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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи мой братко! Искрено вярвам, че в тази книга ти ще откриеш

отговор на въпроси, които са стояли пред сърцето ти от мига, в който си

повярвал в Бога. Защото вярата е като раждането на човек. В началото той

е твърде малък и неопитен. И в това начало въпросите са винаги повече от

отговорите. Но когато вътрешният човек е пораснал и духовният хоризонт

пред очите му е станал тесен и недостатъчен, то тогава Небесният Баща

изпраща от свише едно друго слово. Слово, по-дълбоко от първоначалното

учение за Христа. Слово, с което в съдбата ти се задвижват стиховете от

“Посланието към Евреите”. Стихове, които гласят:

“Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и

нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за

основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщения,

за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд. И това

ще сторим, ако Бог позволи...” 1

Искам да знаеш, скъпи ми братко, че времето, в което живеем, налага

да стоим в пълно послушание и смирение пред Бога и Отца. Послушание и

смирение, толкова големи, колкото по-голяма е Вярата на Христос от

нашата лична вяра. Защото мигът на Вечността съвсем скоро ще изненада

суетният ход на човечеството и тогава готовите за Божията Вечност ще

отидат при Бога, а другите ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина. Аз

не искам да се поставя на мястото на другите. Аз не искам да бъда част от

онова безпътно стадо, което смени бистрите извори на Сион за мътилката и

религиозната заблуда на едно най-извратено и покварено поколение от

лъжепастири. И това не е просто изблик на настроение. Това е Духът,

Който говори от сърцето ми. Духът, Който ми казва, че наказанието и

трагедията за човеците ще са толкова по-големи, колкото по-сигурни са били

те във вечното си спасение. Защото Спасението е не просто записването на

името ти за Вечен Живот с Господ Исус Христос. Спасението е отстояването

на този Вечен Живот с онова покорство към Божията Воля, което да

1 (Евреи 6:1-3)
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засвидетелства на Небесния ти Баща, че наистина Неговият Син живее в

сърцето ти. А Този Божий Син има какво да ти даде в познаването на Бога

и Отца. Този Божий Син има къде да те заведе. Той има какво да ти

покаже, стига ти да си отворил сърцето си за Него.

Причината да започвам именно така предисловието на тази книга е

скрита във факта, че по дълбочината си откровенията, записани тук, ще

превишават много други, които Исус ми е давал. А всяко откровение от Бог

респектира. Всяко Небесно просветление те кара да паднеш на колене и

тихо да кажеш на Исус, че Той е всичко в твоя живот.

Когато преди една година Исус потопи ума и сърцето ми в разбирането

на Божията Почивка, аз насмалко щях да се удавя в дълбоките истини,

които Христовият Дух разкри на сърцето ми. Тогава си казах:

“Не, Стефане! Не! Ти приличаш на човек, който е влязъл в магазин с

най-прекрасни стоки, но едва ли си готов да платиш цената за тяхното

притежание...”

Тези мои мисли в онзи момент имаха такова въздействие върху сърцето

ми, че просто оставих книгата ненаписана. Тогава си казах, че ако Господ

има план, то непременно Той отново ще дойде към сърцето ми с нужната

рема и призив. Междувременно моят Господ посещаваше сърцето ми и след

всяка среща с Него аз усещах как вътрешният ми човек извисява ръст. А

така измина цяла една година. И ето, че рема от Господ наистина дойде, а

заедно с нея пристигна такъв прилив на Сила, щото онова първоначално

стъписване пред дълбочината на Божиите тайни вече беше изчезнало. Исус

отново дойде при мен, а от устата Му излязоха изненадващи ме въпроси:

“Как мислиш? Защо когато получиш от Мен Небесни видения и

помазание за изява на пророческото слово, ти ставаш неудържим?

Защо цялото Слово, което Отец е заповядал за изява, извира от

сърцето ти с нужните думи и образи, без изобщо да е нужно твоето

усилие? Къде се крие тайната за категоричната изява на Божията

Сила?”

Отговорих:

“Господи мой! Истина е, че когато Ти дойдеш при мен, тогава чувствам

прилив на такова Небесно освежаване, щото става невъзможен какъвто и
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да е провал. Тогава просто се оставям на вълните на Святият Дух и те

винаги знаят как да ме доведат до съвършено познаване на Божията Воля

и Божиите пътища. Тогава непременно се чувствам така, както е записано

за Божиите слуги в “Книгата на пророк Исайя”:

“Никой измежду тях не ще се умори, нито ще се спъне. Никой

не ще задреме, нито ще заспи. Нито ще се разпаше поясът от кръста

им, нито ще се скъса ремъкът на обущата им...” 2

“А какво значи, че никой не би се уморил? Кой се уморява и

кога се уморява?”

“Господи, според мен умората настъпва тогава, когато се изчерпят

естествените ни сили в някаква работа. Тя е погълнала силите ни и ние

сме уморени. Ние се нуждаем от възстановяване на силата си, за да можем

отново да се върнем към работата си...”

“Значи, както сам си убеден, умората свидетелства за изчерпване

на силата. Но ти помисли върху казаното от Божия пророк. Защото

той говори за Божии човеци, които никога няма да се уморят, нито

ще се спънат. Нито ще задремят, нито ще заспят. Какви са тези

човеци? Какво е това свидетелство, при което няма никакви белези

от умора? Кой не се уморява и защо не се уморява?”

Въпросите на Исус бяха така точно зададени, че в сърцето ми изплуваха

стиховете, говорещи за моя Небесен Баща:

“Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Йеова, Създателят

на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е

неизследим. Той дава сила на отслабналите, и умножава мощта на

немощните...” 3

Затова казах на Исус:

“Господи мой! Отец е Този, Който не се уморява и не отслабва. И аз

зная, че когато Той ме посочи с ръката Си, то тогава в моята немощ се

умножава Неговата мощ...”

“Точно така, момчето Ми, но това не е пълният отговор. Защото

Аз те попитах и друго. Аз те попитах защо Отец Ми не се уморява.

И защо никой от Неговите няма никога да се умори?”
2 (Исайя 5:27)
3 (Исайя 40:28-29)
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Въпросът на Спасителя ме остави неподготвен. Най-простото обяснение,

с което можех да отговоря, беше това, че Отец е Бог и Неговата Сила е

безкрайна. Но това би било твърде плитко, за да задоволи Сърцето на

Исус. А Господ, като видя, че се затруднявам с отговора, отново ме попита:

“Уморява ли се един Господар, Който гледа как слугите Му

вършат работата Му? Ти би ли се уморил, ако гледаш как Твоите

слуги вършат работата ти?”

“Не, Господи! Защото докато те работят, аз си почивам...”

“Виж тогава, че и Отец Ми почива, докато слугите Му работят.

Но едновременно с това виж и другата страна на нещата, а именно

- че слугите Му си почиват, докато Той работи. Така разбираш защо

никой от Неговите няма да се умори. Защото не те, но Святият Дух

Господен вътре в тях върши великите дела...”

Думите на Исус бяха чудни за мен. Защото зад привидното противоречие

се откриваше една съвършена закономерност, която аз все още не можех

да си обясня. А Господ добави в сърцето ми:

“Всички вие трябва да разберете, че днес е времето, когато

влизате в Божията Почивка, за да влезе и Бог в Своята Си Почивка.

Защото сте призвани да изпълните писаното:

“Защото оня, който е влязъл в Неговата Почивка, той си е

починал от своите дела, както и Бог от Своите Си. Затова нека се

постараем да влезем в тая Почивка, за да не падне някой в това, да

дава същия пример на неверие…” 4

Когато някой влезе в Божията Почивка, той непременно ще

почине от своите си дела, за да върши от този миг нататък Божиите

дела. Така върху сърцето му ще почива Духът Господен и Отец Ми

ще укрепи Мощта Си над служителя Си.

Нека Моите последват Гласа Ми в тази книга. Защото чрез

Словото, което давам на слугата Си, Аз непременно ще ви събера в

Божията Почивка, за да починете от делата си и да се насладите на

Божията Сила, изпратена да извърши Божиите дела. Защото днес е

времето, когато мнозина излизат от Божията Почивка, вместо още

4 (Евреи 4:10-11)
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повече да се затвърдят в нея. Тогава върху такива се стоварва

писаното от пророка:

“Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, и отбраните

момци съвсем ще паднат...” 5

Но за всички човеци, които искат да познаят Божията Почивка

и се стремят към нея, Отец ще заповяда продължението на

пророчеството:

 “...но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се

издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят

и няма да отслабнат...” 6

Затова нека сега те заведа в дълбочините на Духа, за да дадеш

на братята и сестрите Ми съвършеното познаване на Божията

Почивка...”

След последните Си думи Господ протегна ръката Си и докосна

главата ми. А така пред очите на сърцето ми се разкри видение, за което

ще говоря в първата глава на тази книга. Моля се на моя Господ Исус -

дано Той би изпреварил пътя и пророческото слово на тази книга! Защото

може ли да стори нещо човек, ако преди него не е минал Царят? Но ако

Христос в това слово срещне Христос в сърцето ти, то непременно за теб е

дошъл мигът да влезеш в Божията Почивка. Аз казвам “Амин” на тази най-

прекрасна от всички привилегии на Небесното Царство!

Авторът

5 (Исайя 40:30)
6 (Исайя 40:31)
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1. ВИДЕНИЕТО С КОВЧЕГА НА НОЙ

Братко мой! Скъпи ми приятелю!

Нека никак не те обърква разговорът, който дословно ти предадох в

предисловието на тази книга. Нещо повече - съветвам те да се одързостиш

и насърчиш. Защото за всички години на моята вяра от устата на Исус не е

излязла нито една празна дума. И за мен е цяло щастие, че мога да отворя

сърцето си, за да бъда пръстен съд, в който Бог излива Небесната Си

Благост и Милост. Отново ти казвам да не се смущаваш от думите на Исус,

нито пък да се питаш как е възможно Отец да почива и слугите Му да

почиват, а едновременно и Той и те да си свършват работата. Защото

скъпоценното разковниче и отговор за този, на пръв поглед парадокс, са

скрити в делото, което извършва Святият Дух. Понеже в Святият Дух е

причината Отец да Си почине от делата Си, а и вярващите в Бога да влизат

в Неговата Почивка. Спомни си само какво гласяха стиховете от “Книгата

Битие”:

“И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал,

на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И

благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от

всичките Си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил...” 7

Забелязваш ли, че Отец не просто благославя седмия ден, но го

осветява? И с какво друго Бог да освети Деня Си, освен с Духа, зареден от

Святостта Му? Разбираш ли тогава, че ако днес духовно има една Божия

Почивка, то тя непременно е Денят на Отца? И Този Ден е осветен, за да

влязат в Него всички, които Отец е записал за Спасение още от преди

създанието на света. И ако аз сега ти говоря тук в Дух на пълнота и

просветление, то се приготви да разбереш в каква по-съвършена пълнота

ме заведе моят Господ Исус. Защото в мига, когато Той докосна с ръката

Си главата ми, пред мен се разкри видение. Аз виждах едни огромни

светли води, които бяха покрили цялата земя. Тези води постоянно се

увеличаваха и прииждаха, понеже от неизследимо високите небеса на

Отца валеше дъжд и капките му браздяха по повърхността на водите. От

7 (Битие 2:2-3)
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ударите на небесните капки с повърхността на водите се разпръсваха

хиляди блестящи искри, тъй че самото видение предизвикваше силно

възхищение, почуда и огромно благоговение пред могъществото и Славата

на Отца. Докато все така гледах огромните светли води, покрили цялата

земя и непрестанният дъжд, който се изливаше над водите, дочух в

сърцето си Гласът на Святият Дух, Който ми казваше:

“Виж сега какво са издигнали водите Ми над целия свят и над

цялата земя...”

След думите на Святият Дух погледнах към светлите води и забелязах

над тях един огромен ковчег, подобен на кораб. И докато гледах, Духът

грабна сърцето ми като ме пренесе над самото пространство на ковчега,

където видях множества от човеци в бели дрехи. А всред тях - по-бял и

блестящ от всякога - стоеше моят Господ Исус Христос. Като ме видя, Той

протегна ръцете Си към мен, тъй че само след миг аз бях, като един от

многото. И там Исус ми каза:

“Сега си сред всичките Ми братя и сестри, които Аз съм спасил

и извисил в познаването на Божията Воля. Кажи Ми тогава - какво

забелязваш всред този ковчег?”

Бях твърде развълнуван, за да отговоря на Исус, но въпреки това Му

казах:

“Господи, тук е прекрасно. Защото Ти Си всред Своите Си. А гледката

от този ковчег е удивителна. Защото водите на Святия Дух са го издигнали

твърде високо, по-високо от всичките високи планини...”

“Помисли тогава. Като какъв са Ме познали всичките Ми братя

и сестри, които са в този ковчег? Той не ти ли напомня за един друг

ковчег, направен преди него?”

“Да, Господи! Този ковчег ми напомня за ковчега, който Ной направи,

миг преди потопа на земята. Така отговорът на Твоя въпрос гласи, че

всички Твои братя и сестри са Те познали, като последния Ной. Защото ако

първият Ной направи първият ковчег, то последният Ной ще Си направи

последният...”

Исус се усмихна. А после каза:
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“Точно така е. Аз съм последният Ной. Аз съм Този, Който днес

прибирам в ковчега Си всички, които са умрели за земното, за да са

живи за Небесното. И видението, което ти давам, напълно обяснява

думите Ми в Евангелието, където на всички ви казах:

“И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на

Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и

пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в

ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така

ще бъде и пришествието на Човешкия Син...” 8

А сега забележи най-важните моменти на Моето пророческо

предупреждение. Това са три момента. Първият е свързан с Ной, а

другите два - с дни. В първият момент ти забелязваш, че Ной е този,

който влиза в ковчега. И ако ти си познал Господ твоя Бог, като

последния Ной, то трябва да ти стане ясно, че Аз съм, Който мога да

вляза в ковчега. Остава ли тогава в ковчега място за теб?”

“Не, Господи! Стиховете на Твоето пророчество не ми дават такъв

шанс. По-скоро аз трябва да умра за себе си, за да оживееш Ти в мен. Така

непременно Живият би положил мъртвия в Ковчега. Защото отделени от

Тебе не можем да сторим нищо...”

“Точно така, момчето Ми. И ето това е първото, което искам да

запомниш от това видение, а именно - че вярващите в Мене трябва

да умрат за себе си, за да може Господ техният Бог да влезе като

последният Ной в последния Си ковчег.

Виж тогава и другите два важни момента на Моето пророческо

предупреждение:

Първият говори за “ония дни преди потопа”.

Вторият - за “деня, когато Ной влезе в ковчега”.

Както се убеждаваш, Отец Ми дава на нечестивите “дни”, в

които да ядат и пият, да се женят и омъжват. Но едновременно с

това Той определя и “Ден”, в който Ной да влезе в ковчега. И ако за

дните на нечестивите би казал, че са дни на тление, когато пръстта

прибира пръстните, то какво би казал за Деня, когато Ной влиза в

8 (Матея 24:37-39)
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ковчега? Кой е Този Ден? Какъв е Този Ден? И ако всички в този

ковчег са Ме познали, като последният Ной, то не носи ли Този Ной

и съдбата на името си?”

Докато Исус ми говореше мислите на сърцето ми просияха така силно,

щото без всякакво съмнение отговорих:

“Господи, името Ной ще рече “почивка”. Защото някога, когато Ной се

роди, Сам Отец положи в устата на баща му Ламех пророчески възглас,

който гласеше:

“Тоя ще ни утеши в умората ни от работата ни и от труда на

ръцете ни, който ни иде от земята, която Господ прокле...” 9

Исус ме погледна с благ поглед, а след това Гласът Му се запали от

Милостта на Отца и Той каза:

“А нима забравихте, че и Моите думи към вас бяха същите? Нима

забравихте как Човешкият Син каза на всички ви:

“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени,

и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от

Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой

на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко...” 10

Но ето затова днес простирам ръцете Си към всички, които не

са влезли в Божията Почивка и им казвам:

Господ вашият Бог е последният Ной, Който днес събира Своите

Си в Ковчега на Вечното Спасение. Господ вашият Бог е и Господният

Ден, Денят на Божията Почивка, в Който всички трябва да влезете с

вяра. Защото колкото Небето е по-високо от земята, толкова Денят

Господен е по-висок от дните на човеците.

Виж тогава онова, което ти посочва ръката Господна...”

След думите Си Исус посочи към земята, която ясно прозираше всред

кристално чистите и светли води на Святия Дух. И аз забелязах как земята

периодично се покриваше от тъмнина, която се сменяше със светлина, за

да бъде след това отново покрита с тъмнина. Всичко това ме учуди и в

първия момент не можех да си го обясня, защото в ковчега на Исус всичко

9 (Битие 5:29)
10 (Матея 11:28-30)
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беше залято от Небесна Светлина, която не преминаваше. Но само след

миг нещата ми се изясниха. И затова казах на Господ:

“Господи, това долу, което Ти ми показваш, не е ли земното битие на

земните човеци. Не са ли това дните и нощите, които периодично се сменят?”

А Исус каза:

“Ако бяха само дни и нощи, не би имало никакъв проблем.

Печалното е друго. Печалното е това, че човеците никак не виждат

Деня, с Който Отец иска да ги привлече в Своята Почивка, но затова

са твърде усърдни да спазват празниците на земните си дни, като

мислят, че именно така вършат Божията Воля...”

Думите на Господ ми бяха твърде познати. Защото и в посланията на

Павел отново се говореше за същото. Затова Му казах:

“Господи, не забеляза ли и Апостолът Ти тези капани на земното

тление? Та нали именно той писа на Галатяните, като каза:

“Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония,

които по естество не са богове; а сега, когато познахте Бога, или

по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате надире към

слабите и сиромашки първоначални учения, на които наново желаете

да робувате? Вие пазите дните, месеците, времената и годините.

Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду ви...” 11

А Исус ми отговори:

“Когато някой не е влязъл в Божията Почивка, той ще си намери

много други поводи за почивка. И когато не е познал Мене като

Ден, той ще си намери много други дни. И не само, че ще ги намери,

но и ще пожелае да им робува, та всячески да бяга от Вечното

Спасение във Вечния Ден. Такъв, като гледа религиозните си

календари, ще бърза да обяви един ден, като посветен за едно, а

друг ден - като за друго. И само будните ще имат очи да прочетат

написаното от Апостола Ми Павел. Защото той не говореше на

църквите, че имат много празници и делници. Не! Друго писа слугата

Ми и друго изяви, за да доведе вярващите до познаването на

единственият Ден:

11 (Галатяни 4:8-11)
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“Нощта премина а денят наближи: и тъй нека отхвърлим делата

на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината. Както в

бял ден нека ходим благопристойно не по пирове и пиянства, не по

блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти. Но облечете се

с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за страстите на

плътта...” 12

и още:

“Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като

крадец. Защото вие всички сте синове на светлината, синове на

деня: не сме от нощта, нито от тъмнината. И тъй, да не спим, както

другите, но да бъдем будни и трезвени. Защото, които спят, нощем

спят, и които се опиват, нощем се опиват; а ние, като сме от деня,

нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен нагръдник вяра и

любов и да турим за шлем надежда и спасение...” 13

Кажи Ми тогава могат ли синовете на Деня да мислят за дни?

Могат ли издигнатите в небесни места да станат като къртици в

земните места?”

“Господи Исусе! Да не бъде! Та защо са ми многото дни, когато Отец

ми е подарил единствения Ден?”

А Исус добави:

“Запиши думите Ми и предай на всички, които търсят Спасение

и Вечен Живот:

Който търси дните на земята, ще изгуби Деня в небесата!

А който търси Деня в небесата, ще изгуби дните на земята!

Колкото до онези човеци, които действително искат да влязат в

Господната Почивка и да познаят що значи Свята Събота на Бога и

Отца, то такива нека Ме последват и приемат в сърцата си още по-

дълбоките тайни, които ще ти покажа...”

След последните думи на Исус видението с ковчега на Ной се прекрати,

а аз седнах да запиша всичко, което развълнува и просветли сърцето ми.

12 (Римляни 13:12-14)
13 (I Солунци 5:4-8)
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2. В СВЯТАТА СЪБОТА НА БОГ ОТЕЦ

Братко мой! Знаеш ли кога трагедията на земния човек става пълна?

Това е, когато той, живеейки в пръстта, се опита да вкара в нея

представата си за Бога. От това Бог в никакъв случай не става пръстен,

нито пък има контакт с каквито и да са червеи. Но онази представа за

Бога, с която земният е напълнил мисленето си, става за него смъртоносна

крепост пред ума и сърцето. Такъв човек завинаги е обречен да остане вън

от Божието Спасение. Защото е снишил неизследимия Творец до нивото на

собствения си ум. Защото е решил, че Бог е досущ като него. Защото е

приел, че като дълбае надолу в пръстта, непременно ще зърне светлините

на Хълма Сион. Но Божият Хълм ще си остане горе, колкото и поколения от

къртици и прилепи да се подвизават на земята. И на този Хълм ще се качат

само онези, за които Името Исус струва повече от всичко, което виждат и

което чуват.

Искам да знаеш, че от мига, в който Божият Син ми се разкри като

Ден, аз презрях всички земни дни. Нещо повече - реших в сърцето си, че

ако Исус е Денят, Който идва, за да осветли живота на всеки човек, то

далеч да бъде от мен да отдавам почит на който и да било земен ден, когато

в сърцето ми трепти Светлината на Небесния. С такава позиция християнинът

непременно ще стане неудобен за всички, по които е полепнала крастата

на традицията. Понеже те във всеки земен ден биха намерили повод за

празник, просто за да останат “празни”, като “празника”, който “празнуват”.

Но сега, когато искам да говоря за Исус, като за Денят Господен и като за

Святата Събота на Отца, то далеч да бъде умът ми и сърцето ми да се

взират в нищо незначещите земни празници. Затова нека просто ти предам

думите на моя Господ, с които Той ме въведе в дълбочините на тази тема.

Ето какво ми каза Той:

“За да познаеш твоят Господ като Святата Събота на Отца, ти

непременно трябва да се върнеш към началото. Защото нужда от

почивка има там, където има уморяване. И дните се появяват там,

където изчезва Денят. Затова виж как изчезна Денят от битието на
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Адам и Ева, като си спомниш каква беше Божията заповед към

Адам...”

Погледнах на библията си и казах на Исус:

“Господи, писано е, че Бог заповяда на Адам, като му каза:

“От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото

за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня,

когато ядеш от него, непременно ще умреш...” 14

А тогава Исус каза:

“Забележи внимателно как в думите на Отца Ми се говори за

един особен ден. Това е денят, в който човекът Адам би вкусил от

дървото за познаване на добро и зло. Какъв е този ден? И защо му

бяха нужни на Адам дни, след като в него пулсираше Вечният

Живот?”

“Исусе, съвсем ясно е, че това не е Божият Ден. Това е един друг ден,

една имитация на ден, с която дяволът би се преправил като пратеник на

Светлината. Ето затова и скритото в заповедта на Отец е именно това:

“Адаме, стой в Моя Ден и не яж от дървото за познаване добро и зло!”

“Точно така, момчето Ми. Но ти виждаш в един по-късен момент,

че змията изкуси Ева, тъй че тя напусна Божия Ден и Светлината на

Отца. Тогава дървото й се стори желателно и тя съгреши, като

вкуси от плода му, а даде и на мъжа си и той също яде с нея.

Какво стана тогава с битието на двамата? Не смениха ли те

Божият Ден с измамителния ден на лукавия?”

“Да, Господи! Защото е писано, че Господ се появи при вечерния ветрец

в градината. А щом в една градина е дошла вечерта, то това е сигурен

сигнал, че човеците наистина са изгубили Деня...”

“Виж тогава с какви думи Отец Ми прокле Адам и земята. Какво

му каза Той?”

“Господи! Отец заяви на Адам:

“Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за

което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да

бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през

14 (Битие 2:16-17)
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всичките дни на живота си. Тръни и бодили ще ти ражда; и ти ще

ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се

върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в

пръстта ще се върнеш...” 15

“Както забелязваш, Отец обеща на Адам скръб през всичките

дни на живота му. И ако в началото той живееше в Деня и в

Светлината Господна, то след грехопадението Денят бе сменен от

дни. Как мислиш? Не стана ли твърде тежко битието на човеците?

Не стана ли то твърде уморително? И не беше ли нужна почивка?”

“Да, Господи! Беше нужна такава почивка. И в Закона, който Отец

прогласи чрез пророка Си Моисей, като такава почивка бе постановена

съботата, според както е писано:

“Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да

работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е

събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти,

ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито

добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти; защото

в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що

има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови

съботния ден и го освети...” 16

“Помисли тогава! Откъде дойде тази яростна конфронтация у

фарисеите и книжниците, които всякога хвърляха укор върху

Човешкия Син, понеже Той твърде често вършеше делата Си в

събота според техните представи за съботата? Какво значи да

помниш съботния ден, за да го освещаваш? Понеже това е първата

и най-важна заповед, свързана с Божията Почивка...”

“Господи, аз вярвам, че някога, когато Отец е гледал към изнурението

и скръбта на човеците, Той е искал да им даде поглед нагоре. Затова е

прогласил и утвърдил ден, в който човеците да оставят земните си работи

и всячески да се стремят към Святия Дух. Понеже никой друг дух не би

могъл да освещава и осветява, освен Святият Дух. Шест дни човеците са

15 (Битие 3:17-19)
16 (Изход 20:8-11)
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вършили всичките си земни дела, но в седмия ден е трябвало да отдадат в

молитвите си благодарност към Онзи, с Чийто Дух всичко се освещава...”

“Виж тогава какво още е писано за Закона. Защото Словото Ми

изрично казва за него:

“Защото законът, ... съдържа в себе си само сянка на бъдещите

добрини, а не самата същност на нещата...” 17

Кажи Ми тогава кои бяха бъдещите добрини, които Отец даде

на целия свят? Не бяха ли те такива, щото човеците да бъдат

измъкнати от земното битие, за да влязат в Божието? И не затова

ли Човешкият Син дойде да изпълни Закона, а не да го нарушава?”

Слушах Исус и от дълбочините на духа ми просия Небесна Светлина.

Затова Му казах:

“Господи, Книгата Битие ни показва, че в Животът на Отца няма

седмици, подобни на човешките. Там е записано, че Битието на Отца

стигна до седмия ден и остана завинаги в него. И ако Отец остана завинаги

в Святата Си Събота, то именно явлението на Този Свят Ден в света беше

Ти. Понеже Апостол Йоан записа за Тебе:

“В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И

светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана...” 18

А Ти, Исусе, заяви за Същият Този Ден, като каза:

“Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил,

докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи. Когато съм

в света, светлина съм на света...” 19

Исус се усмихна. А после каза:

“Сега разбираш ли защо фарисеите не понасяха Деня? Не бяха

ли те от властта на Нощта и тъмнината, която покварява и помрачава

всичките им дни? И можеха ли те да разберат, че най-съвършеното

дело на Отец Ми беше именно това - да изпрати на земята Денят,

Който да я освети и така да подготви всички, които искат да влязат

в Божията Почивка? И кой от земните би приел в сърцето си, че Бог

е Дух и думите Му са Дух, а не плът? Кой от земните би приел, че

17 (Евреи 10:1)
18 (Йоан 1:4-5)
19 (Йоан 9:4-5)
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ритуалите никак не ползват за Спасение, но фатално отдалечават

вярващия от Божията Почивка?

Виж сега видението, което ще ти дам. Защото е видение със

Святата Събота на Отца Ми...”

След думите Си Господ докосна главата ми и пред очите ми се разкри

видение. Аз виждах огромна Светла Врата, зад която напираха Небесни

лъчи. Светлината на Вратата бе изключително силна, но странното бе това,

че нито един от лъчите не можеше да я напусне. Светлината бе затворена

зад самата Врата, а пред нея само по Божието благоволение човек би

видял онова, което виждах и аз. Там Исус се приближи до мен, като ми

каза:

“Зад тази Врата се влиза в Святата Събота на Отца Ми. И онзи,

който спечели благоволението Му, непременно бива посочен, за да

се промени битието му от земно в небесно. Знай от твоя Господ, че

само посочените от Отец Ми виждат тази Врата. За останалите тя не

съществува. За останалите има достатъчно земни фалшификати,

наричани “празници”, в които всеки търчи след похотите си и бърза

да жертва на идолите си. Но ти сега се приближи, за да видиш

какви са условията да бъдеш допуснат зад самата Врата...”

След думите на Господ ние се приближихме до Вратата, а аз забелязах,

че върху нея със златни букви бяха издълбани Божии думи. И понеже

помазанието от Святия Дух в сърцето ми бе твърде силно, то разпознах в

самия текст казаното от Отца чрез пророка Му Исайя:

“Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята

воля в светия Ми ден,

и наречеш съботата наслада, свята на Господа, почитаема,

и Го почиташ като не следваш в нея своите си пътища,

и не търсиш своето си удоволствие,

и не говориш своите си думи,

тогава ще се наслаждаваш в Господа; и Аз ще те направя да

яздиш по високите места на земята, и ще те храня в наследството

на баща ти Якова; защото устата Господни изговориха това...” 20

20 (Исайя 58:13-14)
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И тогава Исус ми каза:

“Забележи всичките пет условия на Отец Ми, защото те са Дух и

Живот и духовните непременно ще живеят чрез тях, но плътските

ще се препънат. Като начало виж, че Отец Ми благоволи да не

вършиш своята си воля в Святия Му Ден. Това ви казах и Аз в

молитвата, която ви оставих. Понеже в нея се казваше:

“Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята...”

Помисли тогава колко плътски и извратени ще са онези, които

приемат в сърцата си, че думите на Отец Ми се отнасят за един ден,

а не за целия им живот. Понеже такива биха вършили Волята на

Отца в съботен ден, а собствената си воля - през всички останали

дни. И така биха се оправдали, че в Святия Ден на Отца са вършили

Неговата Воля, а не своята. Но тогава Отец Ми непременно ще ги

посочи и ще им каже:

“А кой ви каза, че Святият Ми Ден има нещо общо със земните

ви дни? И кой ви излъга, че Бог е за подиграване, като сте решили

в сърцата си, че за Вечния Живот е достатъчен един от всеки седем

дни? Вие всякога сте се заблуждавали в сърцата си и затова се

заклех, че няма да влезете в Моята почивка. И понеже не сте

разпознали Сина Ми, като Моя Свят Ден всред вас, то и затова Аз не

ви разпознах, като Мои синове...”

Виж сега и второто условие:

“...и наречеш съботата наслада, свята на Господа, почитаема...”

Как мислиш? Какво значи Господната Събота да е наслада за

сърцето ти?”

“Господи мой! Това значи тя да е силно желана от душата ми, тъй че в

нея да намирам съвършено удовлетворение и радост. Защото мога ли да

забравя как прелива сърцето на слугата Господен, който казва:

“Ако Твоят закон не беше ми наслада, то аз и тогава бих

загинал в скръбта си. До века няма да забравя Твоите правила,

защото чрез тях си ме съживил. Твой съм аз; спаси ме, защото

потърсих Твоите правила. Нечестивите ме чакаха за да ме погубят;
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но аз ще внимавам в Твоите свидетелства. Видях граница на всяко

съвършенство, но Твоята заповед е твърде широка...” 21

А Исус добави:

“Иди и кажи на братята и сестрите си, че ако някой влезе в

Святата Събота на Отца Ми, то такъв непременно ще види границата

на всяко съвършенство. Тогава ще разбере, че Божията заповед е

твърде широка и никак не касае тесните земни дни. Понеже чрез

нея духовният ще намери Денят и Денят ще влезе в него, за да го

просвети. Виж и третото условие. Защото то гласи:

“...и Го почиташ като не следваш в нея своите си пътища...”

Кажи Ми тогава, ако в един единствен ден тръгнеш по Пътя на

Отца, а в останалите шест се връщаш на своите си пътища, то докъде

ще стигнеш?”

“Господи мой, твърде много е извратена представата за Святата Събота

на Отца, та да забелязват човеците, че не е възможно да ходят по много

пътища, защото няма да стигнат доникъде. Страхувам се, че за плътските

тези стихове ще донесат осъждение, а не благословение. Понеже аз знам,

че Ти Си Денят на Отца. Но Ти Си и Пътят, и Истината, и Животът. И ако

някой е влязъл в Теб, то непременно той никога повече няма да ходи по

своите си пътища, защото е познал Истинския Път. Така отново разбирам,

че през тази Светла Врата не могат да преминат всякакви. Понеже ги

възпира Святостта на Отца и ревността върху чистото Му Слово. А върху

такива, които хвърлят пръст върху Словото на Отца, непременно ще дойде

съдбата от стиха на Притчите:

“Който ходи непорочно, ще се избави, а който ходи опако

между два пътя, изведнъж ще падне...” 22

Исус погали главата ми. А после каза:

“Останало е много малко време, когато всички трябва да

оставите пътищата си, за да тръгнете по Пътя. Време, когато трябва

да оставите земните си традиции и ритуали, за да прегърнете в

сърцата си Истината. А Истината е тази, че ако някой иска да Ме

последва, то трябва да се отрече от себе си и да вдигне кръста си.
21 (Псалом 119:92-96)
22 (Притчи 28:18)
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Така непременно ще забележи Светлата Врата на Божията Почивка.

А тогава в живота на такъв ще се реализира и четвъртото условие

от Отца Ми:

“...и не търсиш своето си удоволствие...”

Кажи Ми, Стефане, какво ще рече да не търсиш своето си

удоволствие? И с какво ти би сменил удоволствието си?”

“Господи, за мен удоволствието е удовлетворението за душата. И аз

вярвам, че ако Ти живееш в сърцето на човека, то непременно би подсказал

на такова сърце къде да намери Божието удоволствие, а не своето си

собствено...”

Слушащ думите ми, Исус добави:

“Виж тогава в какво се удоволстваше един верен служител на

Небето. Понеже той писа за себе си...”

Докато Исус говореше Святият Дух в сърцето ми вече беше направил

да заблести онази съвършена изповед на Апостол Павел, който ни заяви в

посланието си:

“Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в

гонения, в притеснения за Христа; защото, когато съм немощен,

тогава съм силен...” 23

А Исус продължи:

“Сега разбираш ли защо Отец Ми дава Сила на отслабналите и

умножава мощта на немощните?”

“Да, Исусе! Защото всички тези са намерили за свое удоволствие да

претърпят всякакво зло заради Теб. И така се показали, че вече са влезли

в Божията Почивка, за да почива над тях Духът Господен...”

“Точно така! А когато над теб дойде Духът Господен, то ти

никак не можеш да говориш от себе си и така изпълняваш и петото

условие на Отец Ми...”

 “...и не говориш своите си думи...”

Кажи Ми тогава защо така те намразиха, ако не по причина на

това, че не говориш своите си думи, а Моите? Не затова ли дяволът

23 (2 Коринтяни 12:10)
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надигна яростните си вълни, понеже си приклонил сърцето си и

устните си за Свята Божия употреба?

Но виж най-сетне Божието обещание в края на писаното пред

тази Светла Врата. Понеже то е за всички, които се намерят верни

да живеят в петте условия на Отца Ми...”

Погледнах отново към думите на пророка, които бяха издълбани върху

вратата. А те гласяха:

“...тогава ще се наслаждаваш в Господа; и Аз ще те направя да

яздиш по високите места на земята, и ще те храня в наследството

на баща ти Яков; защото устата Господни изговориха това...” 24

И докато все така четях писаното, Исус хвана ръката ми и ми каза:

“Нека сега двамата с теб да влезем през тази Светла Врата. За

да разбереш що значат думите на Отца Ми, че ще те вдигне по

високите места на земята...”

Така аз и Господ влязохме зад Светлата Врата, а там Небесната

Светлина заля целия ми дух и цялото ми сърце. Никога преди това не бях

чувствал такова облекчаване и такава лекота. Бях като прашинка, която

мощният вятър издигаше нагоре и нагоре. А тогава очите ми всред самата

Светлина с учудване забелязаха същия Ноев ковчег, който видях  в първото

видение. Там Господ се усмихна и очите Му заблестяха радостно. А после

ми каза:

“Сега разбра ли какво значи да пребъдваш по високите места

на земята? Не се ли издигна някога ковчегът на Ной по-високо и от

най-високите планини?”

“Да, Господи! Понеже е писано за него:

“Четиридесет дни трая потопът на земята; и водите придойдоха

та подеха ковчега и той се издигна над земята. Водите се усилваха

и прииждаха много на земята, така ковчегът се носеше по

повърхността на водите. Водите се усилваха твърде много на

земята, така щото се покриха всичките високи планини намиращи

се под цялото небе...” 25

А Исус добави:
24 (Исайя 58:14)
25 (Битие 7:17-19)
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“Който има ухо да слуша, нека слуша онова, което Господ

говори на Църквата:

С това пророческо слово, дадено на слугата Ми Стефан, Аз

ставам явен за вас, като Божията Почивка, като последният Ной и

като Светлата Врата на Спасението. С това пророческо Слово Аз

заповядвам на всички да се покаят заради поклоните към земните

си дни и ревностно да потърсят Святата Събота на Отца Ми. За да

живеят в нея не един ден от седмицата, а от сега и до вечността.

Който заживее тези Мои думи, той никак няма да се посрами,

но непременно ще се срещне с Мен в Моя ковчег всред издигнатите

води на Святия Ми Дух. Който влезе в Деня Господен, той ще и да

има сила да възвеличи Този Ден, като извърви Пътя от Елеонския

Хълм до Ерусалим. Защото с това най-дълбоко Небесно откровение

Аз непременно ще закрепя Живия Си остатък и ще отворя врати за

Святото Дело на Духа Си...”

След последните думи на Исус видението със Светлата Врата се

прекрати, а Святият Дух запали всичките ми вътрешности с Огън, какъвто

в мен все още не беше горял.

Моля те, братко мой! Моля те, скъпи ми приятелю! Последвай Духа на

тази книга и нека Исус издигне Себе Си в сърцето ти!

За да Го познаеш като Денят!

Амин и Амин!
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3. ПЪТЯТ ОТ ЕЛЕОНСКИЯ ХЪЛМ ДО ЕРУСАЛИМ

(ИЛИ ЗАЩО ГОЛГОТАТА ТЪРСИ ГОЛГОТА)

Знаеш ли, скъпи ми братко, че през годините, в които Исус ме

посещаваше и ми даваше да изявявам Пророческото слово на Отца, аз

преживях радикална вътрешна промяна. Това беше като команда “Кръгом -

марш”.   И в един момент това, което считах за скъпоценно, стана нищожно

в очите ми, а нищожното се превърна в скъпоценно. Аз си мислех, че е

скъпоценно да те приемат хиляди по хиляди и ушите ти да бучат от ехо на

непрестанни овации и ръкопляскания. Но ето, че именно това се оказа

нищожното. Аз си мислех, че е нищожно да имаш едва стотина верни

приятели всред цял народ. Но ето, че това се оказа скъпоценното. А когато

Сам Господ ме накара да мисля колко диаманти бих открил всред купища

от чакъл, то тогава за себе си открих, че малкото наистина е по-скъпоценно

от многото. Именно това е съвършеното свидетелство за Божие благоволение

върху живота на човека. Защото десет диаманта наистина струват повече и

от сто вагона с чакъл. Затова вдигам ръце към Отец и Му казвам:

“Отче мой, благодаря Ти за диамантите! Благодаря Ти за тези най-

скъпоценни и прекрасни сърца, които нямат шокиращи свидетелства, за да

застават пред амвоните, но имат Силата да стоят пред Олтара Ти и да

бъдат благоухание пред Лицето Ти! Благодаря Ти, Господи, че нито за миг

те не оставиха слугата Ти, но се иждивяха, за да може Твоето Небе да

излива правда и в росните капки на Твоя Дух да бъдат утвърдени

праведните...”

В тази последна глава Пророческия Дух на Отца ще докосне всички,

които са с чисти сърца, за да започнат да възвеличават Господ Исус

Христос. Защото не е достатъчно да влезеш в Господния Ден. Трябва и Той

да влезе в теб. А когато Денят на Всевишния влезе в сърцето ти, то тогава

непременно Животът на Бога ти е станал по-скъп от собствения ти живот.

Ето думите, с които Господ ме посвети в дълбокото на тази тема:

“Стефане, сега искам да ти покажа нещо, което не знаеш, нито

пък си виждал и проумявал. Затова Ме наблюдавай внимателно

във видението, което ще ти дам. Защото то ще ти обясни всичко...”
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След думите на Исус пред очите ми се появи видение. Аз виждах моя

Господ и учениците Му да се възкачват на Елеонския хълм. И в един

момент Исус се спря и каза на учениците Си да Го изчакат. А след това се

отдели от тях на около стотина метра. И понеже прицелът във видението

ми беше Спасителят, то и затова Святият Дух направи така, щото погледът

на сърцето ми се движеше след силуета на Господ. И ето, че Исус коленичи

и започна да се моли. А тогава стана нещо странно. Защото върху ръцете и

нозете на Господ се появиха кървави рани, а това напълно наподобяваше

Неговото разпятие на Голгота. Миг след това върху челото Му се появи

трънен венец и кръвта на Исус проряза Лицето Му. Никога преди това не

бях виждал Исус с такива знамения. Аз не можех да си ги обясня, защото

видението беше върху Гетсиманската градина, която се намира на Елеонския

хълм, а не от Голгота. Но очите ми виждаха именно онова, което се виждаше.

И ето, че твърде скоро видението се промени, защото аз вече виждах Исус

в Ерусалим, където стражата на първосвещениците се гавреше и се

поругаваше с Него. Миг след това Господ вървеше по тесния и стръмен път

на Виа Долороса, за да стигне до мястото, наречено Голгота. И въпреки, че

Той все още не беше разпнат, очите ми отново виждаха кървавите Му ръце

и нозе. А Исус направи видението да се прекрати като ме попита:

“Забеляза ли, че преди да бъда разпнат на Голготския кръст, Аз

вече имах една друга Голгота при Елеонския хълм?”

“Да, Господи! И това ме учуди!”

“Нека никак не те учудва, но по-добре виж колко дълго е

разстоянието от Елеонския хълм до Ерусалим. Защото в Словото Ми

има и такива стихове...”

Едва изговорил думите Си Господ направи пред очите ми да се яви

стихът от “Деянията на Апостолите”, където е записано, че онези, пред

които се възнесе Христос, се върнаха в Ерусалим. А самият стих гласи:

“Тогава те се върнаха в Ерусалим от хълма наречен Елеонски,

който е близо до Ерусалим, на разстояние един съботен ден път...” 26

Самият стих буквално смути ума ми. Уж го бях чел толкова пъти, а ето,

че изобщо не бях видял дълбокото в него. А Исус ме попита:

26 (Деяния 1:12)
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“Какво ще рече това, че разстоянието от Елеонския хълм до

Ерусалим е един съботен ден път? Защо не е петъчен ден? Защо не

е понеделник или вторник? Защо това разстояние е определено

именно като “съботен ден път”?”

“Господи мой! Когато чета Евангелията, аз навсякъде забелязвам, че

Елеонският хълм беше любимото Ти място. Ти възлизаше там, за да се

молиш на Отца. Ти посвещаваше там учениците Си. Най-малкото - във

видението, което ми даде, дословно се повториха стиховете от Евангелието:

“И излезе да отиде по обичая Си на Елеонския хълм; подир

Него отидоха и учениците. И като се намери на мястото, рече им:

Молете се да не паднете в изкушение. И Той се отдели от тях

колкото един хвърлей камък, и като коленичи, молеше се, думайки:

Отче, ако щеш, отмини Ме с тази чаша; обаче, не Моята воля, но

Твоята да бъде...” 27

Тогава Исус каза:

“Вярно е всичко, което ти Ми казваш, но Аз те викам не в

краищата, а в самата сърцевина на откровението Ми. Затова виж

отново, че разстоянието от Елеонския хълм до Ерусалим е един

съботен ден път. Защо съботен ден?”

Думите на Исус разтърсиха духа ми и едва сега разбирах дълбокото.

Затова казах:

“Господи, в този стих е пророчески запечатана тайната на Божията

Събота. Защото тази Събота винаги тръгва от Елеонския хълм, за да

приключи в Ерусалим...”

“А как тръгва тя от Елеонския хълм, Стефане? И как завършва в

Ерусалим?”

След думите на Господ Святият Дух направи пред очите ми да се яви

сцената с коленичилия Христос и аз отново видях прободените Му ръце и

нозе. Затова казах на Исус:

“Господи, прости ми, че съм сляп и не виждам толкова много неща. Та

нали Ти именно затова ми даде видението с Елеонския хълм, за да разбера,

че началото на Божията Събота започва с разпъване и краят завършва с

27 (Лука 22:39-42)
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разпъване. Защото там, в градината, Ти разпъна на кръст Собствените Си

помисли и желание за живот. Понеже каза на Отец, че не искаш да е

Твоята Воля, но да бъде Неговата. А после, когато Ти беше заловен от

стражата на първосвещениците и заведен в Ерусалим, тогава дойде и

второто разпъване на Голготския кръст...”

И тогава Исус каза:

“Нека всички, които Ме изповядат за Господ, да запомнят и да

знаят, че Божията Събота започва на Елеонския хълм и приключва

в Ерусалим. И всеки, който влезе в Деня на Господ, непременно ще

преживее два кръста и две Голготи.

Първият кръст - да съразпнете себе си с Господ вашия Бог и да

умрете за собствените си желания и страсти

Вторият кръст - да бъдете разпънати от онези, които ви мразят

поради Моето Име и Моят Дух в сърцата ви.

Защото Голгота непременно търси Голгота!

И онзи, който е съразпнал себе си с Мене, непременно ще бъде

разпнат поради Мене! Тази е цената да участвате на Моята трапеза

и да бъдете на Моята сватба! Тази е цената да влезете в Божията

Почивка и да възвеличите Божието Име в живота си!”

Господ млъкна. И само след миг, когато вникнах в кристалната чистота

на думите Му, аз разбрах колко съдбоносно е влизането в Неговата Почивка.

Затова те моля, скъпи ми братко:

Излез от тресавищата на човешките учения! Бъди един от тези, които

ще отидат с Исус на Елеонския хълм! Бъди един от тези, които ще Го

следват, докато бъдат разпнати от всичката религиозна ярост и злоба на

Вавилон! Бъди един от тези, които ще влязат в ковчега на последния Ной -

умрели за себе си, но оживели за онова Небесно Царство, където завинаги

ще царуват Правдата, Мирът и Любовта! И нека стиховете от Апостолското

послание станат живот и съдба за сърцето ти:

“Защото ние участваме в Христа, ако удържим твърдо до край

първоначалната си увереност: докато се казва: – “Днес, ако чуете

Гласа Му, не закоравявайте сърцата си както в преогорчението”.

Защото кои, като чуха, Го преогорчиха? Не всички ли ония, които
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излязоха от Египет чрез Моисея? А против кои негодува четиридесет

години? Не против ония ли, които съгрешиха, и чиито трупове

паднаха в пустинята? На кои още се закле, че няма да влязат в

Неговата почивка? Не на ония ли, които бяха непокорни? И тъй

виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат. И тъй,

понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се

боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея.

Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях; но

словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез

вяра в ония, които го чуха. Затова ние, повярвалите, влизаме в тая

почивка...” 28

28 (Евреи 3:14-19, 4:1-3)
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