелия над наследството му. Тогава сродникът рече: Не

мога да изпълня длъжността на сродник, да не би да напакостя над

своето си наследство; ти приеми върху себе си моето право да

откупя, защото не мога да откупя нивата…” 107

Забелязваш ли какво става? Забелязваш ли, че когато Вооз споменава

името на Рут, в този “по-близък сродник” изчезва всякакво желание да

откупува нивата на Ноемин?

Нека Господ сега ти обясни духовно всичко това. Защото Той ми каза:

“Виждаш ли как гузният негонен бяга? Виждаш ли, че когато

тщеславната църква трябва да приеме в сърцето си, че има само

една Жива Църква на земята, която е “жена на умрелия” за

греховете ви Господ, Моята Невяста, Църквата-Рут, Църквата на

Божиите пророци, то в следващия момент “по-близкият сродник” се

отказва да купи нивата на Ноемин? Знаеш ли защо?

Запомни отговорът на твоят Господ:

Тщеславната църква се отказва от Божията Благоугодност,

защото  няма в себе си Святия Дух, с Който да възстанови Името на

умрелия за греховете ви Господ над Неговото наследство! Понеже

само и единствено в Святия Дух е силата да се зачева, развива и

ражда!

Ето така, момчето Ми, пред мнозина свидетели става явна

духовната нечистота на тщеславието, което е готово да вземе

всички користи Господни, но когато трябва да приеме нивата,

сиреч, служението на Църква-Рут, то вижда в това опасност,

защото непременно Божиите пророци ще напакостят на неговото

земно наследство.

107 (Рут 4:5-6)
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В този миг тази църква мисли за земното, а не за горното. В

нейните светилници няма масло. В този миг тази църква не е готова

да възстанови Името Ми на земята, защото в нея действа друг дух,

друг Исус и друго благовестие.

Сега разбираш ли, че никой не може да излъже Господа? Сега

разбираш ли, че няма разум, няма мъдрост и няма съвещание

против Господ и Неговите пророци?

Затова няма да се намери сила на земята, която да спре Делото

Ми, което ще извърша с тази книга и с твоето сърце. Затова кажи

на всичките Ми братя и сестри пророческото предупреждение,

което ви отправям сега:

Не се оженвайте за земните си пастири!

Не презирайте пророците Ми!

Не търсете земни користи!

Влезте със сърцата си в Църква-Рут, защото само тя е жена по

Сърцето Ми! Защото само на нея е дадено от Отца Ми да възстанови

Името на Господ над цялата земя!

Колкото до останалите, които ще презрат Моя призив, то виж

сега и втората духовна стъпка на твоя Господ…”
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ВТОРА ДУХОВНА СТЪПКА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Той принуждава тщеславната църква да “събуе обувката си”.

Нека сега продължа със следващото, което прави Господ Исус Христос,

а именно - да принуди тщеславната църква да “събуе обувката си”. В

тази стъпка има огромна духовна дълбочина и аз ще те моля да освободиш

ума си за Божието разбиране.

Когато Святият Дух просветли сърцето ми и аз разбрах в пълна степен

това “събуване на обувката”, тогава в сърцето ми дойде болка. Болката

беше толкова голяма, че дори не можех да мисля върху темата. Една дума

започна да пронизва ума ми и това беше думата “вечност”.

Мислиш ли за Вечността, братко мой? Мислиш ли за онова бъдеще,

което няма да има край, но ще преминава от век във век, за да дойде след

него друг век, като предвестник на друг след него?

Човешкият ум е така устроен, че в него не може да се задържи нито

отговорът, нито пълнотата на Вечността. Това е по силите само на Божието

Сърце. И ето, че когато стане дума за Вечността, то наистина до последно

Божията Милост ще иска да спаси всички, макар, че не всички ще се

отзоват на нейния повик. Затова Исус ми каза:

“Няма нищо по-печално, по-жестоко и непоносимо от мисълта,

че цял живот си се стремил към Вечност с Бога, а накрая се

озоваваш във вечност без Бога. Но ето такъв жребий вече си

изтегля тщеславната църква. Защото в критерия на Отец Ми има

два принципа, които Той никога няма да наруши. Аз искам да ти

кажа за тези принципи, защото те са основата, върху която ще

разбереш втората духовна стъпка на твоя Господ.

Запомни тези принципи:

Първи принцип: За този, който е получил наградата си

приживе, няма друга награда!

Втори принцип: За този, който е получил наказанието си

приживе, няма друго наказание!
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Ти със сигурност си спомняш как на много места в Евангелието

Аз говорих за гонителите Си и противниците на благовестието с

думите:

“Те са получили вече своята награда…” 108

Ти със сигурност помниш притчата Ми за бедния Лазар. Можеш

ли да си спомниш как Авраам извести на богаташа именно двата

принципа на Отца Ми:

“Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе,

така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш…”
109

Единият получи блага, а другият злини. Единият беше награден,

а другият - наказан. Само че после награденият беше вън от Дома

на Отец Ми, защото нямаше разум да разбере, че единствената

Вечна Награда в сърцата ви съм Аз! Ако някой Ме размени за друга

награда, ще получи другата награда, но ще изгуби Мен!

Погледни и това, че наказаният дойде в Дома на Отца Ми. Защо

дойде? Именно защото имаше разума да проумее, че единственото

изкупително наказание в сърцата ви съм Аз и ако някой претърпи

поругание и зло поради Името Ми, ще е блажен в небесата, понеже

е съучаствал в Моето Страдание, за да придобие и Моята Слава!

Ето така, на тези простички, но изключително дълбоки духовни

принципи, се крепи Спасението и осъждението. И блажен е всеки,

който внимава в тяхното действие.

Как мислиш? Няма ли дяволът, който е човекоубиец и лъжец,

да поиска да размени мястото на принципите на Отец Ми? Няма ли

той да внуши на мнозинството, че който има благата долу, ще има и

благата горе и който е наказан долу, ще бъде наказан и горе!…”

“Господи Исусе!” - отговорих аз - “Такава размяна е страшна. С такава

размяна вярващото сърце изобщо забравя, че този свят лежи в лукавия и

земята е предадена за владение на Сатана. С такава размяна сърцето ще

припознае дявола за Господ, а Господа за дявол…”

108 (Матея 6:2)
109 (Лука 16:25)
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“Точно така е, момчето Ми! Но ето именно тази размяна ще

принуди “по-близкия сродник” на Рут да “събуе обувката си”.

Впрочем, виж това в самата “Книга Рут”, за да разбереш дълбокия

прицел на твоя Господ…”

Отворих “Книгата Рут” и прочетох там следното:

“А в старо време, за да се утвърди всяко дело по откупуване и

размяна в Израиля, ето що беше обичаят: човекът изуваше

обувката си, та я даваше на ближния си; и така се свидетелстваше

в Израиля. Затова сродникът, като каза на Вооза: Купи го ти за себе

си, изу си обувката…” 110

Едва бях прочел думите от “Книгата Рут”, когато Исус отново ми каза:

“Забелязваш ли, че за да се утвърди делото по размяната,

сродникът изу обувката си?

В този момент тщеславната църква мисли за своето наследство.

Тя не е готова да приеме служението на Църква-Рут, защото така

ще навреди на своето си наследство, на наследството, което

дяволът й е дал като подарък, понеже е слушала неговата воля.

Затова тя просто прави размяната.

Приема наградата на земното за сметка на Небесното!

Няма да ти е трудно да забележиш, че тази църква дословно

повтаря състоянието на богаташа. Прочети какво правеше той и ще

разбереш откровението, в което те водя...”

Отворих библията си на “Евангелието от Лука” и там прочетох точните

думи:

“Имаше някой си богаташ, който се обличаше в мораво и висон,

и всеки ден се веселеше бляскаво…” 111

Тогава казах на Исус:

“Господи, този богаташ сякаш, че на пръв поглед се държи библейски.

Защото “Откровението” казва, че на Невястата Ти се позволи да се облече

в светъл и чист висон…”

Тук Господ ме прекъсна и каза:

110 (Рут 4:7-8)
111 (Лука 16:19)
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“Да, момчето Ми! Но погледни, че “Откровението” говори не

просто за висон, но за “светъл и чист висон”. Така и вие трябва да

желаете не просто праведност, но Моята Праведност. Който се

облича в своята си праведност, а не в Моята, такъв става тщеславен

и заприличва на богаташа. Тогава на такъв не му остава друго,

освен да повтори нещата на богаташа, а именно “всеки ден да се

весели бляскаво”. Ето такава е църквата, която отстъпва от Името

Ми и Завета Ми. Защото и тя, подобно на богаташа, днес “се облича

в мораво и висон” и “всеки ден се весели бляскаво”.

Ето тук е заблудата, Стефане! Ето тук е заблудата, която дяволът

инжектира в сърцата на мнозинството. Защото и те, подобно на

“сродника” събуват обувката си, за да осъществят размяната и

откупуването.

Помисли тогава какво ще се случи, когато някой събуе обувката

си? Няма ли да остане бос? Няма ли тогава Отец Ми да изпълни

Словото Си, изречено в най-древното време?

Защото на змията Сатана Той каза:

“Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето

потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му

нараниш петата…” 112

Днес е времето, когато дяволът се възползва от обещанието на

Отец Ми и бърза да нарани петата на тези, които събуват обувката

си и Ме разменят за богатствата на този свят. А сам можеш да се

досетиш, че когато отровата на старовременната змия проникне от

петата, тя ще отрови цялото тяло и ще убие всички, до които

намери достъп. Колкото до събуването на обувката, то спомни си

думите на Апостола Ми:

“Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени

в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност

чрез благовестието на мира…” 113

Когато някой е събул обувката си, то такъв има ли вече

готовност да проповядва благовестието на мира? Няма ли тогава
112 (Битие 3:15)
113 (Ефесяни 6:14-15)
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такъв да има една друга готовност? Няма ли тогава такъв в сърцето

си друг Исус, друг дух и друго благовестие?

Разбира се, че има!  И точно тази е причината такъв човек да се

размине с Моята Вечност. Той вече няма готовност за Грабването,

понеже е изгубил готовността за Моето благовестие! Понеже Аз ви

дадох благовестие за Небесното Царство, но тщеславието го

превърна в благовестие за земни царства на продажни пастири.

Понеже Аз ви дадох благовестието, за да се покланят Истинските

поклонници на Отец Ми в Дух и Истина, а тщеславието превърна

това благовестие в поклонение пред княза на този свят. Амвоните

станаха място, където дрънкат сребърниците на Юда. Ето защо това

“събуване на обувката” в действителност е пълното отричане от

Името Ми и превръщането на Благодатта Ми в похотливост. Такива

хора много скоро ще приемат заслуженото въздаяние и ще отидат

при онзи, с чиито пари се обогатиха и с чиито титли се накичиха.

Понеже никой не може да служи на двама господари. Ако беше

възможно такова служене, тогава близкият сродник би откупил и

дела на Рут. Но той не може да откупи Небесното, понеже така ще

изгуби земното и ще навреди на своето си наследство.

Ти знаеш ли, момчето Ми, колко голямо и тежко е наследството

на тщеславната църква? Ти знаеш ли какви палати се строят със

сребърниците на Юда? Ти знаеш ли, че във време, когато всеки миг

ще настъпи Грабването, търговци и насилници си правят ефектни

Вавилонски кули като въздигат небостъргачите на човешката си

праведност?

Ти знаеш ли, че ако сега отида при тях и им кажа, че в тази нощ

ще настъпи Грабването, те ще се обърнат и ще Ми изкрещят:

“Сега ли намери да грабваш Църквата Си, когато вече имаме

дузина нови проекти за палати, офиси, телевизионни станции и

зали? Забави намерението Си поне със сто години, защото не сме

готови да зарежем такова богатство! Забави го, чуваш ли?”

Но Аз ще им покажа сълзите в очите на унижените. Аз ще им

покажа кръпките по дрехите на бедните. Аз ще им покажа бедния
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Лазар, стоящ пред прага на палатите им, на когото дават трохите

си. И затова ще ги попитам:

На куче ли преобърнахте Господа на Славата? Исус Христос,

Разпнатият и Възкръсналият от мъртвите, трохи ли заслужаваше?

Не трябваше ли бедният Лазар да получава не от излишъците ви, а

от самите ви сърца? Не трябваше ли вместо сълзи на унижение, да

има сълзи на радост по очите му?

Но всичко това се изпълнява на вашето нечестиво поколение,

което пожела заплатата на Юда и дяволът ви я даде.

Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за

дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте,

но Ме опозорихте, като Ми давахте трохи, като на куче. Защото

ожаднях и не Ме напоихте, понеже в сърцата ви ги няма живите

води на Святия Дух. Странник бях и не Ме облякохте, понеже

блясъкът на собствените ви дрехи ви заслепи в гордостта ви. Болен

и в тъмница бях, и не Ме споходихте, понеже решихте, че вие сте

здравите и благословените.

Горко вам във Вечността, която предстои, защото вече сте

приели утехата си…”

“Вечността, която предстои…”

Помисли върху това, скъпи мой братко! Защото Гневът Господен, който

се изля чрез сърцето ми, беше толкова силен, че ако не бях загърнат от

Милостта Господна и под покривалото на Рут, той в действителност

можеше да ме убие. Някаква невидима граница, много тънка и много

близка, ни дели от времето, когато Господ, Праведният Съдия ще въздаде

от Виното на Пламенния Си Гняв. Тогава ще е късно за тщеславните. А във

вестниците им може да срещнеш и такава религиозна обява:

“Заменям огромно земно царство за трикрако столче в подножието на

Сион!”

Но днес трикраките столчета се подритват. Днес тщеславната църква

бърза да заграби всичко, което носи пари и печалби. И най-печалното във

всичко това са глупостта и лудостта.
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Глупостта да събуеш обувката си в миг, когато трябва още по-здраво

да я обуеш. Лудостта да решиш в сърцето си, че няколко години светска

слава и блясък струват повече от Светлината на Небесния Ерусалим.

Затова те моля от цялото си сърце и с всичкото напрежение на силата си:

Избери наказанието сега и Наградата после!

Избери да бъдеш като бедния Лазар пред прага на богатите!

Избери да си пришелец и чужденец на света, защото само така духовно

ще бъдеш съгражданин на Светиите и член на Божието Семейство!

Най-малкото, изпитай духа на мястото, което посещаваш, с един най-

простичък тест, който Господ Исус ми даде, за да разбереш кои днес

събуват обувките си и правят смъртоносната размяна.

Нека двамата с теб сега да отидем в “Евангелието от Матея” и да си

представим, че сме седнали в нозете на Исус и Той ни говори благодатните

Си думи. Словото Си на Живот, с което душите ни оживяват, а сърцата ни

пият от изворите на Сион. И така - Господ вече говори:

“Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство…”
114

В този момент другият сродник дърпа ръката ти и казва:

“Забрави за това! Днес са блажени висшите по дух. Иди и завърши

теология, защото само с диплома и висше духовно образование имаш

някаква тежест в този свят...”

Ти отново се обръщаш към Господ и чуваш как Той продължава с

други думи:

“Блажени скърбящите, защото те ще се утешат...” 115

В този момент другият сродник идва при теб, хилейки се, и казва:

“Искаш ли “свят смях”? Ха-ха-ха, хе-хе-хе, хи-хи-хи! Отпусни се бе,

човек! Преживей смеха! Ха-ха-ха! Хе-хе-хе! Хи-хи-хи!”

Отново се заслушваш в думите на Исус. Той казва:

“Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще

се наситят…” 116

В този момент другият сродник идва при теб и ти казва:

114 (Матея 5:3)
115 (Матея 5:4)
116 (Матея 5:6)
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“Ела при нас и няма да имаш проблем. Ние всички сме преяли и сме

препили. На сергиите ни има достатъчно много литература от Божиите

генерали! Ела, купи си, яж и пий…”

Отвърнал глава от примамливата оферта ти пак слушаш Исусовите

думи. А Той ти казва:

“Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното

царство…” 117

Другият сродник изумен се хваща за главата и ти казва:

“Какво гонене бе? Няма гонене! Ние сме официално регистрирани в

дирекцията по вероизповеданията. Няма гонене! Има харта за правата на

човека. Има религиозни права и свободи…”

Исус отново продължава да говори и ти казва:

“Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас

лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте се и веселете се,

защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха

пророците, които бяха преди вас…” 118

Тук другият сродник вече не издържа и ти казва:

“Докога ще четеш книгите на недоктринални автори, дето се правят на

пророци? Този, дето е писал книгата няма нито ценз, нито диплома, нито

образование, а ти го имаш за пророк. Той на най-святия ли ще се прави? И

само на него ли Господ му говори? Ако продължиш да го четеш ще те

отлъча от църквата, чуваш ли?

Няма такава църква-Рут. Това са глупости. Тя не е регистрирана в

дирекцията по вероизповеданията. Този е дошъл да разцепва църквите.

Дай ми книгата му и веднага ще я изгоря. Не искаш да я дадеш ли? Тогава

на основание на нашия устав те отлъчвам от църквата и те обявявам за

антихрист. Повече да не си дошъл тука! Повече да не си решил да мътиш

главите на вярващите с книгите на тоя автор…”

Този друг сродник, братко, може да продължи в същия дух с много

други зли и лъжливи думи, само и само да те отдели от ръката на твоя

Господ. Но ти помисли върху другото:

117 (Матея 5:10)
118 (Матея 5:11-12)
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Ако този сродник така тотално се различава от Христовата проповед

на планината, то кой ли му е станал Господ и Бог? Няма ли тогава, ако

приклониш сърцето си към думите му, и ти да събуеш обувката си?

Господ не иска това за тебе, нито пък аз искам това за тебе. Затова

нека следващата духовна стъпка на Исус прибави към твърдостта на

вярата ти и радост за надеждата ти. Нека се пренесем към нея.
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ТРЕТА ДУХОВНА СТЪПКА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Чрез Църква-Рут Господ възстановява Името Си върху Своето

наследство.

Скъпи мой братко!

След всичко, което прочете дотук, аз вярвам, че вече си убеден в една

неоспорима истина. Истината, че Господ е забелязал търсещото ти сърце и

те е намерил според великата Си Воля и Промисъл, за да ти даде онова,

което винаги си копнеел да получиш от Него - Вечния Живот.

Една от най-големите измами, които дяволът внедри в много църкви,

беше тази, че вместо Бог да образува нас, ние започнахме да образуваме

Бога. Хората отвориха библиите си, харесаха си една част от Исус и Го

доукрасиха с човешките си разбирания, с човешките си доктрини и

помисли. И след като направиха от Божия Образ един невидим идол,

сътворен от човешки умове, те започнаха да му се кланят толкова усърдно,

щото не е никак чудно, че живееш във времената, когато любовта на

мнозинството е охладняла.

В тази книга, стоейки в смирение пред Божията Благодат и Присъствие,

аз се опитах да бъда само един проводник на нещата, които идват от Бога

и зная със сигурност, че това, което те е докоснало, е било Божието

Помазание, което не зависи от никакви усилия на ума и никакви опити на

сърцето. Сам Йоан Кръстител ни казваше, че човек не може да вземе нищо,

ако не му е дадено от Небето. Но ако вече веднъж е дадено, то имай

мъдростта да приемеш всичко, което ти е дадено, за да се избистри в

цялата си пълнота и съвършенство дълбокото откровение за последната

Жива Църква на Исус - Пророческата Църква Рут.

Следвайки библейския разказ от “Книгата Рут” ти ще видиш как

нещата следват своята естествена развръзка и идва миг, когато Вооз

наистина взима Рут за своя съпруга. Тя е впечатлила сърцето му и целият

град на людете му вече знае, че няма по-добродетелна жена от нея. Така и

Пророческа Църква Рут наистина ще впечатли Сърцето на Господ Исус и

Небесният Ерусалим ще бъде свидетел на нейната добродетелност.
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Нека сега да прочетем заедно с теб думите, които Вооз изговори пред

всичките си люде. Ето какво каза той за Рут:

“А още и моавката Рут, Маалоновата жена придобих за жена, за

да възстановя името на умрелия над наследството му, за да не се

изличи името на умрелия измежду братята му и из града на

обитаването му; вие сте свидетели днес...” 119

Виждаш как със самия акт на брака между Рут и Вооз се изпълнява

една особено важна задача, а именно - да се възстанови името на умрелия

над наследството му. Като духовен човек ти ще се досетиш, че има само

Един, Който е умрял, за да получи великото Наследство от Своя Отец и

това е нашият Господ Исус Христос. Ето защо, в мига, когато Господ Исус

грабва Пророческата Църква Рут в Небето, наистина се възстановява Името

на умрелия над Неговото Наследство. Понеже Исус дойде сред нас и живя

един Свят и Съвършен Живот, за да умре на Голготския кръст и да получи

от Отца Си наследство. Виж как говори за всичко това и втори псалом. Там

Отец се обръща към Сина Си и Му, казва:

“Поискай от Мене и Аз ще Ти дам народите за Твое наследство,

и земните краища за Твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязна

тояга, ще ги строшиш като грънчарски съд...” 120

Ти искаш ли да участваш над това наследство, братко мой?

Защото аз го искам с цялото си сърце. Понеже същите тези думи,

записани в псалома, с които Отец се обещава на Сина, ще ги видиш и в

“Откровението”, където Синът се обещава на теб:

“И на този, който победи, и който се пази докрай, за да върши

дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите, (и той “Ще ги

управлява с желязна тояга; те ще се строшат като грънчарски

съдове,) както и Аз получих от Отца Си. И ще му дам зорницата…” 121

Това обещание звучи наистина превъзходно, но дали ние ще победим

и ще се пазим докрай, за да вършим дела, чисти като Неговите?

Дали ще се намерим в Църквата на Божиите слуги, пророците?

Ето как Исус ми отговори на всичко това. Той ми каза:

119 (Рут 4:10)
120 (Псалом 2:8-9)
121 (Откровение 2:26-28)
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“Аз зная, че в сърцето ти няма никакво съмнение, че наистина

Църквата-Рут ще вземе обещанията и чрез нея Аз ще възстановя

Името Си над цялата земя.

Но имаш ли представа, че това последно време, в което живееш,

ще те направи свидетел на съдбоносни и фатални развръзки?

Понеже, ако трябва да изброя всички, които се наричат

християни, то поводът за самочувствието Ми би бил голям. Но ако

трябва да изброя само Исус Христовите, то Стадото Ми не е толкова

голямо, колкото някои смятат. А самочувствието и гордостта на

мнозинството са наистина трагични и достойни за съжаление.

Виж сега стихът от Словото Ми, който Отец ще наложи като

сито върху всички църкви на земята…”

Така Господ ме отведе в “Притчи”, където прочетох следното:

“Благоразумен слуга ще владее над син, който докарва срам, и

ще вземе дял от наследството между братята…” 122

Едва бях прочел стиховете, когато Исус пак ми заговори:

“Когато синовете са започнали да докарват срам, то значи, че е

дошло времето на слугите. И тези слуги непременно ще владеят над

всички синове, които докарват срам и ще вземат най-скъпоценния

дял от наследството между Моите братя.

Нужно ли е да ти казвам, че това са Божиите слуги, пророците?

Нужно ли е отново да ти припомням съвършените думи на Църква-

Рут, които тя ще Ми каже:

“Аз съм слугинята Ти Рут, простри прочее полата Си над

слугинята Си…”

Във време, когато повечето празнуват без Младоженеца и ядат

и пият в нескончаеми тържества и банкети, една Моя слугиня търси

Присъствието Ми, търси Смирението Ми, търси Съвършената Ми

пълнота.

Тя не иска да празнува без Мен. Тя не иска да получи наградата

си приживе. Тя е странна в очите на мнозинството, понеже сълзите

на нейното покаяние са твърде учудващи за веселящите се.

122 (Притчи 17:2)
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Затова, момчето Ми, тази благоразумна слугиня ще владее над

дъщерите, които докараха срама, и ще получи Венеца на Правдата.

И ето тук е скрита най-голямата тайна за пребъдването на Църква-

Рут. Тайна, която искам да изявиш, за да могат всички да участват в

Небесното благословение…”

Това, което Исус ми каза за тайната, наистина ме учуди в първия

момент. Уж знаех толкова много за Църква-Рут, а ето, че сърцето ми

стоеше пред тайна, която Господ щеше да направи явна за мен. А тогава

Той ми даде видение. Нека ти разкажа за него.

Исус ми показа две жени с децата си, които бяха застанали пред мъж в

светла мантия. Едната дърпаше лявата му ръка и държеше детето си с

дясната, а другата - дясната му ръка и държеше детето си с лявата. Мъжът

беше видимо притеснен, защото се опитваше да прегърне и двете, но не

можеше нито да ги съгласи, нито да ги събере близо до себе си. Това беше

една борба между жените и всяка от тях желаеше мъжа за себе си.

Погледнах към Исус, Който стоеше някъде отстрани, а Той ми каза:

“Виждаш ли, Стефане?

Това тук, което правят тези две жени, е битка за наследство.

Всяка от тези жени иска наследството на мъжа, но никак не е

съгласна, нито е готова да дели наследството си с другата…”

Реших веднага да направя духовен паралел на едната жена с

Църквата-Рут, но Господ ме спря и допълни:

“Не бързай! Това видение не е просто опит да те накарам да

правиш духовни съпоставки. То е по-дълбоко. Много по-дълбоко.

Тук е скрита тайната за пребъдването в Бога. Тук е скрита и тайната

как се възстановява Името на умрелия върху Неговото наследство.

Но ти виж отново двете жени и децата им, защото именно така ще

разбереш видението…”

Погледнах към жените и най-вече към децата им. Тогава забелязах, че

едното дете имаше вериги, стиснали нозете му, а другото нямаше такива

вериги. Нещо повече - лицето на другото бе усмихнато и в него се четеше

особено духовно състояние. Състояние на смях, който не приличаше на

човешкия и тщеславен смях. Това беше смях от друго измерение. Това
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беше смях, като извор на съвършен мир и пълнота. И изведнъж в ума ми

проблесна ярка светлина. Тогава направо извиках към Исус:

“Господи мой, това видение е свързано с Авраам. Това е видение,

показващо двете жени в живота му. Едната е Сара, а другата е египтянката

Агар…”

А Исус допълни:

“Не просто с Авраам! Това е Божието видение върху всяко

сърце на всеки един християнин на тази земя. Всички вие имате в

живота си една Сара и една Агар.

Впрочем - отвори “Книгата Битие” и виж какъв беше спорът

между Сара и Агар, за да разбереш видението Ми…”

Отворих “Книгата Битие” и там прочетох следното:

“А Сара видя, че синът на египтянката Агар, когото бе родила

на Авраама, се присмива; затова рече на Авраама: Изпъди тая

слугиня и сина й; защото синът на тая слугиня няма наследство с

моя син Исаак…” 123

След като прочетох стиховете Исус ми каза:

“Нека всеки от вас изпъди от сърцето си Агар, защото нейния

син няма наследство с Мене. Понеже Агар е чужденка, а Небето не

приема нито чужденци, нито странни и пришелци.

Ти ще държиш ли в сърцето си неща, чужди на Небето? Няма

ли после тези чужди неща да направят самия тебе чужденец?

Понеже този син на египтянката Агар, който е плод в сърцата

на мнозинството, днес се присмива на всичките Ми Избрани и на

слугите на Отец Ми. Ако някой от вас не го изгони, той ще приеме

съдбата на Агар, но не и съдбата на Сара.

Виж отново какъв съвет дава Отец Ми на слугата Си Авраам,

когато Сара му казва да изгони египтянката…”

Отново отворих “Книгата Битие” и там прочетох:

“Обаче тая дума се видя на Авраама твърде тежка, поради сина

му Исмаил. Но Бог каза на Авраама: Да не ти се види тежко за

момчето и за слугинята ти; относно всичко, което ти рече Сара,

123 (Битие 21:9-10)
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послушай думите й, защото по Исаака ще се наименува твоето

потомство...” 124

Не бе трудно да следя пътя на Божието откровение и затова Святият

Дух ме заведе на “Посланието към Галатяните”, където прочетох думите на

Апостол Павел:

“Защото е писано, че Авраам имаше двама сина, един от

слугинята и един от свободната; но тоя, който бе от слугинята, се

роди по плът, а оня, който бе от свободната, по обещание. И това е

иносказание, защото тия жени представляват два завета, единият

от Синайската планина, който ражда чада за робство, и той е Агар.

А тая Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства

на днешния Ерусалим, защото тя е в робство с чадата си. А горният

Ерусалим е свободен, който е [на всички] майка; защото е писано:

“Весели се, неплодна, която не раждаш; Възгласи и извикай, ти,

която не си била в родилни болки, защото повече са чедата на

самотната, нежели чедата на омъжената”. А ние, братя, както

Исаак, сме чеда на обещание. Но, както тогава роденият по плът

гонеше родения по Дух, така е и сега. Обаче, що казва писанието?

“Изпъди слугинята и сина й; защото синът на слугинята няма да

наследи със сина на свободната”. За туй, братя, ние не сме чеда на

слугинята, а на свободната…” 125

Тогава Исус отново ми каза:

“Виждаш ли, че тази Агар съответства на днешния Ерусалим?

Нека никой не те кара да мислиш, че става дума за земни

градове, защото тази Агар отговаря на днешното състояние на

мнозинството и олицетворява земната църква.

Ти искаш ли горният Ерусалим?

Тогава бъди точно в този миг от чедата на Сара. Защото в това

последно време църквите са пълни с чеда на Агар. Те са поробени

от света и слугуват на света, а не на Бога. Затова няма да получат

от Моето Наследство.

124 (Битие 21:11-12)
125 (Галатяни 4:22-31)
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Нещо повече! Виж как Апостолът ти казва, че “повече са чедата

на самотната, нежели чедата на омъжената…”

Какво има предвид тук Павел?”

Замислих се над думите на Исус. И затова казах:

“Господи, аз мисля, че повече са чедата на Агар, отколкото чедата на

Сара. Защото синовете по плът се раждат лесно, но синовете по обещание

се изстрадват през целия живот. Тази Агар непременно е самотна, понеже

Ти не Си нейният Жених. При такава самотна жена могат да дойдат

всякакви мъже и тя да роди от семето им всякакви синове…”

“Точно така, момчето Ми! Точно така! В това последно време

чедата на самотната са повече от чедата на омъжената, понеже

омъжената има само Мен, докато самотната блудства с всякакви

младоженци и винаги ражда чеда за робство. Това са чеда, родени

по плът, заченати от плътски проповеди и човешки учения. А после

непременно се случва това, че както тогава роденият по плът

гонеше родения по Дух, така е и сега! Понеже роденият по плът

търси плътското за да му угажда и забравя, че е писано:

“Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или

сребролюбец, (който е идолопоклонник), няма наследство в

царството на Христа и Бога. Никой да ви не мами с празни думи;

понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на

непокорството. И тъй, не бивайте съучастници на тях…” 126

Днес слугите на Отец Ми са гонени повече от всякога, понеже

те представляват горния Ерусалим. Днес слугите на Отец Ми са

гонени от всички онези, които са съучастници на търговци,

кариеристи, лицемери и сребролюбци. Можеш ли тогава да си

представиш как ще реагират на пророческите служения църкви-

Агар, пълни със стотици Исмаиловци?”

Отговорих:

“Господи, от гонението и презрението, което преживях за последните

пет години, разбирам, че Исмаил винаги е гонел и ще гони Исаак. Само

126 (Ефесяни 5:5-7)
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така мога да си обясня защо толкова книги, които Ти ми даде да напиша,

бяха късани, преследвани и горени…”

А Исус допълни към думите ми:

“Бог не е за подиграване и ако сее някой вятър, ще пожъне

бури. Ако сее някой от плътта си, ще пожъне тление, но ако сее от

духа и сърцето си, ще пожъне плод за Вечен Живот. Затова всеки

от вас трябва да падне на колене пред Отец Ми и да Му каже:

“Отче, ако досега съм позволявал в сърцето си да съжителстват

Исаак и Исмаил, то в този миг се отричам от Исмаил, защото по

Исаак се наименува потомството на Авраам. Аз изповядам, че съм

Авраамово потомство и искам да върша Авраамовите дела. А

делото на Авраам беше такова, че той изпъди слугинята и сина й и

се покори на Твоя Глас, Отче, за да го благословиш и утвърдиш. Аз

нямам нито дял, нито наследство с Агар и Исмаил. Понеже Агар е

светската тщеславна църква и Исмаил е родения по плът, който

гони Твоите пророци. Но Сара е горният Ерусалим, който е свободен

и аз искам да бъда пред очите Ти Исаак, Когото ти ще утвърдиш в

наследството на Авраам…”

Искаш ли, братко мой, да бъдеш Исаак? Искаш ли да възстановиш

Името на умрелия за греховете ти Господ над Неговото наследство?

Тогава помисли какво ще рече “Исаак”.

Няма ли да рече “смях”?

Разбира се, че е смях, но това не е с нищо неподплатения смях на

тщеславните. Това е един друг смях, който е пророчески запечатан в

Божието Слово и абсолютно доказва, че Църква-Рут в това последно време

има само едно призвание:

Да ражда Исаак в сърцата на хората!

Нека ти помогна, за да разбереш това, защото сега ще отидем в най-

дълбокото откровение, което Исус ми даде за Църквата-Рут и нейното

призвание, свързано с горния Ерусалим. Моля се на Бог всяка дума от това

откровение да бъде запечатана в сърцето ти. Ето как Господ ме доведе до

най-дълбоката тайна, свързана със служението на Рут. Той ми каза:
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“В Библията има един псалом, който спокойно може да бъде

наречен: “Пътят на Църква-Рут”. Чрез изпълняването на този

псалом Божиите пророци наистина утвърждават Исаак в сърцето на

всеки Авраамов потомък.

Нека този псалом се превърне в живот за всички, които Ме

обичат. Нека този псалом направи промяна в сърцата ви. Нека този

псалом ви покаже как изглеждат плановете на Отец Ми преди мига

на Грабването, за да можете всички да се намерите пред Мен и да

сполучите да избегнете времената на Голямата Скръб…”

Едва изговорил думите Си, Исус ме заведе на псалома и очите ми

жадно започнаха да поглъщат думите му:

“Когато Господ възвръщаше сионовите пленници, ние бяхме

като ония, които сънуват. Тогава се изпълниха устата ни със смях и

езикът ни със пеене. Тогава казаха между народите: Велики неща

извърши за тях Господ. Господ извърши велики неща за нас, от

които се изпълнихме с радост...” 127

Братко мой, скъпи приятелю, ти не си забравил, че “Исаак” ще рече

“смях”. Виж тогава, че когато Исус възвръща Сионовите пленници, тогава

се изпълниха устата им със смях. И ако устата им са пълни със смях, то с

какво ли е пълно сърцето им? Не каза ли Исус в “Матея”, че:

“…от онова, което препълва сърцето, говорят устата…” 128

Ако несъмнено устата са пълни със смях, то и сърцето прелива от онзи

събуден Исаак, който знае, че отива при своя Бог в Небето. Този събуден

Исаак е бил дълго време пленник на Исмаил. Тези Сионови пленници не са

други, но тези, към които Отец се обърна чрез пророка Си Исайя:

“Събуди се, събуди се, облечи силата си Сионе; облечи

великолепните си дрехи, Ерусалиме, свети граде; защото отсега

нататък няма да влезе в тебе необрязан и нечист. Отърси от себе си

пръстта; стани, седни Ерусалиме! Освободи се от връзките по шията

си, пленена дъщерьо Сионова...” 129

127 (Псалом 126:1-3)
128 (Матея 12:34)
129 (Исайя 52:1-2)
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Знай братко, че тази събудена Сара дълго време е била пленница на

Агар. И затова Божията Милост непременно е изпратила Църквата-Рут, за

да събуди всички, които искат да бъдат събудени. Понеже, спомни си, не

събуди ли моавката Рут Вооз? Не извика ли тя:

“Ето, Младоженецът иде!”

Виж отново в псалома, че:

“…когато Бог възвръщаше сионовите пленници, ние бяхме като

ония, които сънуват…”

Ако някой сънува, то непременно е заспал. Но ако е заспал, то Бог ще

го възвърне и събуди именно чрез пророците Си, именно чрез слугите Си.

Ще чуеш ли гласа на тези Божии слуги? Ще направиш ли последното

най-важно усилие, за да придобиеш Исус и Вечността?

Знай тогава, че този Исаак вътре в теб трябва да бъде събуден. Знай

тогава, че този Исаак, вътре в теб, трябва да се влюби в Небето и духовно

да пребъдва по златните улици на горния Ерусалим, а не по лъскавите

конференции на долния Ерусалим. Защото само тогава Бог ще извърши

велики неща в живота ти и ти ще се изпълниш с радост.

Но нека да продължа отново с този великолепен псалом:

“Ония, които сеят със сълзи, с радост ще пожънат. Оня, който

излиза с плач, когато носи мярата семе, той непременно с радост

ще се върне, носейки снопите си...” 130

Виждаш ли тук моавката Рут? Виждаш ли тук онези покаяни сърца,

които сеят със сълзи, но с радост ще пожънат? Виждаш ли тук, че онзи,

който излиза с плач, непременно ще се върне с радост, носейки снопите

си?

Ето така моавката Рут вървеше след основната жетва. Докато другите

се радваха, тя плачеше. Докато другите сееха с тщеславния си смях, тя

сееше със сълзи. Защото само със сълзи могат да се напълнят онези делви

на сватбата в Кана Галилейска. Защото само тези сълзи Господ може да

обърне във велик Плод на Своята трапеза и на Сватбата на Агнето. Нека

прибавя към това и категоричните думи на Исус. Защото Той ми каза:

130 (Псалом 126:5-6)



116

“Запомни от твоя Господ, че Небето е заповядало ненарушими

духовни принципи и закономерности. Един от тях е свързан с

жетвата и гласи, че онзи, който сее със сълзи, ще пожъне с радост!

Но другият, който сее с радост, ще пожъне със сълзи!

Днес Църква-Рут започва да сее със сълзи, но ще пожъне с

радост. В това същото време тщеславната църква сее с радост, но

жетвата й ще бъде в Голямата Скръб. Защото днес скръбта по Бога

ще доведе до спасително покаяние и радост. Но радостта по света

ще доведе до Голяма Скръб без Бога…”

Слушайки думите на Исус аз самият настръхнах пред перспективата,

която се очертава пред тщеславните и търговски църкви. Защото разбрах и

друго, братко мой. Разбрах това, че ако има причина за радост сред

тщеславните, тя е продиктувана от факта, че приживе получават наградата

си и наследството си. Колкото до теб, вярвам и съм убеден, че няма да

поискаш наследството на Исмаил и Агар.

Разбираш ли сега, скъпи ми приятелю, че Исаак може да бъде събуден

само с проповядване на покаяние и обръщане? Разбираш ли сега, че ако

не излезеш с плач и ако не сееш със сълзи, Бог няма да ти даде да

пожънеш за Него?

Ти можеш да жънеш за всякакъв друг началник на жетвата. Но аз за

кой ли път ще повторя думите на Сара към Авраам:

“Изпъди тая слугиня и сина й; защото синът на тая слугиня

няма наследство с моя син Исаак…” 131

Нека думите на този псалом наистина се превърнат в живот за теб,

защото само с Исаак ти ще наследиш горния Ерусалим и Господ твоят Бог

ще бъде твоят Младоженец. Колкото до плодовете на Сватбата между

Христос и Църква-Рут, то нека последната глава на тази книга ти даде ясен

поглед как да участваш в тях.

131 (Битие 21:10)
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VII. ПЛОДОВЕТЕ НА ХРИСТОС И ЦЪРКВА-РУТ

Братко мой!

Оттук нататък книгата е предназначена само за Исаак, който живее в

теб, понеже Исмаил няма да понесе дълбочината на откровенията, нито

пък ще приеме каквото и да било Господно изобличение. Както сам се

убеди, идва един миг, когато ще бъдем при Исус. Това е най-прекрасният

миг. Заради този миг си заслужава да презреш всички неща на света и да

се влюбиш във всяка изява на твоят Господ Исус.

Тази книга беше написана по изричната Божия Воля, за да бъдеш

убеден, че на земята излиза една последна Жива Църква на Исус и тя ще

извърши Съвършената Му Воля.

Аз зная, че нещата, които получи тук, са нови за твоята вяра и твоето

сърце. Но помисли, че те бяха нови и за мен, когато Господ обновяваше

ума ми. Нещо повече - почувствах върху плещите си такава огромна

отговорност за братята и сестрите си, каквато не е възможно да бъде

носена без Божията Сила. Зная, че непременно ще ми зададеш въпроса:

“Означава ли това Божие послание, че се изисква от мен да изляза от

църквата, в която се намирам?”

Братко мой, аз не съм анархист и провокатор. Аз не разделям, за да

владея. Аз съм просто един канал, чрез който говори Дух и Той ми се

открива като Господ Исус Христос. А Неговото Слово е ненарушимо.

Неговото Слово вечно стои и там има записани думи за теб. Думи, с които

ти ще изпиташ истинността на тази книга и ще се посветиш дълбоко в

Святия Дух. Нека сега да ти покажа тези думи:

“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с

овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги

познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи? Също

така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава

лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове; или

лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава
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добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от плодовете им

ще ги познаете…” 132

Сам се убеждаваш как Господ те съветва да се пазиш от лъжливите

пророци. Не от лъжливите пастори или лъжливите учители, но именно от

лъжливите пророци.

Защо?

Именно защото днес на земята се подвизава “лъжепророкът”, който

е духът на Антихрист. И на такъв лъжепророк може да се противопостави

само Господен пророк.

В тази книга изцяло говорих за църквата на Божиите пророци. И ако,

несъмнено, доброто дърво дава добри плодове, то и плодът на Църква-Рут

и Господ Исус Христос ще бъде траен, превъзходен и спасителен. Точно с

изявата на този плод тази църква ще стане скъпа на сърцето ти и ти

непременно ще се влееш в нея. И това вливане ще бъде толкова спокойно

и толкова уверено, щото никоя човешка, религиозна или демонична власт

да не може да попречи на твоя избор. Ти сам знаеш, че досега не се е

намерила власт, която да подпечатва съвестите на човеците или да води

на отчет убежденията им. Никой не може да контролира мислите ти, ако ти

не му позволиш това. Ето защо ти можеш да бъдеш навсякъде, но въпреки

това да принадлежиш на невидимата пророческа църква на Бога.

Въпросът е в това - да търсиш плода между Христос и Църква-Рут.

Въпросът е в това - да не направиш смъртоносния компромис, който

дяволът кара да правят мнозина в това последно време. Затова нека сега

да ти покажа някои знаменателни събития, които се случват, когато Вооз

взима за съпруга моавката Рут.

Следвайки библейския разказ в края на четвърта глава ще забележиш,

че след като Вооз обявява своето решение да се ожени за моавката Рут,

всичките свидетели на неговото решение благославят него и жена му с

думите:

“Господ да направи жената, която влиза в дома ти, като Рахил и

като Лия, двете, които са съградили Израилевия дом, и да станеш

силен в Ефрата и да бъдеш знаменит във Витлеем. И от потомството,

132 (Матея 7:15-20)
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което Господ ще ти даде от тая млада жена, нека бъде домът ти

като домът на Фареса, когото Тамар роди на Юда…” 133

В тази благословия има пророчески плодове, за които искам да

разбереш. Затова нека да ги изведа. Тези плодове са три и отговарят на

благословията, според както следва:

Първи плод:

Чрез Църква-Рут Господ Исус Христос ще стане силен в Ефрат.

Втори плод:

Чрез Църква-Рут Господ Исус Христос става знаменит във Витлеем.

Трети плод:

Чрез Църква-Рут Домът на Господ Исус Христос е като дома на Фарес.

А сега ще разгледам поотделно всеки от трите плода.

133 (Рут 4:11-12)
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ЗАЩО ЧРЕЗ ЦЪРКВАТА-РУТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ЩЕ

СТАНЕ СИЛЕН В ЕФРАТ?

Повечето от нас стигат във вярата си само дотам, че Исус един ден ще

ни грабне при Себе Си и толкова.

Ами оттам нататък?

Ние няма просто да отидем горе и да се отдадем на един безкраен

“лайф из лайф”, понеже Бог има да извършва съдби над този свят. И Той

ще извърши тези съдби именно чрез нас. Имай разбирането, че Божието

Слово е така вдъхновено и така покрито, щото само с Духа на Мъдрост и на

Откровение и то по Божието предузнание и избиране да се разкриват

дълбочините и височините на Христовата премъдрост. Нека тук ти дойдат

наум думите, които Бог изрече на пророка Си Даниил:

“Иди си, Данииле, защото думите са затворени и запечатани до

края на времето. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат

опитани; а нечестивите ще вършат нечестие; и никой от

нечестивите не ще разбере, но разумните ще разберат...” 134

Ето така има затворени и запечатани думи в “Книгата Рут”. Нечестивите

няма да разберат тези думи, защото духът, който ги е пленил, няма да им

позволи да отворят сърцата си. Но днес Исус ги разпечатва за всички

разумни, защото Милостта на Отец е много голяма. Ето такъв запечатан и

затворен за края на времето плод е фактът, че Господ Исус Христос ще

стане силен в Ефрат. Той ще стане силен в Ефрат, не просто Сам, но

изявата на Неговата Сила ще принадлежи на Църква-Рут. Затова нека сега

ти дам светлина върху разбирането на този първи плод.

От този момент на книгата аз те моля да имаш вярата, че си в

коленете на Господ, пред Неговия преславен Трон и сърцето ти жадно

поглъща дълбочините на Божията премъдрост. Защото аз, скъпи ми братко,

духовно се чувствах точно така. Исках да разбера всичко за тази река

Ефрат и затова Исус напълни сърцето ми със Себе Си, със Своя Си Ум и

Своята Си Светлина. Той ми каза:

134 (Даниил 12:9-10)
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“Ти получи много от Небето, но сега се приготви да приемеш

най-скъпоценното, а именно - плодът. Защото няма нищо по-ценно

на едно дърво от плодът му. А плодът на пророческата Църква-Рут е

този, че тя ще участва духовно в пророческите предсказания,

изречени от Отец Ми чрез слугите Му.

Спомняш ли си как те е предупредил Апостол Петър в своето

послание? Защото той каза на всички ви:

“Ето, възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете

събуждам чрез напомняне вашия чист разум, за да помните думите,

изговорени по-напред от светите пророци и заповедта на Господа

Спасителя, дадена чрез изпратените вам апостоли…” 135

Знаеш ли колко малко са християните, които помнят думите на

пророците на Отец Ми?

По тази причина са малко и готовите да участват в последните

събития на земята.

Както се убеждаваш, свидетелите на сватбата между Вооз и Рут

благословиха двамата с три най-важни благословии. Първата от тях

беше тази, че Вооз ще стане силен в Ефрат.

Ти вярваш ли, че твоят Господ ще стане силен в Ефрат?”

“Господи мой!” - отговорих аз:

“Ти винаги Си бил най-силният и най-превъзвишеният на тази земя.

Ето защо аз вярвам, че ако Ти ставаш силен в Ефрат, то едва ли Си тръгнал

да показваш мощ и величие над някаква географска река на планетата

Земя…”

“Точно така е, момчето Ми! Господна е земята и всичко, що има

в нея. Но не е Господен Ефрат и всичко, което се е вляло в него. Ето

защо Аз ще Си придобия Име всред Ефрат и всеки език ще

изповяда, че съм Господ за Слава на Всемогъщия Отец. А сега ела с

Мен, защото искам да видиш нещо, което никога не си виждал…”

В следващия миг Исус ме хвана и издигна високо над земята. Чувствах

се като орел, хванат в крилата си от още по-могъщ Орел. Тогава забелязах

голямата река Ефрат. Тя беше буйна и величествена. Нещо повече - водите

135 (II Петрово 3:1-2)
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й бяха излезли от коритата й и заливаха села и долини, като вълните й

събаряха църковни постройки с тази лекота, с която вятърът подхвърля

кибритени кутийки. Бях онемял от вълнението на гледката. Тогава Господ

отново ми каза:

“Виждаш ли сега? Това е голямата река Ефрат, която се готви

да потопи целия свят, но първо започва с отстъпилата църква.

Виж сега извора на реката!”

В следващия миг Господ ме спусна ниско над реката и аз видях

мястото, откъдето тя извираше. Това бяха устата на огромен златен

истукан, огромен златен идол с човешко лице. Това лице твърде много

приличаше на Лицето на Господ, но беше подсилено с много украшения.

Изобщо, ако можеш, си представи една огромна златна статуя, висока

колкото небостъргач, от чиито уста изтичаше река Ефрат, подобно на

водопад, който се разплискваше и тръгваше в устието си.

Тогава Исус отново ми каза:

“Сега искам да те отведа в началото. Сега искам да те отведа

при Отец Ми и пред Неговото Свято Слово, защото само така ще

имаш Мъдростта да разбереш пълнотата на това видение…”

Така Господ отново ме издигна високо. Толкова високо, че реката

Ефрат изчезна, а аз се намерих пред страниците на Библията. Това не

беше моята малка и окъсана библия, но съвършено светла, разтворена

книга, чиито стихове не просто блестяха, но изстрелваха заряди на

божествено Помазание и Сила към земята. В онзи миг Исус каза:

“Ето Словото на Отец Ми! Всяка дума тук е Дух от Духа на Отца

Ми. Това не са обикновените графични символи, които вие четете

долу. Това е Животът на Отец Ми. Това е Дъхът на Отец Ми, Който

пронизва цялата Вселена и я държи в съвършена хармония и

пълнота.

Виж сега момчето Ми, Книгата на Началата!

Потопи се в Битието на Бога, за да имаш вдъхновението и

Помазанието да изявиш какво е река Ефрат…”

Така аз се намерих насред Книгата и сърцето ми започна не просто да

поглъща Духа на писаното, но да изживява в невероятна пълнота изреченото



123

от Божиите уста. Ето кои думи Исус направи да изпълнят духа и сърцето

ми:

“И река изтичаше от Едем да напоява градината, от гдето се

разклоняваше и стана четири главни реки. Името на едната е

Фисон; тя е, която обикаля цялата Евилатска земя, гдето има злато.

И златото на оная земя е добро; там има още бделий и ониксов

камък…” 136

Когато думите на този стих изпълниха сърцето ми, Исус обърна

погледа ми към Престола на Отец. Тогава видях как тази река Фисон, за

която прочетох, беше поток от Светлина, който излизаше отсред мантията

на Отец и тръгваше към земята. Струите на този поток намираха много

сърца на земята и ги пълнеха със Светлина. Исус се приближи до мен и ми

каза:

“Това е река Фисон. Това е река от Сърцето на Отец Ми, която

напоява човешките духове. Тя е, която ги прави светила Господни.

Тя е причината вие да имате съвест. Тя е, чрез която Отец Ми ви

привлича към Мен. Понеже никой не може да дойде при Мен, ако

не го привлече Отец Ми.

Това е реката на Закона, на изначално положения Закон в

човешките сърца. Затова златото на Евилатската земя е добро.

Именно това злато прави добрия човек от доброто си съкровище да

изважда добри неща. Но ти премини нататък, за да видиш втората

река...”

Така аз преминах към втората река и прочетох за нея:

“Името на втората река е Гион. Тя е, която обикаля цялата

Хуска земя…” 137

Погледнах отново към Престола и видях реката Гион. Тогава забелязах,

че тя е още по-мощен и ослепителен извор от Сърцето на Отец. Струите на

този извор се изливаха мощно на земята. Те отиваха на местата, пълни с

грях и нечистота, с тъмнина и зло, с прелюбодеяние и лукавство и успяваха

да очистят всяко място, където биха минали. Гледката беше невероятна.

136 (Битие 2:10-12)
137 (Битие 2:13)
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Това бе най-красивото и превъзходно нещо, което някога бе наблюдавало

сърцето ми. А Исус отново ми каза:

“Това е река Гион. Това е Святият Дух и Благодатта, която тече

по цялата Хуска земя. И ако Хус ще рече “черен”, то имай

разбирането, че Божията Милост е обърната към грешните, за да ги

призове на покаяние и обръщане. Гион е благодатният поток на

Небето, изявен чрез Силата и Плодовете на Святия Дух. Той търси

вашите сърца, за да ги напълни. Той търси греха, за да го разруши.

Той търси тъмнината, за да я изгони и обърне всяко място в

Светлина. Той търси всички тъмни места на земята, пълни с

проклинание и насилство, за да ги завладее и направи територии

на Небето. Затова знай, че Фисон и Гион са Законът и Благодатта,

които се изливат от Небето. Това са двете реки от Сърцето на Отца

Ми и те изцяло са обърнати към човешките сърца.

Но сега се приготви да видиш други две реки, които Отец Ми

създаде поради грехопадението. Защото в тези други две реки е

скрито цялото зло на този свят и на планетата Земя…”

Отново започнах да чета Книгата. И така видях как за другите две

реки бе писано:

“Името на третата река е Тигър; тя е, която тече на изток от

Асирия. А четвъртата река е Ефрат...” 138

Погледнах към двете реки и забелязах, че Отец беше заповядал

тяхното действие далече по-долу от Небесния Престол и Тронната Зала. Те

започваха действието си точно оттам, където свършваше властта на

Светлината и започваха тъмните селения и местата на запустение и

проклетия. След всичко, което видях, Исус ми каза:

“Тигър и Ефрат са първенствуващите реки на проклетията и

беззаконието. Тигър е тази, която тече на изток от Асирия и

олицетворява постоянната активност на Сатана да изглежда като

Бог. В тази река са най-опасните духовни течения на света. Нейна

категорична земна изява са източните религии и философии, както

138 (Битие 2:14)
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и теософията, като опит на Тигър да погълне и разкъса Свещеното

Писание.

Но Аз отново ще те върна на реката Ефрат, понеже днес все

повече и повече настъпва нейното време. Отец Ми заповяда

създаването на тази река, за да позволи на дявола, та да се

превъзнесе против цялото Небе чрез явлението на своя син,

човекът на греха и синът на погибелта. Шест хилядолетия река

Ефрат е набирала своето пълноводие и днес тя вече започва да

наводнява целия свят. Затова знай, че тази река олицетворява

учението на човека-Антихрист и неговата измама над целия свят.

Нещо, което ти и читателите на тази книга прекрасно ще разберете,

защото сега ще те заведа в плановете на Отец Ми. Но нека преди

това те попитам:

Спомняш ли си думите на твоя Господ за всички, които са

разумни и изпълняват думите Ми?”

Отговорих:

“Господи Исусе! Тези Твои думи винаги са били основата ми за стоене

в Словото Ти. Защото Ти казваш за разумните, че:

“Всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се

оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;

и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и

устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана

на канара…” 139

Тогава Исус отново ми каза:

“Забелязваш ли в думите Ми, че непременно идват върху

вярата на всеки от вас дъждове, реки и ветрове? Как мислиш ти?

Земни дъждове, земни реки и земни ветрове ли имаше предвид

твоят Господ?”

“Не, Господи мой! Ти имаше предвид дъждовете, реките и ветровете на

дявола!”

“А Тигър и Ефрат не са ли реки на дявола? И не от тяхната ли

активност любовта на мнозинството охладня и много църкви паднаха

139 (Матея 7:24-25)
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и се разрушиха. Каква е тази ваша късогледа вяра да разделяте

Словото на Отец Ми на старо и ново? Каква е тази късогледа вяра

на плътски учители, нарекли себе си теолози, които побързаха да

покрият пророците на Отца Ми със знака на историята? Може ли

твоят Господ да се превърне в история?”

“Не, Исусе! Ти няма да се превърнеш в история! Но онези, които

превърнаха Словото Ти в история, същото това Твое Слово ще превърне

тях в история…”

Тук Исус с гневен Глас продължи и ми каза:

“Не просто ще ги превърна в история, но всеки от тях ще

отговаря пред Вечния Съдия за всяка празна дума, която е изрекъл.

Защото когато цялата Ми Църква трябваше да знае за Ефрат, за

най-смъртоносната активност на дявола, тази тайна става явна

само за пророците Ми, които биват гонени и отхвърляни.

Ето затова много църкви няма да имат плода на Вооз и Рут. Те

няма да работят за Славата на Името Ми всред Ефрат, понеже

никога не са Ме познавали и Аз никога не съм ги познавал.

Впрочем, виж какво заповяда Отец Ми като съдба за река Ефрат и

за всички, които пият водите й…”

Така Господ ме отведе на “Книгата на пророк Исайя”, където прочетох

твърде ясните и категорични думи на Всевишния:

“Понеже тия люде се отказаха от тихо течащите силоамски

води и се радват за Расина и за Ромелиевия син, затова, ето, Господ

въвежда върху тях силните и големи води на Ефрат, асирийският

цар и всичката му слава; и като прелее всичките си канали и

наводни всичките си брегове, ще нахлуе и през Юда, ще наводни и

ще прелее, ще стигне до гуша, и прострените му крила ще напълнят

ширината на земята ти, Емануиле...” 140

Едва бях прочел думите на това пророчество, когато Исус ме попита:

“Забелязваш ли коя е причината Отец Ми да въведе върху

беззаконните “силните и големи води на Ефрат”?”

Отговорих:

140 (Исайя 8:6-8)
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“Господи, това е, понеже те се отказаха от тихо течащите силоамски

води и се радват за Расин и за Ромелиевия син…”

“А какво ще рекат тези “тихо течащи силоамски води”? Кой

някога направи водопроводът Силоам? Не беше ли цар Езекия? И

не са ли духовно тези “тихо течащи силоамски води” именно водите

на река Гион, за която ти вече разбра, че е Божията Благодат?”

Не беше нужно много да се убеждавам в истинността на Господните

въпроси. Защото отворих библията си и там прочетох, че:

“Същият тоя Езекия запълни и горния извор на водата на Гион

и я доведе направо долу на запад от Давидовия град. И Езекия успя

във всичките си дела...” 141

А Исус продължи към сърцето ми с думите:

“Ако, несъмнено, Езекия успя във всичките си дела, то не

показваше ли това, че Бог благоволи в делата му? И няма ли Бог да

благоволи във всеки, който доведе потока на Божията Благодат до

сърцата на хората?”

“Да, Господи! Би благоволил!”

“Но ако тези хора се отказват от “тихо течащите силоамски

води”, то не търсят ли те със сърцата си “силните и големи води на

Ефрат”?

Нещо повече. Когато мнозина в Църквата Ми са започнали да се

радват на светското нечестие, което е преобраз на Расин и Факея,

Ромелиевия син, то тогава нещата наистина са станали повече от

трагични. Но ти виж как завършва Отец пророчеството Си чрез

Исайя…”

Върнах се отново на пророчеството и прочетох как Отец казва на Сина

за реката Ефрат:

“…и като прелее всичките си канали и наводни всичките си

брегове, ще нахлуе и през Юда, ще наводни и ще прелее, ще стигне

до гуша, и прострените му крила ще напълнят ширината на земята

ти, Емануиле...” 142

А тогава отново ми Господ каза:
141 (II Летописи 32:30)
142 (Исайя 8:6-8)
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“Не предупредих ли, че ще дойде върху Ерусалим “мерзостта,

която докарва запустение”? Не казах ли Аз, че “един, яздещ на

крилото на мерзостите” ще окупира Святия град?

Виж как Отец се обръща към Мен!

Той завършва пророчеството Си с “Емануиле”, за да може

всеки, който чете думите на Исайя, да не ги отписва като история,

но да знае, че са думи с далечен пророчески прицел.

Сега разбираш ли, че в действителност на земята идва Голяма

Скръб, дължаща се на явлението на човека-Антихрист и на

покварата от неговото учение?

Неговото учение “ще нахлуе и през Юда, ще наводни, ще

прелее и ще стигне до гуша” - както казва стихът.

Как разбираш това, че река Ефрат ще стигне дори до гушата на

човеците?”

Отговорих:

“Господи, гушата е мястото, където е гласът на човека. Гласните му

струни са там. А в онова време Антихрист ще иска всеки да го изповяда за

Господ и да припознае Теб в него…”

“Няма ли тогава Аз да Си придобия име всред Ефрат, точно

според пророческата благословия на свидетелите към Вооз и Рут?

Няма ли Аз да накажа надменното сърце на Антихриста? Няма ли

Моят шести ангел да извърши нещо, за което и Словото Ми казва:

“Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и

пресъхна водата й, за да се приготви пътят на царете, които идат от

изток…” 143

Ако изтокът е несъмнено посоката, от която изгрява слънцето,

няма ли твоят Господ да изгрее в Славата Си при Второто Си

Пришествие на земята? Няма ли, според както истинно го потвърди

Апостол Юда, “Господ да дойде с десетки хиляди Свои Светии, за да

извърши съдба над всички човеци, и да обяви за виновни всичките

нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са

143 (Откровение 16:12)
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сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници

са говорили против Него?”

“Да, Господи Исусе! Ти непременно ще подействаш според Силата Си.

Защото в Голямата Скръб на земята остава Израил, а там са първите Ти

плодове от 144 000 избрани…”

А Исус продължи отново, като ми казваше:

“Сега разбираш ли, че Бог има да извърши още много неща

чрез пророците Си? Защото и във времената на Голямата Скръб ще

има двама свидетели от невидимата Църква-Рут. Това са пророк

Моисей и пророк Илия. Те също, подобно на моавката Рут, ще

дойдат след основната жетва, за да приберат скъпоценните за Мен

и Отца Ми плодове. Защото на тях ще дам Сила да пророкуват три

години и половина и да свалят покривалото от Израил, който не Ме

позна във времената на явлението Ми като Човешки Син. Впрочем,

виж тази пророческа картина отново чрез плановете на Отец Ми…”

Отново бях на “Книгата на пророк Исайя”, където прочетох плановете

на Бог Отец:

“И Господ ще наложи запрещението Си върху залива на

Египетското море; и чрез изсушителния Си вятър ще помаха с

ръката Си върху Ефрата, и ще го раздели на седем потока, та ще

направи да го минават с обуща. И ще има друм из Асирия за

останалите от людете Му, които ще оцелеят, както имаше за

Израиля в деня, когато възлезе от Египетската земя...” 144

Прочел пророческото слово, аз забелязах как там се говори за

“залива на Египетското море” и поисках Исус да ми обясни това. А Той

ми каза:

“Ако внимателно четеш “Откровението”, ти ще забележиш, че

когато Антихристът се установява на престола си в Ерусалим,

градът духовно ще се нарича “Содом и Египет”.

Содом - защото грехът на тщеславните е содомски грях. Той е

грях на гордост и пресищане с храна. Той е грях на ядене и пиене,

без никакво покаяние. Той е грях на блудство и на развала.

144 (Исайя 11:15-16)
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Египет - защото в онова време е връхната точка на вярата в

дявола, връхната кулминация на окултизма и чародеянието, на

които свидетелстваше древният Египет.

Чудно ли ти е тогава, че Отец ще наложи забраната Си върху

залива на Египетското море?

Защото това Египетско море е египетски свят. Свят, който се

кланя на въплътения дявол.

Но забележи и другото, което прави Отец Ми. Защото Той “ще

помаха с ръката Си върху Ефрат, и ще го раздели на седем потока,

та ще направи да го минават с обуща. И ще има друм из Асирия за

останалите от людете Му, които ще оцелеят, както имаше за Израил

в деня, когато възлезе от Египетската земя...”

Ето тук, момчето Ми, Господ твоят Бог Си придобива Име сред

Ефрата. Защото тези “седем потока, които се преминават с обуща”

са действието на 144 000 избрани, които, обути с благовестието на

мира, пронизват с Божията Сила и Помазание учението на човека-

Антихрист. Защото евреите, които са людете на Отца Ми, няма да се

преклонят пред река Ефрат, въпреки, че Сатана ще я насочи срещу

тях. Виж и това в “Откровението”:

“И змеят изпусна след жената (Израил), из устата си вода като

река, за да направи да я завлече реката...” 145

Точно в този най-сюблимен момент от историята на света,

Господ твоят Бог се завръща от Небето със Славната Си Църква и с

онези, които са Звани, Избрани и Верни, за да въздаде над

Антихриста и неговата река Ефрат:

“И видях звяра и земните царе и войските им събрани да

воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство. И

звярът биде уловен, и с него лъжепророкът, който беше извършил

пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели

белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата

бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел. А

145 (Откровение 12:15)
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останалите бидоха избити с меча на яздещия на коня, с меча, който

излизаше от устата Му…” 146

Стоях пред Исус и не знаех какво да Му кажа. Неговото изобилно

откровение към сърцето ми ме накара да разбирам, че наистина има нещо

най-важно в този миг пред всеки от нас. Отново повтарям:

Нещо най-важно, което е съдбоносно за цялата Вечност!

Това нещо е плодът, който никога не бива да презираме!

С изясняването на този плод приключва тази първа тема от плодовете

на Христос и Църква-Рут. Ето Божиите думи за твоето сърце, които Исус

изговори в сърцето ми:

“Сине Мой! Идва краят на този свят. Идва краят на Сатана. Идва

краят на Злото. Аз всеки миг ще заповядам Грабването и искам ти

да бъдеш пред Мен. Аз всеки миг ще прибера Своите Си и искам

всички да сполучите да избегнете заливането на света от Ефрат.

Нека сърцето ти се приклони да чуе думите Ми. Нека сърцето ти се

приклони да разбира Гласа Ми. Защото днес все още на земята тече

река Гион. И тихо течащите силоамски води търсят място в сърцето

ти. Не се отказвай от тези води! Не се отказвай от тихо течащите

силоамски води. Не се отказвай от посланието, което идва до теб

чрез пророка Ми и никога не се радвай на насилието на Расин, на

духовното насилие на света, който превзема църквите. Понеже, ако

някой презре река Гион и водопроводът Силоам, то за такъв няма

друг избор, освен да го настигнат силните и големи води на Ефрат,

асириецът-Антихрист и всичката му слава.

Днес, миг преди мига, знай, че Отец Ми ще прибере река Гион и

ще заповяда Ефрат да залее целия свят.

Къде ще бъдеш ти?

Дали в ръката на твоя Господ, скрит под покривалото на Рут

или сред обществата на тщеславните, които получиха наградата си?

Нека сърцето ти само направи избора си и определи мястото си.

Аз те чакам да дойдеш горе! Аз те чакам да се скриеш в Мен!”

Братко, аз се моля на Бог да те докоснат Неговите думи!

146 (Откровение 19:19-21)
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Аз се моля на Бог да бъде спасено сърцето ти!

Аз се моля на Господ Исус да те скрие в пророческата Си Църква и да

те опази от гибелното тщеславие на поканените. Понеже тази река Ефрат

отдавна е била осъдена от Бога и върху нея има наложено пророчество.

Сърцето ти би било бедно, без да познава същността на това пророчество.

Затова ще го разгледам, за да прибавя на вярата ти точен фокус и прицел.

Ето какви думи казва пророк Исайя за река Ефрат, сиреч, за учението на

човека-Антихрист:

“Наложеното за пустинята на морето* (голямата река Ефрат)

пророчество…” 147

Забелязваш ли, че пророкът определя тази река, като “пустиня на

морето”?

Колкото и да се опитваш да си обясниш това с усилията на логиката,

няма да успееш.

Как може Ефрат хем да е река, хем да е пустиня, и то пустиня в море?

Нещата си идват на мястото, ако мислиш с Ума на Духа. Защото ако

Ефрат е учението на Антихриста, което запустява света, то тя непременно

е пустиня. Спомни си тук и думите на Исус:

“Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за

която говори пророк Даниил, стояща на святото място (който чете

нека разбира), тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по

планините...” 148

“Който чете, нека разбира…” - колко хубаво го е казал Исус.

Тъжното е, че днес мнозина четат, но без да разбират. Защото, ако

разбираха, то непременно биха видели как продължава пророк Исайя

своето пророчество:

“Както южните вихрушки, които стремително летят, така иде

разрушение от пустинята, от страшната земя. Тежко видение ми се

откри; коварният коварства и грабителят граби…” 149

Ако имаше погледа на Господ, за да видиш духовната картина в това

последно време на земята, то непременно щеше да видиш южните вихрушки

147 (Исайя 21:1)
148 (Матея 24:15-16)
149 (Исайя 21:1-2)
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на ада, които стремително летят и бързат да съборят всички духовни устои

в човеците. Защото иде разрушение за тщеславната църква, която забрави

на кой Бог да служи. Божият пророк ни казва, че това, което му се

открива, е “тежко видение”. Не леко, но тежко видение. Видение, което

може да те смачка, ако нямаш защитата на Бога.

Защото, помисли, не е ли днес идеалното време за коварния и за

грабителя? Не идат ли такива с лъскавите си светски доктрини, за да

вземат сетното петаче на вдовицата и сирачето? Не идат ли такива, за да

демонстрират най-голямото възможно коварство - да размениш мястото на

Бога и на света в сърцето си?

Бог наистина плаче за нас!

Бог плаче за всички, които днес Го пробождат!

Ти знаеш ли кой някога прободе Исус? Не бяха ли това римските

войници? И ако Рим тогава беше най-голямото въплъщение на светската

имперска власт, то днешните римски войници не правят ли същото, което

сториха някогашните?

Но ето затова Бог е наложил пророчеството Си върху голямата река

Ефрат. Защото Неговото Слово ще се изпълни, независимо дали някой ще

участва в него или не. А ето, че пророк Исайя вече говори за най-

страшното.

Кое е то?

То е фактът, че всяка вяра ражда плода си!

Така вярата на богоотстъпниците във фалшивото благородство на

човека-Антихрист непременно ражда плода си.

Виж сега как изглежда човек, който е погълнат от водите на Ефрат:

“Затова хълбоците ми са пълни с болеж; болки ме обзеха както

болките на жена, когато ражда. Сгърбен съм, та не мога да чуя,

смутен съм, та не мога да видя. Сърцето ми се разколебава, трепет

ме ужаси…” 150

Тези думи, са твърде силни, за да ги пропуснеш. Тези думи са твърде

силни, за да не се намеси Господ Исус и да ти каже скрития им духовен

150 (Исайя 21:3-4)
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заряд. Защото Той беше до сърцето ми, когато четях всичко това и затова

Той ми каза:

“Знаеш ли, Стефане! Има нещо, което искам всички да

приемете в сърцата си. Река Гион, която е Реката на Живота, днес

тече към сърцата на чедата Ми. И всеки, който вкуси от водата й,

превръща сърцето си в извор, който извира за Вечен Живот. Но

дяволът няма да пропусне да предложи на човеците своята си река.

Тогава всеки, който вкуси от водите й, превръща сърцето си в

извор, който довежда до вечна смърт.

Виж как Исайя импровизира в това пророчество, за да покаже

на всички какво би се случило с човеци, които пожелаят Ефрат. Те

също ще преживеят своето раждане, както и вкусилите от Реката

на Живота. Защото някога на Апостолите Си Аз казах:

“Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а кога

роди детенцето не помни вече тъгата си поради радостта, че се е

родил човек на света. И вие, прочее, сега сте на скръб…” 151

Ето тази скръб ражда новия човек!

Но ти помисли какво ще роди Голямата Скръб в сърцата на

богоотстъпниците?

Защото сам виждаш, че пророк Исайя говори за “болки, като

болките на жена, когато ражда…” Тези родилни болки няма да

родят новия човек, създаден по Моя Образ. Те ще родят друг,

извратен образ. Те ще родят образа на звяра и числото на името му.

Тогава за всеки, който се е потопил в Ефрат, няма да има никаква

надежда за измъкване и Спасение. Такива ще са прекалено

сгърбени, за да чуят пророческия призив, гласът на Архангела и

Божията тръба. Такива ще са прекалено смутени, за да могат да

видят пророческите знамения на времето. Такива ще намерят себе

си белязани от думите, с които служителя Ми Павел ги обрисува:

“А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише.

Защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец

нощем. Когато казват “Мир и безопасност”! Тогава ще ги постигне

151 (Йоан 16:21-22)
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внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак

няма да избегнат…” 152

Сега е времето и днес е мигът, когато ви намирам чрез слугите

Си по кръстопътищата, за да ви дам онова, което дяволът ограби в

Храма Ми, а именно - Спасителната Сила на вярата в Бога.

Ако някой не приеме онова, което ви давам, то такъв не просто

е потопен от Ефрат, но сърцето му вече е удавено.

Виж как пророкът Ми Исайя разкрива причината мнозина да

бъдат завлечени от река Ефрат...”

Отново отворих “Книгата на пророк Исайя” и видях там категоричните

думи на пророка:

“Дрезгавината, която пожелах, се обърна на страшилище за

мене. Приготвят трапезата, поставят стражата, ядат, пият!” 153

Можеш ли братко мой да си спомниш как по-назад в тази книга аз ти

говорих, че моавката Рут стана във времето, “преди човек да може да

разпознава човека”?

Тя се изправи точно във времето на най-голямата дрезгавина. Нека

Бог ти потвърди, че днес в църквите има дрезгавина и тя отговаря на

светския прочит и коментар на светския дух върху Словото на Бога.

Словото на Бог е Светлина. Но когато от това Слово се изгуби Святият Дух,

то значи, че Светлината е изгубила Слънцето, лъчите на Слънцето.

А как ти наричаш времето, след като слънцето е залязло, но все още

не е пълен мрак? Не е ли това времето на дрезгавината?

Точно така е!

Именно затова пророк Исайя ни казва, че тази дрезгавина скоро ще се

превърне на страшилище за всички, които я пожелаят. Защото когато днес

християните пръскат хиляди долари, за да се завършат елитни академии и

теологически институти, то зад това стои перспективната стратегия на духа

на Антихрист, който е мотивиран да вкара всички тях във властта на

дрезгавината. Но колкото и да е мотивиран, той няма да помръдне

писаното Божие Слово. А това Слово ти открива, че само и единствено

моавката Рут стана във времето, “преди човек да може да разпознава
152 (I Солунци 5:1-3)
153 (Исайя 21:4-5)
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човека”. Така отново, за кой ли път те насочвам в тази книга към Църква-

Рут, Църквата на Божиите пророци. Защото само с нея ти ще преживееш

плодът между теб и Христос, а именно:

Господ да стане силен в Ефрат чрез теб!

А това непременно ще стане, ако сърцето ти се стреми към втория

плод от сватбата между Господ Исус Христос и Църква-Рут.

Нека сега да говоря и за него.
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ЗАЩО ЧРЕЗ ЦЪРКВАТА-РУТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

СТАВА ЗНАМЕНИТ ВЪВ ВИТЛЕЕМ?

Няма по-голяма и по-превъзходна длъжност пред Господ от тази - да

проповядваш благовестието за Небесното Царство. Когато ти правиш това

чрез Силата на Святия Дух и Божието Помазание, тогава със сигурност Бог

гледа на теб, като на един, който дава Небесен Хляб на чедата Му. Както

вече имах възможността да говоря по-напред в тази книга, Витлеем ще

рече “Дом на Хляба”. И когато Господ Исус става знаменит във Витлеем,

Той става знаменит именно като Словото Божие. Ето как Исус ми показа

втория плод между Него и Църквата-Рут. Той ме отведе в “Откровението на

Йоана” и там аз прочетох думите, които наистина показват, че Исус става

знаменит, като Божие Слово. Ето тези думи:

“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който

яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва

праведно. Очите му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много

корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;

и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше

Божието Слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон,

следваха подир Него на бели коне. Из устата му излизаше остър

меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с

желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога

Всемогъщий…” 154

Сам се убеждаваш, че в онзи миг на Второто Пришествие Господ се

изявява най вече като Божието Слово. Той има причина, за да се изявява

така и тази причина е загатната още в първото изречение, където се казва,

че Той “съди и воюва праведно”. Когато аз вникнах в пълнота на това

“съдене и воюване”, тогава и разбрах, че Словото на Бога има две страни.

Тогава разбрах, че този последен Витлеем, в който Исус става знаменит, се

различава съвършено от първия Витлеем.

154 (Откровение 19:11-15)



138

Нека ти предам думите на Исус, които дойдоха към сърцето ми, за да

ми изяснят този втори плод между Него и Църквата-Рут. Ето какво ми каза

Господ:

“Когато някой ти предложи хляб и ти приемеш този хляб, то

тогава несъмнено придобиваш Сила. Ето така, през тези две

хилядолетия Аз винаги съм бил вашият Хляб, Който слиза от

Небето, за да дава Живот и Светлина. И блажени са всички, които

са вкусвали Хляба на Живота. Но ти помисли, че мнозина не

поискаха изобщо да чуят за Хляба. Те подритнаха Хляба. Те се

подиграха с Хляба и предпочетоха да хранят душите си със земна

суета и семена на поквара и грях. Те замениха Хляба с рошкови и

предпочетоха тинята и бълвоча на светския дух, вместо Живота на

Святия Дух.

Как мислиш? Какво ще се случи с хляб, който е оставен

настрана и никой не се храни с него? Случвало ли се е в твоя дом

да остане хляб, който не е вкусван два или три дни?”

Отговорих:

“Господи, много пъти се е случвало да остане хляб, който не е бил

изяждан. Тогава този хляб се е втвърдявал и ставал като камък…”

Тук Господ отново ме попита:

“А мога ли Аз да превърна този камък отново на хляб? Защото

някои са решили, че щом Бог е Всемогъщ, Той дори и камъкът ще

превърне отново на хляб. Не зависи ли не от Мен, но от вас да

направите Хляба мек и годен за ядене? Защото днес мнозина

изпитват твоя Господ, точно така, както дяволът Го изпитваше в

пустинята. Те изваждат библиите си, развяват ги пред Мен и казват:

“Заповядай на тия камъни да станат на хлябове…”

Как да заповядам подобно нещо, след като собствените им

сърца не желаят Словото Ми?

Искам да разбираш тази закономерност на втвърдяването и

закоравяването. Тя гласи, че ако някой закоравява сърцето си към

Словото Божие, то и Словото Божие се закоравява към такова

сърце!
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Вие никога не трябва да забравяте сериозното предупреждение

на Святия Дух:

“Днес, ако чуете гласа Му, не закоравявайте сърцата си, както в

преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята, гдето

бащите ви Ме изкусиха, изпитаха Ме. И видяха делата Ми

четиридесет години. Затова възнегодувах против това поколение. И

рекох: Всякога се заблуждават със сърцата си, те не са познали

Моите пътища; така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята

почивка...” 155

Днес вие чувате Гласа Ми с тази книга. Днес е времето, когато

Аз все още ви давам Себе Си, като Хляба на Живота, за да живеете

под Благодатта на ранния Витлеем, за да живеете в Дома на Хляба.

Но нека сега ти покажа другата страна на закоравяването на Хляба.

Върни се отново на Откровението и виж, че когато настъпва

Второто Пришествие, Аз идвам като Един, “Който съди и воюва

праведно” и Името Ми беше “Божието Слово”. Как мислиш, в този

миг Хляб ли слиза от Небето или нещо друго?…”

Погледнах стиховете на Откровението и казах на Исус:

“Господи, Словото Ти говори, че “из устата Ти излиза остър меч, за

да поразиш с него народите. И Ти ще ги управляваш с желязна

тояга и ще стъпчеш лина на лютия гняв на Всемогъщия…”

Тук вече не виждам Хляб, но Меч...”

“Значи, както сам се убеждаваш, позицията на твоя Господ се е

променила. Той някога е бил Хлябът на Живота, но вече не е Хляб.

Хлябът е станал много корав именно поради коравосърдечието на

мнозинството. Хлябът се е втвърдил твърде много и Отец Ми вече го

е превърнал в Меч. А един Меч не идва, за да храни. Един Меч идва,

за да поразява и да бъде Божия Сила в ръката на Онзи, Който съди

и воюва праведно. А това те убеждава, че Словото Ми може не само

да храни, но и да съди.

Защото не казах ли Аз някога, че:

155 (Евреи 3:7-11)
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“…ако чуе някой думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото

не дойдох да съдя света, но да спася света. Който Ме отхвърля, и не

приема думите Ми, има кой да го съди; словото, което говорих, то

ще го съди в последния ден…” 156

Сега разбра ли защо твоят Господ става знаменит в последния

Витлеем?

Именно защото Витлеем от Дом на Хляба става Дом на Меча. И

ако някой е живял със сърцето си в Дома на Хляба, той ще живее и

в Дома на Меча. Но ако някой не е живял в Дома на Хляба, той ще

попадне под острието на Меча. Защото Отец Ми има съдби, които да

извърши. И на Моята Църква-Рут днес Той заповядва съвършеното

Си Слово, изречено чрез пророка Му:

“Прогласете това между народите; пригответе война; подигнете

юнаците; нека се приближат всичките военни мъже; изковете

палечниците си на ножове, и сърповете си на копия…” 157

Ако някога с палечниците и сърповете се събираше Хляба от

Нивата на Свещеното Ми Писание и така людете Ми хранеха

сърцата си, то ножовете и копията вече служат за нещо друго. С тях

не се храни. С тях се поразява и пробожда. Затова всички, които

искат да застанат в редиците на Моята непобедима Войска, още

днес нека Ми позволят да проверя как Мечът действа вътре в тях.

Защото, ако Мечът Ми не ги поразява, те са достойни за Мене и

достойни да държат Словото Ми като Меч. Изковете палечниците си

на ножове сърповете си на копия и после ги обърнете към себе си,

защото не трябва нищо да стои между Мен и вас…”

Слушайки думите на Исус, аз разбирах нещо твърде важно. А именно,

че изпитът с Меча на Словото Господ започва първо в Тялото Си, а след

това - вън от Тялото Си. Тогава се уплаших и отново попитах Исус:

“Господи, нима това не се разбира в църквите? Нима не разбират, че

не е възможно да държат Меча против враговете Ти, докато самите те са Ти

врагове?”

А Исус ми отговори така:
156 (Йоан 12:47-48)
157 (Йоил 3:9-10)
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“Човек винаги е готов да яде Хляба, който му се даде, но никога

не е готов да позволи на този Хляб да се превърне в Меч. И това е

така, защото за мнозина от вас Господ е Онзи, Който дава, но не и

Онзи, на Когото да дадеш.

Как ще ми предадете сърцата си, за да живея в тях, ако не

позволите на Словото Ми да ви изобличи и отвори място за Моето

Присъствие? Как така сте готови да размахвате Меча против

другите, преди да сте го размахвали против себе си? Забравихте ли

думите на служителя Ми Павел?

Защото това бяха думи, като Небесна инструкция за правилното

използване на Меча Ми. Спомни си тези думи…”

Отворих “Посланието към Римляните” и прочетох думите на Апостола.

А те гласяха:

“…ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който

проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не

прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се гнусиш от

идолите, светотатстваш ли? Ти, който се хвалиш със закона,

опозоряваш ли Бога като престъпваш закона? Питам това, защото

според както е писано, поради вас се хули Божието име между

езичниците…” 158

Тогава Исус отново ми каза:

“Църквата-Рут, която е Църквата на Божиите пророци, днес

държи Меча на Божието Слово. Този Меч първо е пронизал нея и не

е намерил място, което да порази. И когато пророците Ми насочат

Меча Ми към Тялото Ми по изричната Ми Воля, става така, че много

бързо онези, които са под властта на Вавилон, реагират болезнено

и бързат да похулят Небесните пратеници. Но било че хулят или

презират, Мечът Ми действа и твърде скоро такива биват отрязани

от Тялото Ми, за да попаднат под властта на Вавилон. Те са се

отрекли от Меча, а така са загубили и Хляба. Те нямат живот в Моя

Витлеем. Те нямат наградата на Моите обещания. Затова нека

всичките Ми братя и сестри, четящи тази книга, знаят, че вторият

158 (Римляни 2:21-24)
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плод между Църква-Рут и Христос е плодът на Хляба, който се

превръща в Меч и на Меча, който се превръща в Хляб.

Моят Хляб се превръща в Меч тогава, когато трябва да те

изобличи и отвори път за Моето Присъствие в теб! Моят Меч се

превръща в Хляб тогава, когато ти, приел изобличението, се

осланяш на Божията Сила и Слово, за да устоиш в растежа си!

Тогава твоят Господ ще превърне в съдба за сърцето ти

псалома на Второто Пришествие. Защото това е псалом на Божиите

пророци и всички, които приемат пророк в името на пророк, за да

получат награда на пророк...”

Искаш ли сега, скъпи ми братко, да видиш какво ни казва този

великолепен псалом?

Аз непременно ще го прочета и запиша в тази книга, защото именно

там ти разбираш, че Господ Исус наистина става знаменит във Витлеем,

тоест, Неговото Слово ще бъде Хляб и Меч за народите до вечни векове:

“Светиите ще тържествуват славно, ще се радват на леглата си.

Славословия към Бога ще бъдат в устата им, и меч остър от двете

страни в ръката им, за да отдават възмездие на народите и

наказание на племената, за да вържат царете им с вериги, и

благородните им с железни окови, - за да извършат над тях

написания съд! Тая чест принадлежи на всички Негови светии.

Алилуя…” 159

А сега нека премина върху последната най-важна тема в тази книга.

Там е третият най-скъпоценен плод между Господ Исус Христос и Църква-

Рут.

159 (Псалом 149:5-9)
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ЗАЩО ЧРЕЗ ЦЪРКВАТА-РУТ ДОМЪТ НА ГОСПОД ИСУС

ХРИСТОС Е КАТО ДОМА НА ФАРЕС?

Ако внимателно следиш пророческата благословия на свидетелите

около Вооз и Рут, ти ще видиш една духовна градация, започваща първо

със силата върху Ефрат, второ - със знаменията над Витлеем и накрая:

“…от потомството, което Господ ще ти даде от тая млада жена,

нека бъде домът ти като дома на Фареса, когото Тамар роди на

Юда…” 160

Братко мой, държа да ти кажа, че тук ще се открие кулминацията на

божественото откровение на тази книга и затова се моля на Бог така да

отвори ума ти, щото да не пропуснеш нито ред, нито стих от нещата, които

Исус ми даде. Понеже Той дойде до сърцето ми и ми каза:

“Знаеш ли в какво е най-силна Мъдростта на Отец Ми?

Именно в това, че Той обича да избира малките неща, за да

засрами големите и нищожните неща, за да засрами огромните.

Кой ли би се заинтересувал за някакъв Фарес, когото Тамар е

родила на Юда? За толкова години във вярата вълнувал ли те е

тебе Фарес?”

“Господи Исусе, трябва да Ти призная, че никога не съм се вълнувал

от този Фарес, докато Ти не ми даде виденията Си за Църква-Рут…”

А Господ продължи към сърцето ми с думите:

“Когато ти се стремиш към един връх, преминаваш дълъг етап

на подготовка, а след това усилия на изкачване и преодоляване. И

все така се стремиш към върха, нали?”

“Да, Господи! Винаги съм искал да се стремя към Твоите върхове,

въпреки, че те винаги остават далечни и неизследими…”

Исус се усмихна и се засмя. За първи път от Неговото водителство в

тази книга Той се смееше. А след това ми каза:

“Когато ти погледнеш към върха, а си долу, тогава нещата

около теб са твърде огромни. Ти се впечатляваш от огромното и за

160 (Рут 4:12)
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теб то е достойно за възхищение. Но сега помисли върху другото.

Помисли за върха. Защото върхът не е огромен. Върхът е малък. Но

предимството му спрямо огромното пространство под него е в това,

че на върха е дадено да сключва контакт с Небето. Затова малките

неща в Словото Ми са нещата на върховете, докато големите неща

стоят по-долу от малките и дават на християнина мотивация да

продължи нагоре. Ето така е и с Фарес. В него е заключена една от

най-големите тайни на Библията и затова той е съвършеният Плод

между Мен и Църквата-Рут. Ти искаш ли сега двамата с теб да

тръгнем по пътя на Мъдростта и да изкачим върха на Фарес?”

Когато Бог ти говори така, тогава, братко мой, сърцето ти се разтапя

от блаженство и пълнота. Затова и аз казах на Исус:

“Води ме, Господи! Дай ми Силата, за да Те последвам…”

Исус хвана сърцето ми и отново ме издигна високо. След миг бях

отново пред Престола на Бог Отец и пред Неговата Книга. А там Господ ми

каза:

“Ти трябва сега да видиш плодът от грехопадението, защото

само така ще имаш мъдростта да забележиш Плодът на Спасението.

Прочети сега думите, с които Отец Ми изгони първите човеци от

Едем...”

Очите на сърцето ми се впериха в Книгата и аз започнах да чета

думите на Бог Отец:

“Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и

злото; и сега, за да не простре ръката и да вземе и от дървото на

живота, да яде и да живее вечно, затова Господ Бог го изпъди от

Едемската градина да обработва земята, от която бе взет…” 161

Едва бях прочел думите от Книгата, когато Исус ме попита:

“Забелязваш ли как Отец Ми мотивира решението Си да изпъди

първите човеци?”

“Да, Господи! Той казва:

“…и сега, за да не простре ръката си, да вземе и от Дървото на

Живота, да яде и да живее вечно…”

161 (Битие 3:22-23)
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Аз вярвам, че Отец не искаше да се увековечи греха и именно затова

изпъди първите човеци. Понеже ако Адам беше прострял ръка към Дървото

на Живота, той би живял вечно…”

Исус чу отговора ми, а след това каза:

“Ето, че вече тръгна към върха на Фарес. Помисли тогава защо

потомството на Рут ще бъде като дома на Фарес. Виж как се роди

Фарес и свържи това с мотивите на Моя Бог и Отец…”

Отидох на “Книгата Битие” и там прочетох за Тамар, която раждаше

Фарес. Беше записано следното:

“И като раждаше, едното простря ръка; и бабата взе, та върза

червен конец на ръката му и каза: Тоя пръв излезе. А като дръпна

надире ръката си, ето, брат му излезе; и тя рече: Какъв пролом си

направи ти? Затова го наименува Фарес. После излезе брат му,

който имаше червения конец на ръката си, и него наименуваха

Зара…” 162

Тогава Господ отново ме попита:

“Забелязваш ли как бабата се обърка? Понеже тя мислеше, че

Зара ще излезе пръв, но Фарес го изпревари! Въпреки, че братът на

Фарес простря ръка, то Фарес излезе пръв и направи пролома.

А сега се върни отново при грехопадението на Адам. Отец Ми го

изгони, да не би да простре ръка, та да яде от Дървото на Живота.

Ето защо и този Зара, който простря ръка, търси Спасение по плът,

подобно на Адам.

Но ако тогава Отец изгони първия Адам, то не е ли твоят Господ

последният Адам? Ако на първият Адам беше забранено да простре

ръката си към Дървото на Живота, то последният няма ли правото

да доведе всички при това Дърво?

Виждаш ли, ето тук е разликата между Фарес и Зара. Защото

Зара само простира ръката си към Дървото на Живота, но не яде от

него, докато Фарес вкуси от Плода на Живота и затова се роди

пръв.

162 (Битие 38:28-29)
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Няма ли тогава всички, които се хранят с плодовете от Дървото

на Живота, духовно да бъдат оприличени именно като Фарес, който

направи пролома?”

Братко мой, когато Господ говори така със слугата Си, най-често се

случва това, че започват да падат люспи от очите ти и да проглеждаш в

дълбочини и височини, заключени за човешкия разум. Тогава аз Му казах:

“Господи, Ти Си последният Адам! Словото Ти казва, че:

“Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.

Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният,

такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на

пръстния, ще се облечем и в образа на небесния…” 163

Аз вярвам, че както Ти Си ме облякъл в образа на пръстния, така пак

Ти ще ме облечеш и в Твоя Образ…”

А Исус допълни:

“Да, така е!  Но преди това искам да видя, че ще влезеш в

пролома, както Фарес. Понеже ако не влезеш в пролома, то как

твоят Господ да разбере, че искаш дял от Дървото на Живота?

Днес Небето гледа потомци на Зара, които само простират ръце,

за да заграбят Спасението. Те търсят Спасението по плът и за тях

Божието Царство е като свободен достъп до авоари на швейцарска

банка. Но къде са онези потомци на Фарес, които не просто ще

прострат ръка, но ще влязат в пролома?

Ето къде - в пророческата Ми Църква-Рут, понеже написаното

не може да се изличи и потомството на Рут непременно ще е като

дома на Фарес.

 Сега разбираш ли, че наистина Фарес е съвършен връх в

Словото Ми? И не е ли този Фарес, подобно на Рут, записан във

великото родословие на Бога?

Припомни си това от първа глава в “Евангелието от Матея”, но

същевременно продължи да разсъждаваш върху Фарес. Забележи

какво прави бабата, която помага на Тамар да роди. Понеже Тамар

имаше близнаци в утробата си…”

163 (I Коринтяни 15:47-49)
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Видях и отново отговорих на Исус:

“Господи, тя върза червен конец на ръката на другото бебе. Ето защо

вярвам, че Ти, когато някой влезе в пролома, го спасяваш, както Фарес, а

ако само простре ръка, но без да вкуси от Плода на Дървото на Живота, го

връзваш, както Зара…”

“Точно така е, момчето Ми! Твоят Господ е верен на Словото Си,

където е казал, че:

“Каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а

каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата…”
164

Колко от вас разбраха какво са Фарес и Зара? Колко от вас

разбраха, че единият е роденият по Дух, докато другият - роденият

по плът? И ако и роденият по плът да простря ръка, Бог благоволи в

другия, който направи пролома.

Колко от вас разбраха, че трябва да получат достъп до Дървото

на Живота, за да не ги обвърже Отец Ми с червения конец, с

червената осъдителна връзка на Кръвта Ми, която са счели за

празно нещо. Както и недвусмислено говори това псаломът:

“Опълчват се земните царе, и управниците се наговарят заедно

против Господа и против неговия Помазаник, като казват: Нека

разкъсаме връзките им, и нека отхвърлим от себе си въжетата

им…” 165

Ако Аз ви развържа на земята, то непременно сте развързани и

на небесата. Но ако някой е вързан от Мен на земята, той ще бъде

вързан от Мен и на небесата.

Не казах ли Аз, че ще познаете Истината и Истината ще ви

развърже и направи свободни?

За да бъдеш развързан от Мен, ти трябва да Ме приемеш като

последния Адам и да позволиш на Моето Присъствие вътре в теб да

вземе Плода от Дървото на Живота. Първият Адам може само да

простре ръката си, но последният има последната дума.

164 (Матея 16:19)
165 (Псалом 2:2-3)
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Знайте, че само Аз, ако живея във вас, мога да ви дам Плода от

Дървото на Живота. Защото Аз съм вашият Фарес. Аз съм вашето

Спасение.

Виж, Стефане, още какво каза бабата, когато се роди Фарес…”

Отворих Библията и прочетох думите на бабата:

“Какъв пролом си направи ти? Затова го наименува Фарес. (т.е.

Проломване)…” 166

А тогава Господ отново ме попита:

“Кой влезе в Пролома за твоето Спасение? Кой направи Пролом

между Небето и земята? Не е ли това твоят Господ? Сега разбираш

ли, че ако някой влезе през Мене ще бъде спасен и ще влиза и ще

излиза и паша ще намира?

Понеже именно това ще рече да влезете в Пролома и да се

родите като потомци на Фарес. Виж как говорих за това и в Новия

Завет, ако и там духовно да се споменава друга личност…”

Отворих “Евангелието от Матея” и там прочетох категоричните думи на

Исус:

“А от дните на Йоана Кръстителя досега небесното царство

насила се взема и които се насилят, го грабват…” 167

А тогава Исус продължи:

“Днес и до свършека на света мнозина ще бъдат като Зара и ще

простират ръцете си. Те ще искат да вземат своето си, да получат

користите си. Те са потомци на Зара, излъгани от дявола, че могат

да постигнат нещо по плът. Но Моето благоволение и благоволението

на Отца Ми ще бъде върху другите, които ще се насилят, за да

грабнат Царството. И Моят дом духовно ще бъде като домът на

Фарес, но не и като домът на Зара. Защото Зара стоеше и ще

продължи да стои в този свят, докато Фарес ще влезе в Пролома и

ще дочака Гласа на Архангел и Божия Тръба в небесните места.

Защото си струва да се насилиш, колкото и трудно да е това.

Струва си да презреш светската слава и богатство. Струва си да

претърпиш гонението и злобата, храчките и подигравките. Струва
166 (Битие 38:29)
167 (Матея 11:12)
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си с цената на всичко да останеш в Рут, която е Църквата на Моите

пророци. Тогава непременно твоят Господ, Който е последният

Адам, ще ти даде не просто вход до Дървото на Живота, но самият

Плод на Живота ще влезе в сърцето ти.

“Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да

дойдат при Дървото на Живота, и да влязат през портите на

града…” 168

Блажени онези, които почувстват в себе си Плода между Мен и

Рут. Защото, виж, момчето Ми, как завършва великата пророческа

“Книга Рут”. Понеже Рут наистина роди син на Вооз, а жените го

благословиха пред Ноемин с думите:

“Тоя син ще ти бъде обнова на живота и прехрана в старините

ти; защото го роди снаха ти, която те обича, която е за тебе по-

желателна и от седем сина…” 169

Ето с разбирането на този стих ще приключи тази книга, с която

Аз вдъхнових сърцето ти. Нека в него разумните видят и си спомнят

как вашият Господ се обърна към учениците Си и им каза:

“Истина ви казвам, че във времето на обновлението на всичко,

когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които

Ме последвахте, също ще седнете на дванадесет престола да съдите

дванадесетте Израилеви племена. И всеки, който е оставил къщи,

или братя, или сестри, или баща, или майка, [или жена], или чада,

или ниви, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи

вечен живот. Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а

последните първи...” 170

Ако идва времето на обновлението на всичко, то е сигурно, че в

това време Господ ще има Своя Плод с Църквата Си. И именно този

Плод ще бъде обновата на Живота, обновлението на стария и

грешен свят с Вечното Царство на Христос и Църквата.

Който има уши да слуша, нека слуша, и който чете, нека

разбира!

168 (Откровение 22:14)
169 (Рут 4:15)
170 (Матея 19:28-30)
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Тази книга е последният Ми вик към сърцата ви! Аз непременно

ще говоря на мнозина Мои чеда, но всичко отново и отново ще

повтаря пророческите видения и откровения, записани тук! Затова

имайте ревността да се покаете и да не презирате пророците Ми.

Имайте ревността да живеете благочестиво, без поклони към света,

без търгуване с Моето, без лицемерие и ласкателство. Завръщайте

се отново и отново към пророческите стъпки на вашия Господ и на

последната Му Жива Църква и нека те да изпълнят сърцата ви и да

обновят умовете ви. Понеже когато пророкът Ми писа словото

против търговците в Храма и против лицата на Луцифер, мнозина

го упрекнаха, че не предлага алтернатива.

Ето ви алтернативата! Приемете я, ако можете! Но ако не, то за

нечистият всичко остава нечисто, и за чистия всичко остава чисто.

Нечистият нека и занапред да бъде нечист и неправедният нека и

занапред да върши неправда. А чистият нека и занапред да бъде

чист и праведният нека и занапред да върши Правда.

Ето, ида скоро! Блажени будните и смирените, защото те ще

видят Лицето Ми! Проклети псетата и чародеите, блудниците и

убийците, както и всеки, който хули и презира слугите на Отца Ми!

Аз го изговорих, Аз го изрекох! Амин и Амин!”
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