Писмо към Църквата на Исус Христос
"Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите!"

Автор, получател и поздрав
Вернер Войводе, един слуга Божий и на Господ Исус Христос, към всички, които са приели
същата скъпоценна вяра чрез правдата на нашия Господ и Спасител Исус Христос.
„Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исус, нашия Господ.“ (Според
2 Петр.1:1‐2) Това, което съм, съм единствено поради Божията благодат и Той самият е, който
преди 34 години ми се откри като баща. Това бе предхождано от една животопроменяща и
радикална среща с възкръсналия Господ Исус Христос. След едно дълбоко съкрушаване, в миг
бях освободен от 15‐годишна алкохолна и наркозависимост и бях новороден!
С това писмо искам да предам едно послание от Исус Христос към неговата Църква, към тези,
които са част от нея, но също и към тези, които си мислят, че са част от Църквата на Господа,
без да предполагат, че са извън нея.
Това са словата, които чух:

"Моята църква се намира в състояние на спешност!“
Моето тяло е сериозно болно с опасност за живота. Вие обаче не го вярвате. Дори не го
разпознавате, защото спите или сте твърде заети. Това е сънят на себеправедността,
самодоволството, егоизма, себеопределението и хладкостта. А други не слушат, защото са
движени, пленени в религиозен, плътски и душевен активизъм.
Вас всички, искам да върна обратно , защото ви обичам, защото сте определени да ми
принадлежите. Не само това, но и за да станете това, което сте определени да бъдете, както и
да правите това, което съм ви призовал! Искам отново да ви приготвя и екипирам, защото в
сегашното състояние много от вас са изгубени, а са убедени, че са спасени.
Има три области, в които трябва да се събудите за истински живот и, в които искам да ви
върна:
Първа област:

„Имам това против вас, че сте оставили първата си любов.“
Обърнете се и се върнете обратно към първата си любов! Защото вие изоставихте чистият
извор на жива вода и вместо това сте си изкопали вонящи, пропукани щерни. Елате всички,
които са трудите и сте обременени и аз ще ви успокоя. Искам да взема място във вас:
"Останете в мен и аз във вас" (Йоан15: 4).

Искам да ви върна обратно към най‐дълбокото от всички любовни взаимоотношения. Отец ми
и аз копнеем дълбоко за подобна връзка, чрез която искаме да ви се разкриваме:
"А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истински Бог, и Исус Христос, когото си
изпратил" (Йоан 17: 3).
Колкото по‐добре и по‐дълбоко ме познавате, толкова по‐силна и страстна ще стане вашата
любов. Често имате много информация за мен и Отец, но далеч от това истински да ни
познавате. Има само един начин да познавате и обичате някого и това е да прекарваме време
заедно. Чакаме ви и искаме да прекарваме време с вас, за да ни познавате все повече и
повече. Никога не съм ви оставял в неизвестност относно това, какво означава да обичаш и
познаваш мен и Отца :
"Който има заповедите ми и ги пази, той ме люби" (Йоан 14:21).
"Ако пазите заповедите ми, ще пребъдвате в любовта ми" (Йоан 15:10).
Обратното на това е също толкова ясно и недвусмислено:
"Който не пребъдва в любовта ми т.е. не ме обича (Нов Превод), не пази думите ми" (Йоан
14:24).
Мярката на вашата любов към Отца и мен не е колко пъти заявявате своята любов или колко
прекрасно пеете песни за хваление и поклонение. Също така не е и колко добро правите, но е
вашето радостно покорство на моите заповеди. Много е срамно това, което се крие зад етикета
"християни". Не можеш да намериш в него, това което пише отвън на етикета. Наричате себе си
християни, но във вас има малко до почти нищо от мен, което да се види и разпознае. Още
веднъж чукам на вратата на сърцето ви и моля да ме приемете (Откр. 3:20). Много от вас ме
оставят да стоя отвън пред вратата. От време на време мога да дойда да посетя някои от вас
като гост. Но не искам да ви посещавам като гост от време на време. Аз съм собственикът! Аз
притежавам "храма" ‐ било то вашето тяло или цялата Църква. Това е моята Църква, моето тяло
и вие би трябвало да сте живи части на моето тяло. Следователно, можете да ме притежавате
напълно или изобщо да не ме притежавате. И по същия начин можете да ми се предоставите
напълно или не. В края на времената ще бъде така, че тези, които твърдят, че вярват в мене, но
не са готови да ми предадат животите си напълно, ще се превърнат в най‐големите врагове и
преследвачи на моите истински ученици и последователи. Заявявам ви много ясно:
"Който иска да запази живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради мене, ще го
намери" (Матея 16:25).
"Затова възлюбени, чуйте и се подгответе за тръгване. Изправете се и елате обратно при
мен!"

Втора област:

Имам против вас, че сте се отвърнали от словото ми. Върнете се
обратно към словото ми
"В началото бе Словото и Словото беше у Бога, а Словото бе Бог. То в началото беше у Бога.
Всичко стана чрез него и без него нищо не е станало от това, което е станало "(Йоан 1: 1‐3).
Тези начални стихове са поразителни, показвайки позицията на словото ми; би трябвало да ви
изобличат и ви подтикнат към по‐голям глад за словото ми :
"И Словото стана плът и обитаваше сред нас, и ние видяхме славата Му" (Йоан 1,14а).
Тук става много ясно, че не можете да отделите словото от мен. Който се отделя от Словото,
той се отделя от мен и Отца. Ако искате да ни познавате по‐добре и по‐дълбоко, става
предимно чрез Словото ми. Тук четете, чувате и виждате кой съм, какъв съм и какво правя.
Това е открит поглед към сърцето, мислите, чувствата, характера и природата ми. Как бихте
могли изобщо да ме познавате и обичате, без да познавате и обичате Словото ми? Ден и нощ
ви заливат думи и слова във всички варианти: телевизия, вестник, съобщения, социални
медии, имейли и др. Всеки и всичко изисква вашето внимание, прониква в мислите и сетивата
ви и ви правят роби и пленници. От това забързано, дезориентирано, пристрастяващо
състояние, което се увеличава все повече и повече, аз ви призовавам да се върнете отново към
моето Слово ‐ в тишината на моето вечно Слово, към думи, в които обитава моята творческа
сила ‐ свързана със Светия Дух. Говоря и става! Колкото и спешно да се нуждаете от мен, вие
имате нужда преди всичко от моето Слово. Много от вас имат Словото, но не Го слушат, нито
четат. Други го четат, но не правят това, което казва. Това го прави напълно безполезно и
неефективно:
"Не само с хляб ще живее човек, а с всяко Слово, което излиза от Божиите уста" (Мат. 4: 4).
Знаете, че всичко ще отмине, но думите му никога няма да отминат. Те имат вечна валидност
(Мат. 24,35). Как искате да се учите и да растете в познание без моето Слово?:
"Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за
наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за
всяко добро дело" (2 Тим. 3: 16‐17).
Как искате да сте сигурни в нарастващия около вас мрак, че сте и ще бъдете на правилния път?
"Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми" (Пс. 119: 105).
Виждате ли: Ако се отвръщате от Словото, никога не може да станете зрели синове и дъщери
на вашия Баща. Вие ще се лутате; дори до там за винаги да погинете. Кой от вас би искал това в
действителност? Следствието от това би трябвало да бъде: завръщане обратно към Словото
ми.
„Обърнете се, тръгнете и се върнете обратно към Словото ми."

Трета област:

Имам срещу вас, че сте се отделили от корените си. Върнете се
към разбирането за корените си, към евреите, към Израел.
„Защото спасението идва от юдеите" (Йоан 4:22).
Възлюбени деца, вашият брат Павел говори в посланието към римляните за вашите корени. На
първо място той пояснява, че по никакъв начин не съм изоставил народа си:
"И тъй, казвам: Отхвърлил ли е Бог Своите люде? Да не бъде! Но чрез тяхното отклонение
дойде спасението на езичниците, за да ги възбуди към ревност"(Рим. 11: 1 + 11).
Тогава той обяснява моите действия към моя избран народ Израел и към вярващите от
народите, като използва картината на питомното маслиново дърво. Израел е тази питомна
маслина. Заради неговото неподчинение, някои от клоните на това дърво бяха отчупени.
Благодарение на моята благодат, сега вие, повярвалите от народите, като диви клони сте били
присадени на мястото на клоните на облагородената маслина и сега съществувате на същия
корен. В същото време ви предупреждавам да не се превъзнасяте над тях. Защото:
"Вие не носите корена, а коренът ‐ вас" (Рим. 11:18).
Трябва да ви е ясно, възлюбени синове и дъщери, че като присадени клони трябва да сте
свързани с корените си, за да сте жизнеспособни. Църковните отци умишлено бяха се отделили
от всичко еврейско. Моята жива Църква, която в началото се състоеше само от евреи, но към
която по‐късно се бяха присъединиха нееврейски последователи, стана мъртва църква, защото
се бяха отделили от еврейските си корени. Чрез това беше изгубена цялата сила на църквата и
то до днес:
"...на име си жив ,но си мъртъв" (Откр. 3:1).
Заместителната теология се роди и проникна от Европа чрез моята Църква по целия свят. В нея
се казва, че евреите/Израел са били отхвърлени и осъдени от мен и сега вие, християнската
Църква, сте приели от мен тяхното място. Това е ужасна лъжа и ерес. Аз, Израилевият Бог,
обещах на вашия баща по вяра, Авраам и неговото потомство (т.е. евреинът / Израел):
"Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне;"
(Бит. 12: 3).
Страшна трагедия е, че не само сте се отдалечили от корените си, но и сте се превърнали в
проклятие за тях. При все това, никога не съм укривал от вас своите планове и намерения,
които съм имал към тях и вас:
"А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на
Христа. Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно, и развали средната
стена, която ги отделяше, като в плътта Си унищожи враждата, за да създаде в Себе Си двата
(евреи и езичници) в един нов човек, и тъй да направи мир, и в едно тяло да примири и

двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. Защото чрез Него и едните и другите
имаме своя достъп при Отца в един Дух " (Еф. 2: 13‐18 откъси).
Вие "двамата" сте новия човек ; моята Църква, състояща се от евреи и от езичници, които
вярват в мен ‐ Исус Христос. Вие сте определени да бъдете заедно; едно семейство с един и
същ Баща ‐ Богът на Израел. Аз лично, чрез смъртта си на кръста платих скъпо за това
помирение и то стана възможно. Но какво направихте вие като "Църква"? Вместо да ги
обичате, почитате и прегръщате, вие ги ругахте, предавахте, отхвърляхте, отблъсквахте,
обезчестихте, преследвахте ги, разпространявахте лъжи по техен адрес, малтретирахте ги,
убивахте и буквално ги колехте. И всичко това в мое име, Царя на Юдеите и техния очакван
Месия. Какво направихте? Каква ужасна несправедливост им сторихте! Омразата, но и
безразличието по отношение на моя избран народ Израел продължава и до днес. Не може да
продължавате да търпите това в моята Църква, но трябва да го разкриете и изкорените от
корен! Те са моя "първороден", "зеницата на окото ми"! Вие не можете да прецените в
дълбочина какво причинявате на мен и Отца, докато се изправяте срещу вашия по‐голям брат и
какви ужасни последици има от това. Затова възлюбени деца, призовавам ви:
"Елате, излезте, обърнете се и се върнете обратно към разбирането на корените си. "
Тук свършва посланието на Господа, което Той ми предаде.
Вернер Войводе
Юли 2019г., Швейцария

….“защото времето за изпълнението му е близо.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. Ето, ида скоро; и у Мене е
наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му“ (Откр. на Йоан
22:10‐12).

Благопожелания и поздрави:
"А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и
тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Оня, Който ви
призовава, и ще извърши това. Братя (и сестри)... заклевам ви в Господа да се прочете това
послание на всичките (свети) братя. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас."
1 Солунци 5:23‐28
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