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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

“Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте, и

животът ви е скрит с Христа в Бога. Когато Христос, нашият живот,

се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава…” 1

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Само Господ може да потвърди в сърцето ти с какво вълнение сядам,

за да напиша тази книга. Само Господ може да те убеди с каква цена от

угнетение и натиск са заплатени изявените тук пророчески видения.

Истината е, че някой непременно трябва да застане в пролома, докато Бог

покаже Милостта Си и изведе народа Си от властта и потисничеството на

Вавилон. Казвам всичко това, за да разбереш, че всичко в тази пророческа

книга заслужава твоето благоговение и благодарност към Отца. Защото Бог

ще отвори очите на сърцето ти и ще ти покаже неща, за които може да

говори само Той.

През изминалите години моята съдба се преплете със съдбите на стотици

и хиляди човеци. С едни от тях Исус ме свърза в дълбока и сърдечна

любов, неподвластна на бурите и яростта на дявола. Но други отстъпиха

назад толкова бързо и категорично, колкото и беше приближаването им.

Такива отстъпления започнаха да нараняват душата ми. Аз се молех и

плачех пред Бога, като исках Той да възвърне и укрепи отстъпилите. Нещо

повече - имах съвършена надежда, че това наистина ще се случи.

Но можех ли да зная, че самото отстъпление беше сигнал за нещо,

стоящо на пътя на вярата ми? Можех ли да зная, че там, на пътя пред

моето сърце, бе застанала Смърт? И самата паника на отстъпилите човеци,

и категоричното им бягство бяха именно в страха им от Смъртта…

Тези мисли със сигурност биха учудили някой, който не познава Божия

Пророчески Дух и не е вкусвал от пророческото Слово на Всевишния Бог.

Но за онзи, който е тръгнал по пътя на отричане от света и светската

църква, подобна Смърт не може да е изненада. Нещо повече - всеки от нас

1 (Колосяни 3:2-4)
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би трябвало да я пожелае, тъй че наистина да умре… А това - да умреш -

за едни е привилегия и придобивка, а за други - същинска трагедия. За

едни е уникалният и прекрасен шанс да покажат на Бог Отец, че обичат

Сина Му повече от собствената си душа, а за други - нещо немислимо.

Именно тези другите бягат далеч от Смъртта по Бога, като търсят всяка

възможност да закрепят неумрелия си егоизъм и да се циментират зад

човешката си непогрешимост и праведност. Та именно в мига, когато Исус

ми заповяда да мисля за тази Смърт, която застава на пътя на вярата, аз се

потопих в Словото на моя Небесен Баща. За да видя, че пътят на Божиите

пророци непременно е белязан от конфликти с човеци, нежелаещи да се

възвисят над духа на света. И когато със Сила от Бога някой е дръзнал да

покаже примера, с който да търсим по-доброто Небесно отечество, то тогава

всред плътските и земните се надига ропот. Отначало - като шушукане в

ушите, а после - като оглушителна взривна вълна на недоволство. Виж как

“Книгата Изход” ти говори за ропота на израилтяните спрямо духовният им

водач Моисей:

“И рекоха на Моисея: Понеже нямаше гробища в Египет, затова

ли ни изведе да умрем в пустинята? Защо постъпи така, та ни

изведе от Египет? Не е ли това, каквото ти казвахме в Египет, като

рекохме: Остави ни; нека работим на египтяните? Защото по-добре

би било за нас да работим на египтяните, отколкото да измрем в

пустинята…” 2

Можеш ли, скъпи ми братко, да погледнеш не с ума си, но със сърцето

си на тези зли роптания? И кое е по-добро за Божия народ? Да напълни

гробищата на Египет или да влезе в един Нов Гроб, оставен ни като пример

в Евангелията от Божия Син? Защото Отец и Сина Си повика от Египет!

Защото и Исус трябваше да излезе в пустинята. И като беше изпитан и

утвърден, да се върне от сухите пясъци, пълен със Силата на Святия Дух.

И понеже в Египет наистина има доволно много гробища, които са сърдечен

прицел на огромната част от мнозинството, то затова тази книга не можеше

да не се роди. Тя просто чакаше времето си и това време наистина дойде.

Защото днес Божият Пророчески Дух не просто умолява, но заповядва на

2 (Изход 14:11-12)
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всички да излязат от Египет. И не просто да излязат, но да се приготвят да

умрат за Бога, както и Бог умря за тях. В тази Смърт по Бога и за Бога има

белези. И тези белези ярко контрастират и се противят на примера на

онези човеци, които търсят смърт по дявола и за дявола. А с всяка смърт

човек умира за едно, та да оживее за друго, понеже самата смърт не е

нищо повече от врата към друго измерение и друг свят. Въпросът е:

Кое измерение и кой свят харесват днес човеците? Дали умират за

света на дявола, за да намерят света на Бога? Или умират за света на Бога,

за да намерят света на дявола?

Гледайки назад във времето - от позицията на един, на когото Исус е

показал Милост и Благост - днес мога да ти кажа, че всичкото пророческо

слово, давано ми от Царя на Сион, е било поредица смъртоносни удари от

Божия Меч.

Удари, с които Бог убива нашето, за да се яви Неговото!

Удари, с които тленното отстъпва на нетленното!

Удари, които трябва да бъдат обяснени с нужното помазание и

вдъхновение, тъй че всеки да разбере за двете смърти и двата живота,

явили се в битието на човешкия род.

Първата смърт и първия живот:

Смъртта и покварата на чистите духовни устои, след което дяволът

отваря в сърцата врати за живота на неговите демони и нечисти бесове!

Втората Смърт и Живот:

Смъртта на плътските помисли и страсти, след което Бог отваря врати

в сърцата ни за Живота на Неговия Син чрез Неговия Дух!

Всяка от тези смърти ще закара човека до мястото, което е белег на

смърт. И това място е гробът…

Когато аз разбрах за мястото на двете смърти и поисках да подредя

мислите си с чистото библейско познание, стана така, че дяволът се разяри

твърде много против сърцето ми. Той никак не искаше в отношението ми

към тези дълбоки духовни реалности да се роди нова пророческа книга. Но

било, че към сърцето ми задуха силният вятър на омраза и угнетение, пак

това никак не спря Господ Исус. Той отново дойде към сърцето ми, облян в

Небесна Светлина и Слава. И като протегна ръка и погали главата ми, каза:



6

“Тази книга, с която сега ще вдъхновя сърцето ти, ще е по-

различна от всички други книги, които съм ти давал. Защото повече

от всичко друго, което съм ви показвал, днес Аз искам да ви

покажа Вратата към Небесния Живот и Небесната Слава. И ако вие

следвате Човешкия Син с искреност и чистота в сърцата си, то тогава

непременно ще Ме последвате и никак няма да се уплашите.

Кажи Ми тогава:

Давах ли на сърцето ти да Ме следва в Небесните места и така

да благославям чрез теб всичките Ми братя и сестри?”

“Господи мой! Твоята Вярност, Благост и Милост са толкова изобилни,

че думите в устата ми никога не биха се подредили, за да Ти отдам Славата

с устните си. И понеже съм твърде малък и слаб да разбера божествената

Ти сила, то и затова оставях делата да говорят вместо думите. Защото Ти

винаги ме въздигаше над смъртта на този свят. И като пълнеше сърцето ми

с божествените искри от Святата Си Мъдрост, даваше ми да ги занеса като

запален светилник на всичките ми ближни…”

“А знаеше ли ти, че всеки път, когато те посещавах, нещо в теб

умираше безвъзвратно? Знаеше ли, че всичките ти охкания и

сълзи, на които малцина бяха свидетели, бяха именно твоето

откъсване от връзките на смъртта и света? Знаеше ли, че всеки път,

когато Аз разкъсвах някоя от твоите връзки, я заменях с Моя

връзка? Тъй щото наистина те възлюбих с връзки на вечна любов!

Кажи Ми тогава още:

Сладка ли бе за теб Смъртта по Бога и за Бога? Хубаво ли ти

беше, когато Господ твоят Бог предаваше на погубление и изгаряне

обикновените ти човешки копнежи и мечти?”

Слушайки думите на Исус аз усетих как през цялото ми същество мина

силна вълна от Божие присъствие. И тогава Му отговорих:

“Исусе! Ще Те излъжа, ако кажа, че ми е било хубаво. Не ми беше

хубаво, защото се чувствах като в гроб. В него умираше всичко мое, а

Твоето не идваше веднага. И тогава, в чакането и в болката по умрялото,

аз неведнъж Ти ставах противник с изповеди от малодушие и отчаяние. Но
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Ти остана толкова верен към мен, че не вмени беззаконие на устните ми,

но все така ме оставяше да умра. И аз все още умирам, Исусе!”

Исус ме погледна с огромна нежност. От очите Му излезе такъв лъч

към сърцето ми, щото от докосването му аз вече знаех със сигурност, че

моят Господ бе преживял преди мен всичко онова, което трябваше да

преживея и аз. Затова, като наведох главата си и вдигнах ръцете си към

Исус, отново Му проговорих, казвайки:

“Исусе мой! Не зная с какво съм Ти полезен и как Ти виждаш делото

на ръцете ми. Но сега аз съм именно това, което Ти виждаш и нищо повече

от това, което Ти би видял. Искам Господи мой, да помниш риданието на

душата ми. Искам да не забравиш позора, с който мнозина покриха лицето

и името ми. Защото сърцето ми е пренаскърбено и към него идват думите

на псалома, който казва:

“На всичките си противници станах за укор, а най-вече на

ближните си, и за плашило на познайниците си; ония, които ме

гледаха навън, бягаха от мене. Като някой умрял бидох забравен от

сърцето на всичките; станах като счупен съд...” 3

Исус слушаше думите ми с голямо внимание. А след това ми каза:

“Както сам изповяда, ти наистина умря за сърцата на мнозина.

Защото те, нямайки вярата да видят, че Господ е, Който е заповядал

да умреш, никак не внимаваха в делата на Божията ръка. А тази

ръка днес ще извърши древните знамения на Божия Пророчески

Дух. Защото, ако и ти да умря за сърцата на мнозината и те да те

отхвърлиха като гнусен и непотребен съд, пак делата ти останаха

живи, понеже са били извършени по Бога и чрез Бога.

Виж тогава един, който също извърши делата си по Бога и

наистина умря. Но въпреки, че умря, там - в гроба - делата му

останаха живи, за да носят Живот…”

След тези думи Исус докосна главата ми, а пред очите ми се разкри

видение. Аз виждах един висок скалист хълм, на който стояха десетина

човека. Те бяха заобиколили мъртвец и се готвеха да го погребат. Но ето,

че тогава в далечината зад хълма се разнесоха викове, които стреснаха

3 (Псалом 31:11-12)
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човеците. И те, като се изкатериха по скалите, видяха, че към тях се

приближава чета от вражески войници. Нямайки време да подготвят гроб

на мъртвеца, човеците се приближиха към скалата и започнаха да бутат

огромен камък, а аз разбрах, че  на скалистия хълм, имаше гробно място, в

което преди това е бил погребан и друг човек. И докато гледах на самото

видение и на приближаващата се с диви възгласи конница, Исус ми каза:

“Нека се приближим към тези израилтяни. Защото те, нямайки

време да положат човека в собствен гроб по обичая, ще направят

нещо друго…”

Действително, че след думите на Исус аз вече виждах как израилтяните

бяха отворили чуждата гробница. И като хванаха мъртвеца с ръцете си, с

бързи стъпки понечиха да го вкарат вътре в нея. Точно тогава Господ ми

даде знак да Го последвам в самата гробница, където човеците хвърляха

мъртвото тяло вътре и бързаха да излязат и избягат от приближаващите ги

врагове. А Исус, като посочи напред с ръката Си към трупа на мъртвеца,

който се търкаляше по изсечените в камъка стълби, отново ми каза:

“Виж какво ще се случи. Защото именно това е знамението…”

В следващия миг от ръката на Господ излезе Небесна светлина, която

огря самата гробница. И аз забелязах как търкалящият се надолу труп най-

сетне спря, тъй че главата му вече докосваше белите кости на погребаният

преди него в самата гробница… В този миг от белите кости излезе силна

Божия Светлина. И като докосна главата на мъртвеца, направи го да оживее.

Така съживеният се изправи на нозете си. И гледайки в недоумение, че е в

гробница, а от белите кости излиза Светлина, успя само да каже:

“Въздавам Ти Слава, Боже на небесата! Защото мъртъв бях и оживях

чрез мъртвия Ти слуга. И видях с очите си, че в неговите кости има повече

Живот, отколкото е той в живите по земята…”

След тези свои думи съживеният наведе главата си към самите кости и

се поклони, а самото място на чудото се изпълни със сладко благоухание.

Това беше истинско божествено чудо!

Защото там, където беше смъртта, се яви Животът!
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Там, където трябваше да царува зловоние, се яви прекрасен аромат на

полски кремове и теменуги. Затова, като вдигнах изумения си поглед към

Господ, Му казах:

“Исусе! Сега разбирам, че Ти даде на сърцето ми да види онази случка

в “Четвърта книга на Царете”, където човекът се докосна до костите на

Божия пророк Елисей, тъй че оживя. Той намери Живот в гроба, докато

онези, които го хвърлиха в гробницата на пророк Елисей, продължиха да

бягат от смъртта…”

Исус се усмихна на думите ми и Лицето Му заблестя. И тогава Той каза:

“Сега разбираш ли, че даже и пророкът да умре, костите му не

умират? Разбират ли сега Моите, че даже Вавилон да осъди на смърт

Моите пророци, пак чрез костите им Бог ще съживи и възвърне

мнозина в Живота Си?

Защото, ето Стефане! Именно делата на Елисей свидетелстваха

на неговите кости! И родените от Святия Ми Дух непременно трябва

да имат Мъдростта да проумеят, че ако и пророците да умират,

поради яростта на дявола, пак Духът остава жив поради правдата

им. Защото това - да умреш за Божието дело и да намериш Гроба,

който Бог е посочил за смъртта ти - е най-съвършената изява на

Моето Благовестие... И днес, когато призовавам всички Мои да

намерят Моя Гроб, казвам им:

Някога един човек се докосна до костите на Елисея и оживя!

Днес Аз ще заведа посочените от Отца Ми до Собствения Си Гроб, в

който са намерили смъртта Си пророците на Отца Ми. И като са

умрели заради Моето, намерили са Вечния Живот, който им дава

Човешкия Син! А колко от вас днес искат да умрат заради Мене?

Колко от вас са готови да погребат себе си, за да живея Аз? Колко

от вас са готови да се възпротивят на любовта към света и неговия

княз, та очите им да се отворят за Истинските послания на Моето

Слово? Колко от вас видяха в изпратените от Мен и Отца Ми пророци,

примерът, който да ви заведе до Гроба на Човешкия Син? Колко от

вас видяха, че Моят Гроб бе Нов Гроб, изсечен в Канарата, тъй че

Канарата да ви благовестява твърдостта на Човешкия Син? Колко



10

от вас свалиха от очите на сърцата си маските на лицемерието и

розовите очила на заблудата, та да прочетат свидетелството на

Апостола Ми, което бе Дух и Истина? Защото смиреният Ми слуга

написа на всички ви, но не всички имаха чистота и искреност,

твърдост и вярност, та да заживеят думите му, които гласяха:

“Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме

в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта Му? Затова,

чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт,

тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата

на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото, ако сме се

съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим

и чрез възкресение, подобно на Неговото; като знаем това, че

нашето старо естество бе разпнато с Него за да се унищожи тялото

на греха, та да не робуваме вече не греха. Защото, който е умрял,

той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че

ще и живеем с Него, знаейки, че Христос, като биде възкресен от

мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.

Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж за винаги;

а животът, който живее, живее го за Бога. Така и вие считайте себе

си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса…” 4

Но ето, устата Господни се отварят в съдбоносен призив към

всяко сърце, което е било докоснато и очистено от Святия Ми Дух.

И на всички ви казвам:

Не бъдете римляни, ако и посланието на Павел да беше към

Римляните! Отхвърлете светския дух и живота в света и греха, за да

намерите оня Гроб, в който умират Верните и Истинните, за да

възкръснат с Верният и Истинният! Защото ако и мнозината да спят,

противникът им дявол не спи. И като въздига с измама и нечестие

последното поколение от фарисеи и книжници, прави така, щото

човеците да последват варосаните гробници, а не Святият Гроб на

Правдата. Затова ви заповядвам:

4 (Римляни 6: 3-11)
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Последвайте Ме във виденията, които сега ще разкрия на

слугата Си. За да видите както варосаните гробници на мерзостта,

така и Святият Гроб на Божията Правда. Защото там, в Святия Ми

Гроб, днес ви чакат костите на Моите пратеници. За да ги докоснете

и да оживеете! И като оживеете - да вървите в Път на Слава и

триумф…”

След тези думи Господ отново докосна с ръка главата ми, а видението

с гробницата на пророк Елисей се прекрати. И онова сладко благоухание

на разцъфнали цветя остана в духа ми, сякаш за да подготви сърцето ми за

поредната прекрасна изява на Божията Благост и Милост. Амин и Амин!
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ПЪРВА ЧАСТ: ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ

1. ВИДЕНИЕТО С МЪРТВЕШКИТЕ КОСТИ НА ЛИЦЕМЕ-

РИЕТО И НЕЧИСТОТАТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Има много думи, с които човек да изразява отношението си към

мерзостите, които го заобикалят. Но от видението, което Исус показа пред

сърцето ми, цялото ми отношение се събра в една дума. И това е думата

“погнуса”. Защото всичко най-жестоко, отвратително и мерзостно се

намираше точно там - във варосаните гробници на нечестието. Но нека не

изпреварвам самото видение и да ти кажа с какви думи Господ дойде към

сърцето ми. Ето какво ми каза Той:

“Има много Мои думи в Евангелията, които Църквата Ми не е

разбрала и до днес. Вярващите четат думите Ми, но не ги разбират,

нито внимават на тях. И само малцина искат да приемат, че думите

на Човешкия Син са Дух и Живот и плътта не ползва никого в нищо.

По тази причина, че Евангелието Ми е останало утаено и неразбрано,

Отец днес изпраща към църквите Своите слуги, пророците. За да

говорят Словото Му в неподозирани дълбочини и откровения. Тъй

че за слепите да има виделина, а глухите да чуят звука на тръбата.

И сега, когато отново съм при теб, Аз искам да покажа на всичките

Си Верни и будни какво съм имал предвид, когато някога нарекох

фарисеите “варосани гробници”. Защото те наистина бяха такива

гробници. В тях пребъдваше не онази Смърт, с която оживяваш за

Бога, но другата страшна и жестока смърт, с която оживяваш за

дявола. И понеже мястото на всяка смърт е в гроба, то затова твоят

Господ показа в Евангелието както Собствения Си Гроб, така и

онези нечисти и покварени гробници, с които дяволът привлича

човеците към себе си. Виж тогава една такава варосана гробница.
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И като тръгнеш след Мен и видиш всичко, което тя е събрала зад

стените си, предай това видение на братята и сестрите Ми…”

След последните Си думи Господ, както винаги, докосна с ръка главата

ми, тъй че пред очите ми се разкри видение. И ето, че очите ми виждаха

една каменна сграда, която външно беше твърде привлекателна за очите.

Всичко в тази сграда беше бяло. Самата белота блестеше толкова силно,

щото буквално се натрапваше в очите. Сякаш, че гробницата бе изкуствено

поставена на мястото си, та да се отличава от всичко друго край нея. Така,

докато я наблюдавах, Исус се приближи към мен, като ми каза:

“Забелязваш ли колко силна е белотата на тази гробница?

Забелязваш ли как тя привлича очите и ги кара да повярват, че е

олицетворение на чистотата?”

“Да, Исусе! Наистина е така. Гледайки на подобна сграда с очите на

сърцето си, човек наистина би приел, че тя предлага изобилие от чистота…”

“Нека тогава се приближим към нея. Защото непременно трябва

да разбереш за измамата, с която дяволът привлича човеците…”

След тези думи Господ тръгна към бялата гробница, а аз Го последвах.

И когато Спасителят беше само на крачка от стените на гробницата, Той

вдигна ръката Си, като ми каза:

“А сега, момчето Ми, протегни ръката си и докосни с пръсти

стената на тази гробница…”

Послушал Господ, аз протегнах ръката си и докоснах бялата стена.

Така по самата ми длан остана бял и ситен прах. А Исус, като ме гледаше с

голямо внимание, отново каза:

“Искам да изпиташ онова усещане, което изпитват всички чисти

по сърце, които докосват сърцата си до подобна гробница. Затова

поднеси дланта си към устните си и опитай от белия прах, който

полепна по ръката ти…”

Бях изненадан от заповедта на Исус, но Той беше твърде настоятелен.

Затова с неохота поднесох дланта към устните си, като близнах самият

прах. А тогава езикът ми се подпали от огън и цялата ми уста пламна. Това

беше ужасно усещане. Защото в себе си вече знаех, че в устата ми беше

попаднала отрова. Докато се опитвах да кажа на Исус да прекрати
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действието на белият прах, усетих с още по-голям ужас, че не мога да

произведа нито една дума с езика си. Сякаш отровата ме беше лишила от

възможността да говоря с Исус. Нещо повече - езикът ми се надуваше и

обриваше все повече и от опитност това беше на път да се превърне в

трагедия… В този миг Исус се смили над състоянието ми. И като протегна

ръцете Си към мен, сви ги в шепа. А тогава стана чудо. Защото шепите на

моя Спасител мигом се напълниха с кристално бистра вода, в която се

отразяваха лъчите на дъгата. И Той ми каза:

“Пий, Стефане! И като измиеш устните и езика си от отровата и

огъня на гордостта, изплюй нечистотата…”

Благословен Господи! Ти наистина знаеш как да спасяваш Своите от

напастите на лукавия! Вече усещах как водата от шепите на Исус успокоява

съвършено устните и езика ми. А онази бяла прах, подгонена от водата на

Живота, се събра като нечиста храчка, която побързах да изплюя. Тогава

Исус отново ми каза:

“Сега разбра ли, че тази белота е измамна? Сега разбра ли, че

тази стена е избелена с отровната вар на лукавия? И въпреки, че

отдалеч тя впечатлява очите, пак при вкусването й чистите

разбират, че тя не свидетелства на Святостта на Отца Ми. Затова

запиши и предай на всичките Ми Верни думите, които ти казвам:

Гордостта е бялата вар на дявола, с която той придава измамлив

блясък и чистота на проклетите си гробници!

Тази вар кара гордите и високоумните да чувстват себе си за

по-чисти от останалите. Тази вар ги кара да се гнусят от грешните,

без да разбират, че са в многократно по-голям грях и смърт от тях.

Тази е варта, която Отец заповяда като проклятие над всичките

земни племена, които биха се покорили на лъжеблаговестието на

Вавилон, а не на свидетелите и последователите на Божия Син.

Тази е варта, за която пророк Исайя възвести, като изрече думите

на Всевишния против слугите на нечестието:
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“Слама ще заченете, и плява ще родите; дишането ви като огън

ще ви пояде. И племената ще бъдат вар що гори, като отсечени

тръни, които изгарят в огън…” 5

Кажи Ми тогава:

Кое е най-високото у Моя Отец? Кой е пределът на вярата в

Бога? Не е ли Святостта? И не затова ли Отец изля над всички вас

Святия Си Дух?

Именно Свят Дух, момчето Ми!

Именно Дух, Който е изпратен, за да ви направи Святи!

И ако на Святостта подобава белотата, то кое да е най-високото

у дявола? Не е ли това неговата гордост? Разбирате ли тогава, че

гордост се противи на Святост? И белотата на варта се противи на

светлия и чист висон.  Затова гробниците на Вавилон са боядисани

с бялата вар на гордостта и превъзнасянето. Виж тогава как ще

продължи видението. Защото все още си в самото му начало…”

След думите на Исус забелязах как към бялата гробница се приближиха

двама човеци. И ето, че видели белотата й, те мигом реагираха. А единият

каза на другия:

“Гледай, братко мой! Виж каква чистота и белота! Не сме ли търсили

цял живот именно това?”

След тези думи към спътника си, човекът се приближи и докосна с

ръка стената, тъй че по подобие на случилото се с мен, бялата прах

полепна по дланта му. И той, гледайки на побелялата си ръка, възторжено

извика към спътника си:

“Братко мой! Въздай Слава на Бога, защото Той действа мощно в живота

ни. Я виж ръката ми! Виж как побеля!”

Слушайки думите на първия, спътникът му не устоя и също протегна

ръката си, тъй че и тя побеля. И вторият с още по-възторжен глас от

първия, извика:

“Бог ни дава знамение, братко! Защото е видял във всеки от нас по

един Моисей. Нима си забравил писаното, че ръката на пророка побеля,

5 (Исайя 33:11-12)
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когато я простря към робуващия Израил в Египет? Ето така и ние сега сме

призвани към велики дела…”

След тези последни думи двамата се прегърнаха. И като отидоха пред

самия вход на гробницата, отместиха масивния камък и влязоха вътре…

А от вътрешността на гробницата се разнесоха силните им викове. И едно

многократно “Алелуя” вече издаваше възхищението им от гробницата…

Погледнах с изумен поглед към Исус. А Той, като посочи с ръка към

входа на гробницата, ми каза:

“Тези двамата, които влязоха в гробницата, видяха с очите си

онова, което искаха да видят. Самата гордост на лукавия е силна да

заслепява очите и да предлага миражи на всеки, който е готов да

ги приеме. Но миражът е едно, а Истината е друга. Затова нека сега

двамата с теб да влезем, за да видиш с очите си какво се случва с

онези, които поискат да влязат във варосаните гробници на

нечестието…”

След тези Свои думи Господ тръгна към самата гробница, а аз Го

последвах. И ето, че когато нозете ми вече стъпваха на мерзостното място,

видях двамата човеци и сърцето ми се сви в ужас. Те стояха неподвижни,

оплетени от гъста паяжина, която здраво беше се слепила с главите, нозете и

ръцете им. Ето защо паяжината беше първото от демоничните знамения в

самата гробница… Все още не можещ да успокоя сърцето си от жестокостта

на самата гледка, аз тихо попитах Господ:

“Исусе! Каква е тази паяжина? Защо двамата човеци така са се оплели

в нея?”

А Господ с твърд Глас ми отговори:

“Нима не знаеш каква е тази паяжина? Нима си забравил думите

на Божия пророк, който е заявил против всичките нечестиви на

земята, като е казал за тях:

“Мътят ехиднини яйца, и тъкат паяжина. Който яде от яйцата

им умира; и ако се счупи някое, излиза ехидна. Паяжината им няма

да стане на дрехи, нито ще се облекат от изработките си; делата им

са беззаконни дела, и насилственото действие е в ръцете им.

Нозете им тичат към злото, и бързат да пролеят невинна кръв;
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размишленията им са беззаконни размишления; опустошение и

разорение има в пътищата им. Те не знаят пътя на мира, и няма

правосъдие в стъпките им; сами си изкривиха пътищата; никой,

който ходи в тях, не знае мир…” 6

А сега попитай всичките Ми братя и сестри! И нека всеки от тях

отговори на думите Ми:

Нима не сте виждали връзките, с които нечестивите обладават

неутвърдените във вярата? Нима не сте виждали как те плетат

паяжините си с интриги и коварства, за да издигат послушните и да

онеправдават искрените? И когато човек престъпи и не послуша

съвестта в сърцето си, но направи компромис с вярата си, то тогава

той непременно бива оплетен от паяжина. И колкото повече би

искал да се освободи от нея, толкова повече тя се затяга около

сърцето му. Ето затова предупреждавам всички ви:

Паяжината е примката, с която дяволът улавя неутвърдените

във вярата и ги вкарва под властта на варосаните гробници!

Но ти продължи да гледаш в самата гробница. Защото има да

видиш онова, което наистина я прави гробница…”

След тези Свои думи Исус пристъпи напред, а аз отново Го последвах.

И тогава, поради Светлината от Божието присъствие, аз видях по земята

стотици кости на мъртъвци. Това за миг ме накара да се отдръпна назад от

самия стрес за очите ми. Но Исус, като ме погледна с благ и окуражителен

поглед, отново ми каза:

“Нима ще се уплашиш от едни мъртвешки кости? Не предупредих

ли Аз, че зад стените на варосаните гробници ще е пълно с такива

кости?”

“Да, Исусе! Ти наистина ни предупреди. Но за разлика от костите на

Елисей, които бяха пълни със Светлина и Живот, тези кости тук са

потъмнели и изглеждат много злокобно…”

“А как другояче да изглеждат кости, на които свидетелстват

лицемерието и нечистотата? Но ти сега Ми дай ръката си, за да я

изпълня с Моята Сила и Светлина. И след това простри ръка и

6 (Исайя 59:5-8)
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натисни някоя от костите, та да видиш дали ще устои на натиск.

Защото смисълът на костите е да дават опора на тялото. Тъй че

здравите кости ще държат тялото здраво и изправено. Натисни

някоя от костите, Стефане!”

Послушах Господ и протегнах ръката си към Него. А Той, като ме

докосна със Собствената Си ръка, направи ръката ми да пламне от Огъня

на Отца. И там, като се наведох, погледнах с погнуса на самите кости и се

опитах да натисна една от тях. Но в този момент дори залитнах, защото

костта не оказа никакво съпротивление. В мига на докосването тя просто

се разпадна на прах. Погледнах на прахта и се обърнах встрани, да видя

друга кост, та също да я натисна. А резултатът беше същият. След това

видях череп, когото също натиснах. Черепът също не устоя и се разпадна

на прах, като се посипа по самата земя… В следващия миг вече се отказах

да натискам мъртвешките кости и попитах Господ:

“Исусе! Защо са толкова слаби тези кости? Та аз едва ги докосвах и те

се разпиляваха на прах!”

А Господ ми отговори:

“Нито една от тези кости не може да устои на Истината. Нито

един от тези черепи не може да се изправи против Истината. Ето

защо осъждението на тези кости ще бъде пълно. Защото когато

Светлината дойде на света, те обикнаха мрака повече от

Светлината. И не отидоха към Светлината, но останаха в мрака,

който ги изсуши и прояде отвътре. Ако някой от Моите все още не

знае що ще рекат тези мъртвешки кости, то кажи на всички, че те

свидетелстват на прегорялата и лукава съвест. Съвест, която е

изгубила изворите на духа и в нея не е останала никаква влага. И

тези, които са станали като мъртвешки кости във варосаните

гробници на нечестието, никак не са внимавали в Словото на Моя

Отец. Те са забравили как мъдрецът съветва всичките Божии чеда:

“Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя

разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя

пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър; бой се от Бога и
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отклонявай се от зло; Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за

костите ти…” 7

А кой от тези в гробницата е уповавал на Господа? Не са ли

гордите и надменните именно такива по причина, че са се облягали

на себе си, вместо на Бога? Не са ли признавали във всичките си

пътища нечестивия, тъй че да станат прах при Божието докосване?

Но ето, казвам и предупреждавам всичките Божии чеда:

Бягайте далеч от лицемерието и нечистотата! Бягайте далеч от

гордостта и надменността! Защото лицемерните и надменните,

гордите и нечистите всякога ще обитават във варосаните гробници.

Те са им дял от Отца Ми от сега и за вечността! Затова не се

съблазнявайте поради изобилието им отвън. Но вижте сетнината им

отвътре! Защото всяка кост, която не държи Тялото Ми изправено,

ще се превърне на прах от пояждащия Огън на Божия гняв! И всеки

череп, който не е приютил в себе си Разумът на Човешкия Син, ще

стане място, където ехидните снасят яйцата си…”

В пълно потвърждение на Божиите думи очите ми вече виждаха змия,

която излизаше от очите на един череп и се шмугваше между костите. И

като изтръпнах от гледката, обърнах встрани главата си. А Господ с твърд

и сериозен Глас отново ми каза:

“Докосни този череп, за да стане на прах и виж онова, което ще

остане в прахта…”

В този миг разбрах, че погнусата ми трябва да отстъпи на твърдостта и

решителността, с която Господ ме водеше във видението. Затова протегнах

пламналата си ръка към черепа, а той също се посипа на прах по земята. И

там, в прахта, очите ми виждаха десетина змийски яйца, готови всеки миг

да се излюпят. В този миг обърнах очите си към Исус. А Той, като вдигна

единия Си крак и вече смазваше яйцата със Силата Си, ми каза:

“Аз те утвърдих като Мой пратеник и Отец Ми те помаза за Свой

пророк. За да заявиш против всичките нечестиви, окупирали Храма

Ми. Защото в главите на тези пълзят змии и всички до един са

рожби на ехидна. И ето, че Господ се обръща към тях с думите на

7 (Притчи 3:5-8)
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първия Си Кръстител. Защото точно такива ще са думите и на

последните Му кръстители:

Змии и рожби ехиднини! Как ще избегнете от осъждането в

пъкъла? Змии и рожби ехиднини! Как ще устоите на идещия гняв?

Змии и рожби ехиднини! Как ще се освободите от връзките на

пъкъла и от пламъците на огнената геена? Как нито за миг не се

покаяхте и не принасяхте дела достойни за покаяние, но всякога

вършехте дела, достойни за погнуса и позор? Как нито за миг не се

отказахте да ограбвате вдовицата и да онеправдавате сирачето?

Как нито за миг в празните ви глави не остана празно, но беше

пълно със змии и скорпии?

Но ето, острата брадва на Моя Бог и Отец вече е при корените!

И днес Той заповядва отсичането ви и хвърлянето ви във вечния

огън! Защото, като се разпростряхте като високи и снажни плевели

на своята си почва, съблазнихте и убихте хиляди по хиляди. Тъй че

родените от чреслата ви ви надминаха в мерзост и нечестие…”

Гледах на моя Господ и видях, че от очите Му излизаха огнени

пламъци. И самата варосана гробница започна да се разпада от гнева Му.

Кости пламваха и изчезваха. Паяжини се свличаха и свиваха на овъглени

топчета. А онези змии и паяци вече цвърчаха от Божието въздаяние.

Колкото до двамата човеци, оплетени в паяжината, те отдавна бяха приели

съдбата на всичките мъртъвци, погълнати от Божия Гняв. И все така с Гняв

и пламък в очите Си, Исус отново ми каза:

“Сега нека те заведа в Гадаринската земя. Защото тази е земята

на проклетите и нечестивите. В нея ще се намерят всички, които са

били покварени и убити от варосаните гробници на нечестието...”
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2. ВИДЕНИЯТА В ГАДАРИНСКАТА ЗЕМЯ И ГЕТСИМАН-

СКАТА ГРАДИНА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Дълбоко в сърцето си аз зная, че ще запомня завинаги това видение

във варосаната гробница, което Господ разкри на всички ни. Защото години

наред измамата на дявола е стояла край нас и е гълтала човешките души,

а ние сме стояли със скръстени ръце, без да знаем как да й се възпротивим.

Но ето, че сега Господ вече ни е дал Светлина. Истина, с която да

изобличим духа на гордостта и лицемерието, окупирал църковните амвони.

Мъдрост, с която да различим Вавилон от Сион. Увереност, с която да

разберем къде се намира Истинският Гроб за нашето умиране и съразпване

с Господа. Защото времето е твърде кратко. И ако останем в плен на

малодушие и страх ние няма да превъзмогнем над идещото зло.

Когато Господ Исус ми каза, че ще ме заведе в Гадаринската земя, за

да ми разкрие първото Си видение, разбрах, че Той отново ще отвори

очите ми за дълбокото и скритото в Неговото Евангелие. Защото, колкото

до онова, което всички сме чели, то повече сме се впечатлили от

божественото изцеление, което получи обсебеният от двата хиляди бяса в

Гадаринската земя.

Но колко от нас се запитаха защо той е обсебен? Кой го обсеби? И как

го обсеби? И ако Господ Исус е Алфата и Омегата, а Словото Му стои

вечно, то кои са днешните обитатели на Гадаринската земя?

Ето на тези въпроси ще ти отговорят виденията, които Спасителят

показа пред сърцето ми. Затова нека сега ти изявя какви бяха думите, с

които Исус ме въведе в Живото Си Евангелие. Ето какво ми каза Той:

“Сега ще ти дам да видиш онова, което вижда твоят Господ и

Бог. Защото вие днес трябва да виждате така, както виждам Аз. И

онази Гадаринска земя, която в духа на името си е земя на

странници, трябва да стане явна за сърцата ви. Явна като земя, в

която пребъдват човеците, които са странни на Живота на Бога и не

искат да умрат за себе си, за да живеят за Него. Затова нека сега ти
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покажа всичко, което се случи някога и продължава да се случва и

днес…”

След тези думи Исус вече ме водеше в Живото Си Евангелие. И ето, че

очите ми видяха как около Господ вървяха учениците Му, а Той се

приближаваше към прикотвена до брега ладия. А точно в този момент един

от учениците Му каза:

“Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си…” 8

Думите на ученика накараха Исус да промени Лицето Си. И Той, като

погледна с укор към онзи, който Му каза това, рече:

“Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите

мъртъвци…” 9

А след тези думи се приближи към мен. И като излезе от видението, ме

попита:

“Как мислиш? Защо Господ започва видението с Гадаринската

земя толкова отдалеч?”

Погледнах към ученика, когото Исус смъмри. А след това Му казах:

“Исусе! Явно е, че дяволът е твърде много уплашен и търси начин да

отклони някои от Твоите, за да не видят това, което искаш да им покажеш…”

Исус се усмихна на отговора ми и каза:

“Тук правилно Ми отговори. Защото когато Бог тръгва да

показва на Своите Си какво се случва с обсебени, живеещи в

гробищата, то непременно ще има отпор от силите на мрака.

Защото колкото до мъртвите, които погребват свои мъртъвци, то

такива губят роднините си по плът. И гробът е последното място на

тяхната почит. Но когато някой е мъртъв не по плът, но по дух, то

тогава Господ трябва да го покаже на учениците Си. За да разберат

всички до един, че смъртта на духа е по-страшна от смъртта на

плътта. И ето затова Аз трябваше да отведа Моите в Гадаринската

земя. За да видят в какво се превръщат човеците, които живеят в

гробищата. И то не в какви да е гробища, но именно във варосаните

гробници на нечестието…”

8 (Матея 8:21)
9 (Матея 8:22)
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Слушах Исус, а сърцето ми се отваряше в една твърде дълбока и

непозната плоскост на Евангелието. Защото до този миг аз никога не бях

имал поглед, с който да гледам на обсебения от Гадаринската земя, като

на един, който е живял във варосаните гробници. И понеже учудването ми

беше наистина голямо, Исус отново ми проговори, като казваше:

“Сега разбираш ли защо всички се нуждаете от Моя поглед?

Защото Аз изговорих думи, които са като ключове за врати в

Живото Ми Евангелие. Но колцина взеха ключовете, за да отключат

вратите към Истината? И колко от Моите внимаваха в думите Ми, с

които казах за фарисеите и книжниците:

“Горко вам! Защото сте като гробове, които не личат, тъй щото

човеците, които ходят по тях, не знаят…” 10

А какво значи да ходиш по гробове, които не личат? И какво

значи да не знаеш, че ходиш по тях?”

“Исусе! Гробовете, които не личат, непременно са покрити с вар. И

човеците, ходещи по тези гробове, са обречени да приемат в сърцата си

пътя, примера и духа на самите гробове…”

“Сега разбираш ли защо Аз заведох Моите в Гадаринската

земя? Не затова ли, за да им покажа какво се случва с човек, който

не просто, че ходи по варосаните гробници, но отдавна живее в тях?”

“Да, Исусе! Сега разбирам всичко, което ми показваш. И не е никак

чудно, че дяволът повдигна буря в езерото и вълните му блъскаха ладията,

та дано биха я отклонили от избрания път…”

Исус отново се усмихна. А след това продължи да ми говори, като

казваше:

“Нека тогава се пренесем в мига, когато нозете на Човешкия

Син и Неговите ученици стъпиха на самата Гадаринска земя.

Защото ти трябва сам да видиш с очите си как изглежда един

Легион. Понеже такива днес са напълнили отстъпилите църкви на

последните легионери…”

След последните думи на Исус видението се промени. Аз виждах как

Господ и учениците Му вече стъпваха на брега на самата Гадаринска земя.

10 (Лука 11:44)



24

И ето, че тогава иззад дърветата и храстите по самия бряг наистина

изскочи обсебеният. Той изглеждаше страшно. Тялото му бе твърде много

омърсено и изранено с кървави белези от посичания. И ето, че обсебеният

забеляза Господ и учениците Му. И като се приближи към Него, падна пред

нозете Му, викайки:

“Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог?

Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи...” 11

В този миг Господ отново се обърна към мен. И като ми посочваше

голият човек, не можещ да скрие нечистотата и голотата на падението си,

ме попита:

“Как разбираш въпроса на обсебения? Защо той Ме пита какво

общо имам с него?”

Въпросът на Спасителя беше повече от дълбок. И аз, като гледах на

обсебения и на стоящият на метър до него Господ, забелязах как изведнъж

между Исус и обсебения се появи пукнатина в земята, която ставаше все

по-голяма. Така пукнатината се увеличи, докато накрая между Господ и

обсебения се отвори дълбока пропаст… В този миг разбрах, че именно

Благодатта Божия в сърцето ми отваряше очите ми, за да видя, че между

Исус и обсебения нямаше нищо общо. И само Милостта на Господа беше

тази, която можеше да направи мост над пропастта. Гледайки всичко това,

аз отговорих на Исус:

“Господи мой! Явно е, че Ти нямаш нищо общо с обсебения. И не той,

но самите демони в сърцето му знаят и изповядат това…”

“А можеш ли да си спомниш Моите думи за княза на този свят?

Можеш ли да си спомниш как Човешкият Син заяви на Святата Си

Пасха:

“Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този

свят. Той няма нищо в Мене…” 12

И ако Сатана няма нищо в Мене, нито пък Аз в него, то как днес

мнозина са решили, че Моят Свят Гроб е досущ като варосаните

гробници на нечестието? Защо такива не се поучат от изповедта на

обсебения? Защо не искат да разберат, че ако имаше причина Аз да
11 (Марк 5:7)
12 (Йоан 14:30)
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изгоня бесовете от него, то тя се дължеше на изповедта му? Защото

Човешкият Син дойде да спаси погиналото и да стане Спасителен

Мост между Живота и смъртта.

Но ето тук искам всички Мои да разберат дълбоката тайна и

иносказанието на случката от Гадаринската земя. Защото ако някой

върви по гробовете, които не личат и намира общение с варосаните

гробници, то такъв непременно ще стане Легион. И за разлика от

обсебения, който някога освободих и изцелих, днешните Легиони

нямат подобна надежда за Спасение. Защото дойде времето Аз

отново да дойда с пророците Си в Гадаринската земя. Вместо да Ме

разпознаят в слугите Ми и да извикат за помощ и милост, днешните

в цялата си мерзост и нечистота, вдигат ръка против пророка Ми и

изкрещяват:

“Какво имаш с нас, смутителю на църквите? Проклинаме те в

Бога, махни се и спри да пишеш книгите си…”

Да помогна ли на подобни човеци, които имат самочувствието

на Божии? Да простра ли ръка над пропастта между Мен и тях, след

като те са убедени, че Животът е в тях, а смъртта в слугата Ми? Да

се смиля ли над човеци, които насъскват с клевети и хули, за да се

мразят и отхвърлят Божиите пратеници?”

Въпросите на Господ бяха страшни в правдивостта си. Затова тихо Му

казах:

“Исусе! Сега наистина разбирам, че онези, които живеят в гробниците

по Гадаринската земя, наистина са Легиони пред очите Ти. И такива, като

нямат мир и покой, но постоянно са смущавани от бесовете, нито за миг не

спират да копаят пропастта между Теб и тях и така да я правят все по-

дълбока…”

Исус слушаше внимателно отговора ми. А след това, като протегна

ръка и погали главата ми, каза:

“Нека покажа на Моите как изглеждат всички днешни Легиони,

които пребъдват във варосаните гробници. Защото тази тайна

доволно дълго е стояла неразкрита пред Църквата Ми и Легионите

са имали свободен достъп сред Божиите чеда...”
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След тези думи видението с Гадаринската земя се прекрати и аз все

още не знаех какво ще ми покаже Господ. А Той продължи да ми говори,

като казваше:

“Когато някой е станал Легион, то такъв винаги ще е против

Спасението на Човешкия Син. И хилядите бесове и демони в него

всякога ще го направляват и подбуждат в зло против човеците и

Бога. Затова погледни с Моите очи на Моето Слово. За да видиш, че

за разлика от онзи нещастник, който бе изцелен и освободен от

бесовете си, едни други Легиони бяха завинаги запечатани като

варосани гробници на нечестието…”

След тези Свои думи Исус ме въведе във второто Си видение. И ето, че

аз виждах Исус в най-мъчителния миг на Неговия Живот. Той стоеше в

Гетсиманската градина сред учениците Си, а по челото Му се стичаха едри

капки кръв. В този миг в сърцето ми се надигна скръб и сълзите започнаха

да напират към очите ми. А Господ, като се приближи към мен, тихо каза:

“Гледай сега на човеците, които се приближават от тъмнината,

за да заловят Човешкия Син и да Го предадат на смърт…”

След думите на Исус аз погледнах натам, накъдето ми сочеше ръката

Господна. И само след миг една дузина от голи и избезумели човеци вече

се приближаваше към Спасителя. В единият от тях разпознах Юда, а другите

бяха първосвещеници и техните стражи. Докато ги гледах във видението,

аз не издържах и попитах Господа:

“Исусе! Защо всички те са голи? И защо лицата им са така отвратителни

и избезумели?”

А Исус ми каза:

“След малко ще разбереш всичко. Затова наблюдавай какво ще

сторят тези човеци с Човешкия Син...”

В този миг тълпата от голите наближи Исус. А Юда, с цялата грозота и

голота на тялото си, се приближи до Исус. И като Го целуна, извика силно:

“Този е Месията! Този е Юдейският цар!”

А Исус тихо му каза:

“Юдо, с целувка ли предаваш Човешкия Син?” 13

13 (Лука 22:48)
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Гледайки всичко, ставащо с Господ, един от учениците Му не издържа.

И като извади нож из мантията си, замахна с него и отряза ухото на един

от голите. А Исус мигом реагира и се приближи до нападнатия. След това

докосна ухото му, и изцели го. И аз вече слушах Гласът Господен, който

казваше на ученика Си:

“Повърни ножа си на мястото му, защото всички, които се

залавят за нож от нож ще загинат. Или мислиш, че не мога да се

помоля на Отца Си, и Той би Ми изпратил още сега повече от

дванадесет легиона ангели? Но как биха се сбъднали писанията, че

това трябва така да бъде?” 14

След тези думи Господ отново се отдели от видението. И като ми

посочи с ръка към събралите се да Го заловят, ме запита:

“Как мислиш? Защо казах на ученика Си, че мога да се помоля

на Отец Ми и Той да Ми изпрати повече от дванадесет легиона

ангели? Защо твоят Господ прецени, че такова количество ангели

ще е достатъчно против самата тълпа?”

Отговорът блестеше в устните на Исус. И затова развълнувано Му

казах:

“Исусе! Ти ми показа тази тълпа, като човеци, които бяха избезумели,

голи и мръсни. Аз зная, че всеки от тях беше Легион пред Лицето Ти. И

понеже тълпата, дошла да Те залови беше една дузина, то затова думите

Ти съвсем правдиво сочеха, че срещу дванадесет легиона от властта на

мрака и нечестието Отец би Ти изпратил дванадесет легиона ангели…”

Исус тъжно се усмихна на думите ми. А после каза:

“Иди и дай това видение на братята и сестрите Ми. Защото днес

е времето, когато милиони Легиони вършат стореното от Юда и

първосвещениците. И като Ме предават за сребърниците и користите

на дявола, отиват завинаги да живеят в гробищата на Вавилон. За

да бъдат завинаги мръсни и голи, съблекли светлия висон на

благовестието. Никой от тези милиони Легиони никак не внимава

на пророческите думи на Царя на Сион. Никой от тези Легиони не

внимава в най-съдбоносните думи, които ще запокитят варосаните

14 (Матея 26:52-54)



28

гробници и Гадаринската земя в пъкъла. Но на всички Мои Аз

отново повтарям думите Си:

“(Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите

си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му)…” 15

И ето, праведни и чисти думи излизат из устата Ми!

Блажени онези, които Ме послушат:

Блажени сте, когато бдите и пазите дрехите си във време,

когато човеци край вас търсят варосани гробници на нечестието!

Блажени сте, когато страдате и умирате за Мен, а Легионите край

вас ви хулят и презират! Блажени сте, когато с цената на едничкия

си живот превъзмогнете над всеобщото предателство и отстъпление!

Защото Аз, като ви посетя чрез пророка Си, ще ви дам да стигнете

до Гроба на Святостта. И като пребъдвате в Смърт, подобна на Моята,

непременно ще се съедините с Мен в Собствения Ми Вечен Живот!”

След тези последни думи на Исус видението с Гетсимания се прекрати.

Тогава разбрах, че за кой ли път съм бил като Вартимей, а Давидовият Син

ми е показал Милостта и Благостта Си. И ти, братко мой, не се срамувай да

признаеш пред Него, че не си познавал напълно Словото Му. Защото днес

Сърцето на Господ е пълно с пламенна и изгаряща любов към нас. И когато

пламъците на Исус навлязат вътре в нас, то тогава Светлината свети в

мрака и мракът не може да я схване! Амин и Амин!

15 (Откровение 16:15)
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ВТОРА ЧАСТ: ПРАЗНИЯТ ГРОБ

1. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИТЕ КОСТИ НА ХРИСТОС И

СЪДБОВНИЯ КРЪГ НА ГАЛИЛЕЯ

“А след като бъда възкресен ще ви изпреваря в Галилея…” 16

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз вярвам и зная, че сърцето ти е възхитено от Мъдростта на Господ.

Аз вярвам и зная, че вътре в теб Той е разпалил Огъня, Който хиляди води

на Злото не могат да угасят. Защото в любов към Исус наистина ще станем

всепобеждаващо и славно поколение на Сион. И като тръгнем след Него,

непременно ще стигнем там, където стигнаха другите преди нас.

Помисли върху това, че преди две хиляди години Исус събра около

Себе Си Собствените Си ученици и последователи. И като тръгна с тях от

Галилея, обикаляше цялата Израилева земя, за да проповядва Небесното

Царство. Това със сигурност е било най-прекрасното преживяване за

последователите на Господа. Защото те, денем и нощем, в студ и пек, са

следвали Сянката Му и нито за миг не са отделяли погледите си от Лицето

Му. Но ето, че идва последният миг. Най-великият миг в Живота на Исус. И

едновременно с това - най-страшният. Защото стражата вече е заловила

Човешкия Син, а Неговите са се разбягали в ужас от мисълта, че Той може

да умре. Те не искат да повярват това. Те не искат да приемат, че Този,

Който даваше Живот на света и отнемаше болестите и немощите на хиляди, в

един миг ще склопи очите Си и ще напусне земята на живите…

Но кой от тях е знаел, че Господ върши написаното и определеното за

Него? Кой от тях е знаел, че там, след Разпятието на позорния кръст, ще

започне същинският Вечен Живот на Божия Син?

За нас това днес е лесно да се повярва. Защото всеки си има библия, с

която храни духа и сърцето си. И като се потопи в Евангелията, съпреживява

16 (Матея 26:32)
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с Господ целият Му Живот. Но онези древни мъже нямаха писано Евангелие.

Те имаха до себе си Живото Евангелие, Словото, Което стана плът и се яви

на света. И Същото Това Слово се готвеше да се прибере у Отца Си, а те не

знаеха какво да сторят…

Аз не ти говоря за всичко това напразно. И причината да започвам

така най-прекрасната част от тази пророческа книга, не е друга, но да

приготвиш сърцето си за поглед върху най-великото място в Евангелието.

Защото това място е Гробът Господен…

В минали години на моята вяра аз тайничко съм завиждал на

човеците, които имат възможността да посетят Господния Гроб в Ерусалим.

И като съм навеждал главата си, тихо съм казвал на Исус:

“Господи мой! Защо не ме дариш с това щастие - да посетя Твоя Гроб?

Аз не искам това от любопитство или от корист, Господи! Аз искам да ме

завладее онази сладка и древна тръпка, с която да стъпвам по пътеките, по

които Си ходил Ти. Аз искам да ме завладее онова прекрасно и неповторимо

усещане, че Ти Си жив. И ехото на Твоите думи все още отеква в стените

на Ерусалимския Храм, които помнят Образа Ти и Лицето Ти…”

Истината е, че Господ ме е гледал и се е усмихвал на мечтите ми.

Защото, колкото и да са били хубави, те са били мечти по плът. Мечти, с

които да преместя тялото си от едно място на друго...

Но Бог е Дух! И думите на Сина Му са Дух и Живот! Защото Дух и

Живот отново се вляха към сърцето ми. И Исус дойде към мен, като ми

казваше:

“Аз не съм забравил за твоите копнежи. И ето, че днес идвам

при теб и при всичките Си братя и сестри. За да ви дам онова

преживяване и докосване до Моето Евангелие, с което всички да

видите Господния Гроб и да го пожелаете в сърцата си. Защото

Господ вашият Бог възкръсна на третия ден именно в Гроба. И ако

искате да бъдете съвъзкресени заедно с Мен, то се пригответе да

Ме последвате с онази искрена вяра и любов, с която Ме последва

Мария Магдалина. Защото тя първа пристъпи към Гроба Господен и

потърси своя Господ…”
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След тези последни думи Исус яви пред сърцето ми прекрасно видение

от Живото Евангелие. Защото вече виждах Мария Магдалина, която носеше

в ръцете си аромати и благоухания за Тялото на Господ. Тя вървеше

заедно с Божията майка и вече се приближаваше към Гроба на Исус. Но

колкото повече се приближаваха, толкова повече аз знаех в сърцето си, че

Господ ме води в разбиране на нещо, което не съм знаел. Защото очите ми

вече виждаха прозяващите се стражари на Пилат, облегнати небрежно на

копията си, които видимо реагираха на идещите към Гроба жени. И ето, че

когато жените бяха при самия Гроб, над тях Небето просия в ослепителна

Светлина. И ангел Господен слезе при самия Гроб, тъй че стражарите

пребледняха и паднаха по лицата си. А Божият вестител, като отвали

камъка на Гроба, каза с могъщ Небесен Глас на жените:

“Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма

Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото,

гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е

възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там

ще Го видите; ето казах ви…” 17

След тези думи ангелът отново се възнесе към Небето. А двете жени се

затичаха към Гроба Господен. И като слязоха вътре, видяха, че Гробът е

празен и е останала само плащеницата, с която Йосиф бе повил Господното

Тяло. Миг след това жените отново излязоха от Гроба, а на лицата им беше

запечатана огромна радост, примесена със страх. И като се готвеха да

тръгнат, та да явят Небесното свидетелство и на другите, сам Господ Исус

ги пресрещна, като им каза:

“Здравейте!” 18

А те паднаха в нозете Му, поради преголямата Му Слава. И ето, че с

усмивка на Лицето Си Исус им рече:

“Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и

там ще Ме видят…” 19

След тези последни думи Исус излезе от самото видение. И като се

приближи към мен, ме попита:

17 (Матея 28:5-7)
18 (Матея 28:9)
19 (Матея 28:10)
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“Какво видя, Стефане? И как го разбра?”

“О, Исусе мой! Видях това, което цял живот съм прочитал в Евангелията

Ти. Но смея да твърдя, че ако не го видя с Твоите очи, то значи, че нищо

не съм видял...”

Исус се усмихна сърдечно на отговора ми. А след това каза:

“Точно така, момчето Ми! И това е отговорът, който исках от

теб. Но ти сега помисли защо Отец Ми изпрати ангела Си, та да яви

свидетелството на Възкръсналия? Не можех ли сам Аз да се явя

пред жените и да им проглася Възкресението Си от мъртвите?

Каква беше ролята на ангела от Небето? Защо той отвали камъка и

призова жените да видят мястото, където е лежал техният Господ?”

“Господи мой! Отец е Верен и Истинен да потвърди Възкресението на

Сина Си чрез ангелите Си. Защото най-великите мигове на Твоя Живот

бяха прогласени от ангели. Ангел дойде към Мария и я предупреди за

непорочното зачатие. Ангел дойде към Йосиф. Ангели се явиха на овчарите в

полето. И пак ангели говореха на галилеяните, когато Ти се възнасяше

пред очите им…”

Исус се разсмя на думите ми. А след това каза:

“Значи, както сам се убеди, ангелите стоят в най-важните

мигове от Живота на Човешкия Син. Но ти помисли най-вече върху

този ангел, който дойде при празния Гроб. И като помислиш, отново

Ми кажи:

Искаха ли тези искрени и предани жени отново и отново да

помажат Тялото Ми с аромати и благоухания? Искаха ли те да Ме

намерят, за да Ми послужат?”

“Да, Господи! Точно с такава мисъл и желание те дойдоха при Гроба Ти!”

“Имаш ли тогава вярата да приемеш, че те не намериха Гроба

празен… Защото при все, че Човешкият Син беше възкръснал, пак

там при Гроба ангел от Отца свидетелства за Мене. И ако някога,

при гроба на Елисей, костите свидетелстваха за живота на пророка,

то разбираш ли какво се явява ангелското благовестие при празния

Гроб на Христос?”
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Слушах Господ и сърцето ми преливаше от Благостта и Милостта Му.

Тогава отговорът се яви в мен, тъй че се чух да казвам на Исус:

“Господи мой! Ангелското благовестие при Твоя Гроб бяха Твоите

Небесни кости. Тези кости, Исусе, чрез които Ти създаде Твоето Духовно

Тяло! Защото с ангелско благовестие Отец Те зачена в утробата на Мария.

С ангелско благовестие Ти се роди в яслите при Витлеем. С ангелско

благовестие Ти се възнесе при Галилея. И ако някой се докосне до Твоите

Небесни кости, той непременно, ако и да е мъртъв, ще оживее!”

“Да, така е! И ето тази е първата от великите тайни на Господния

Гроб. Тайната, че духовните кости на твоя Господ се явяват чрез

ангелското благовестие. А колкото до Тялото Ми, Църквата, то се

създаде чрез благовестието на човеци, изпълнени и утвърдени от

Святия Дух. Но ти сега виж и втората велика тайна на Господния

Гроб. Защото тази тайна Божият ангел изяви с думите:

“Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от

мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите;

ето казах ви…” 20

Защо точно в Галилея щяха да Ме видят Моите? Защо и Аз сам

им пророкувах, като им казвах:

“Вие всички ще се съблазните в Мене тая нощ, защото е писано:

“Ще поразя пастиря; и овците на стадото ще се разпръснат”. А след

като бъда възкресен ще ви изпреваря в Галилея...” 21

Защо точно в Галилея Господ изпреварва Своите Си? Понеже

тази е великата тайна на Господния Гроб...”

Слушах думите на моя Господ. И в този миг се чувствах като най-

малкия и глупав човек на света. Защото тайната на Галилея стоеше пред

сърцето ми, а аз не можех да я узная. Затова, като вдигнах умолителен

поглед към моя Господ, казах Му:

“Господи мой! Помогни на немощта на ума ми! Освети сърцето ми.

Понеже Галилея стои навсякъде в Евангелието Ти. Именно от Галилея Ти

започна мисията Си. И пак в Галилея Ти събра всичките Си ученици на

високото бърдо, като им каза:
20 (Матея 28:5-7)
21 (Матея 26:31-32)
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“Даде Ми се всяка власт на небето и земята. Идете, прочее,

научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и

Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и

ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. Амин...” 22

И на същото това място в Галилея, пак се яви ангелското благовестие.

И двама Божии ангели говореха на учениците Ти при Твоето възнесение:

“Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус,

Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте

да отива на небето…” 23

В следващият миг Исус се приближи към мен. И като ме погледна с

дълбоките Си и Святи зеници, отново ме попита:

“След като видя Галилея на толкова места в Моето Евангелие,

пак ли не знаеш тайната? Ако Аз започнах в Галилея и се възнесох

при Галилея, пак ли не проумяваш? Не ще ли да рече Галилея

“кръг”? И ако Човешкият Син тръгна да проповядва от Галилея и

стигна до смърт на кръст, то не чакаше ли Той Своите отново при

Галилея? Разбираш ли тогава, че Моите трябваше да съучастват в

смърт, подобна на Моята? И като бъдат съвъзкресени, отново да

тръгнат с Възкръсналия оттам, откъдето Той започна?

Затова кажи на Моите, че Галилея е Небесният съдбовен кръг в

Живота на Човешкия Син! И ако някой иска да Ме намери при

Галилея, такъв непременно трябва да премине през Господния

Гроб! Защото Аз съживявам Моите и им давам Живот. И те, като

тръгнат след Мене, в кръга на Човешкия Син, изминават пътя от

Галилея до Господния Гроб. А после, когато бъдат съвъзкресени с

Мене, те отново тръгват след Мене, в кръга на Божия Син, който

започва от Галилея и приключва в Сион. И ако някой още не

разбира, то такъв нека си спомни думите на Апостола Ми Павел.

Защото този Мой служител показа на всички ви съдбовния кръг,

който трябва да извървите. Защото това е кръг от Живот, Служение,

Смърт, Възкресение, ново Служение! И ето думите на Апостола Ми:

22 (Матея 28:18-20)
23 (Деяния 1:11)
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“Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с

която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията

си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени)...” 24

Точно тогава, когато сте съживени, трябва да се съразпнете с

Човешкия Син и да участвате в Неговата Смърт, като намерите

Неговия Гроб. Защото там, след Гроба, иде Възкресението, за което

Павел продължава, като казва:

“…и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни

места, в Христа Исуса; за да показва през идните векове

премногото богатства на Своята благодат чрез добрината Си към

нас в Христа Исуса…” 25

Сега разбра ли защо Аз изпреварвам Моите и ги чакам при

Галилея?”

“Да, скъпоценни мой Господи! Сега разбрах, че всеки, който е бил

спасен от Теб, получава Живот по Божията Милост. И ако такъв се отрече

от себе си, та да вдигне кръста си и да Те следва, непременно стига до

Твоята Смърт, та да възвеличи Твоето Име, като един, който след като е

бил спасен, е умрял, за да бъде и съвъзкресен. Така, тръгвайки от Галилея

с Теб, като Човешки Син, стига до Твоя Гроб, след който Ти го очакваш в

Галилея като Божия Син…”

“Точно така е! И ето това е благовестието, което Моите днес

трябва да утвърдят и проповядват. Защото мнозина днес изповядат

Името Исус, само за да Го изгубят и отпаднат. И никой не иска да

види, че Истинското служение за Небето започва при Галилея след

Възкресението на Човешкия Син. Защото едва тогава, когато

умрете в Господния Гроб, на вас ще се яви онази Сила, чрез която

Божиите тържествуват над силите на мрака. Вижте тогава и пътят

до Моя Гроб. Защото сега ще го изявя чрез слугата Си. Блажени

сърцата, които приемат думите Ми в тази Свята пророческа книга…”

24 (Ефесяни 2:4-5)
25 (Ефесяни 2:6-7)
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2. ВИДЕНИЕТО С ГРАДИНАТА И АРОМАТИТЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Имало е мигове в живота ми, когато отчаянието и депресията са

ставали моя сянка. И тогава, като съм вдигал поглед към Небето, съм викал

към Господ:

“Боже, къде са чудесата Ти? Боже, къде е онази велика Сила, която

накара целия свят да потрепери и да се разтърси? Яви ми чудесната Си

Сила, Господи! Яви ми чудотворната Си мощ, Исусе!”

Да, приятелю! Аз исках чудо и чаках чудо. Аз плачех, понеже колкото

и да се взирах със сърцето си, не виждах чудото, което очаквах.

Но можел ли съм да зная, че не аз съм чакал чудото, а то ме е чакало?

Можел ли съм да зная, че и най-великите земни чудеса преминават, но

онова чудо на Възкресението не преминава?

Защото някой би се похвалил с изцелението на бъбреците си, а друг -

с чудотворното премахване на тумора си. Но, о човеци! Защо се хвалите с

онова, което Бог би направил с телесните ви хижи? Защо давате мило и

драго да съзерцавате чудеса, които преминават? Защо не помислите за

онзи, който е вътре в хижата? Защото било изцелен или болен, бъбрекът

ще остарее и ще се върне в пръстта, от която е взет. Било, че туморът е

премахнат или не, това старо и непрославено тяло ще изгуби битката с

тлението. Но този вътре в нас?

Той се нуждае от друго чудо! Това е чудото на Възкресението! Чудото

да влезем в Господния Гроб, умирайки за Исус, и да излезем от този Гроб,

възкръсвайки за Него!

Аз зная, че цялата Вечност няма да ми стигне, та да отдам на Исус

дължимата на Любовта Му почит и благодарение. Но именно затова духът

ми се радва и трепти в Неговото присъствие. Защото ако има нещо, което

бих правил с радост в Божията Вечност, то ще е да прегръщам Начинателя

и Усъвършителя на моята вяра. Защото Той, Който беше Начинател, тръгна

от Галилея, проповядвайки Небесното Царство. За да стигне до трънения

венец и острите гвоздеи в ръцете и нозете Му. Защото Той, Който беше

Усъвършителят, възкръсна от Гроба и се възнесе от Галилея, като обеща,



37

че ще бъде с нас през всичките дни до свършека на света. А онова място,

което свързва Начинателят и Усъвършителят, е Гробът Господен. Точно там

Животът стига до Смърт, а Смъртта се превръща в Живот. Там приключва

Начинателят. И оттам започва Усъвършителят.

Ето затова Господ отново и отново ми даваше да мисля за Неговия

Гроб. И за разлика от варосаните гробници, които бяха пълни, Неговият Гроб

оставаше празен. Това е голям укор към всички нас! Защото, заети да се

взираме в свидетелства на човеци, пропуснахме да видим свидетелството

на Отца, Сина и Святия Дух. Пропуснахме да видим пътя до Господния

Гроб и белезите, които правят Този Гроб така желан за сърцата ни. Исус

отново беше до мен. И като ме погледна с благия Си поглед, каза ми:

“Аз вдъхнових сърцето ти с най-прекрасните и изобилни

видения от Сион. Аз ти разкрих Сърцето Си и те заведох до Сърцето

на Моя Бог и Отец. Аз отворих пред сърцето ти много врати и ти

смело влезе през тях. За да пророкуваш против нечестието на

Вавилон. И да дадеш на Моите верните белези и ориентири. Но ето,

че сега искам да ти дам да видиш какви бяха белезите при Моя

Гроб. Затова отново тръгни след Мария Магдалина. Защото този път

духът ти ще усети нещо различно…”

След думите на Исус аз отново се намерих в Живото Евангелие. И

наистина пред очите си виждах Мария Магдалина. Тя вървеше към Гроба

Господен, взела в ръцете си алавастрения съд, пълен с миро и аромати.

Така аз тръгнах след нея. И колкото повече приближавахме Господния

Гроб, толкова повече вълнението заливаше сърцето ми. В един миг през

цялото ми същество премина сладко благоухание. Погледнах на Мария

Магдалина, като мислех, че благоуханието идва от алавастрения съд в

ръцете й. Но той бе затворен с капак и не беше възможно благоуханието

да идва от него. Така продължих да вървя, а благоуханието се засилваше

все повече и повече. То беше като нежен допир от най-ухаещите цветя на

пролетта. Нещо повече - очите ми за първи път виждаха как в нозете ми

бяха разцъфнали полски кремове и теменуги. Те бяха като живи и именно

от тях излизаше прекрасният аромат за сърцето ми. Така, неусетно аз бях

стигнал до Господния Гроб. Навсякъде около него имаше разцъфнали цветя,
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които ухаеха с цялата си сила. Ето, че Господ се яви във видението. И като

се приближи към мен, ме попита:

“Кажи Ми, Стефане! Усещаш ли благоуханието на цветята?”

“Господи мой! Та това благоухание е най-прекрасното усещане, което

Ти някога Си давал на духа ми…”

“Виж писаното в Моето Евангелие. Защото там за Господния

Гроб ясно е казано:

“А на мястото, гдето бе разпнат, имаше градина, и в градината

нов гроб, в който още никой не бе полаган…” 26

Как мислиш? Защо при мястото на Моя Гроб имаше градина?

Каква беше тази градина? И на какво тя се явява иносказание?”

“Господи мой! Аз вярвам, че пред Лицето на Отца няма по-голямо

благоухание от Твоята Жертва за човешкия род. Ето затова Гробът Ти беше

в градина. Понеже Ти, Самият, беше Небесното Благоухание на Отца!”

Исус се усмихна на думите ми, а Лицето Му заблестя. И ето, че Той

отново ме запита:

“А само Аз ли се явявам Небесно Благоухание на Отца?

Сам виж и погледни, че ако ставаше въпрос за едно благоухание,

ти би видял едно цвете. Но тази градина е пълна с много цветя,

създадени от Отца Ми да принасят благоухание. Кои са тези цветя?”

Можех ли да не зная кои са цветята? Разбира се, че знаех! Затова

отговорих на Исус:

“Господи мой! Прекрасна е Твоята Мъдрост! Защото във виденията с

Полета на Твоята Гълъбица Ти ми разкри тези цветя, като Твоите пророци

по земята, според писаното в “Песен на песните”:

“Цветята се явяват по земята, времето на птичето пеене

пристигна, и гласът на гургулицата се чува в нашата земя…” 27

“Кажи Ми тогава:

Не са ли достойни тези цветя да притеглят сърцата на човеците

към Господния Гроб? Не ви ли призоваваха и Моите Апостоли, като

цветя край Господния Гроб? Не написа ли Павел на всички ви, като

каза:
26 (Йоан 19:41)
27 (Песен на песните 2:12)
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“Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително

шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието

на познанието на Него. Защото пред Бог ние сме Христово

благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват. На

едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите

животворно ухание, което докарва живот. И за това дело кой е

способен?” 28

Разбират ли тогава Моите люде, че Аз отдавна ги чакам при

Господния Гроб? Разбират ли Моите, че Отец Ми е поставил цветята

Си именно при Гроба на Сина Си, за да свидетелстват за Него и да

привличат към Неговия пример и Дух?

Но ти виж каква е изповедта на Младоженеца към Невястата!

Защото в това последно време Аз ще нарека Моя Невяста само

онези, в които позная копнежа на Мария Магдалина…”

След последните думи на Исус към сърцето ми се явиха прекрасните

стихове от “Песен на песните”. И ето думите, които заблестяха в ума ми:

“Дойдох в градината си, сестро моя, невясто; обрах смирната си

и ароматите си; ядох медената си пита с меда си; пих виното си с

млякото си.

Яжте, приятели; пийте, да! изобилно пийте, възлюбени…” 29

А Исус, като простря ръцете Си към всичките Си цветя във видението,

започна да ми говори, казвайки:

“Ето, Стефане! Господ дойде в градината Си, при Собствения Си

Гроб. За да събере около Себе Си всичката Си смирна и всичките Си

аромати. И Аз, като дам на Моите да ядат с Мене от медената пита

на Мъдростта Ми, и като пия с тях виното на Завета Си и чистото

духовно мляко на Спасението, непременно ще ги призова:

Яжте, Мои приятели!

Не ви наричам вече слуги, но приятели!

Защото вие знаете каква е Волята на Отца Ми!

Изобилно пийте, възлюбени! И намерете Силата, с която да Ме

последвате в Моята Смърт! Защото, ето, Аз отново съм в градината
28 (2 Коринтяни 2:14-16)
29 (Песен на песните 5:1)
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Си! И Моите цветя благоухаят пред Лицето Ми! С техния живот и

пример днес ви призовавам към Себе Си! С тяхната смърт по Бога и

с техните кости в Гроба Ми днес ви посочвам пътя към Славата!

Защото Аз съм Възкресението и Животът! Който вярва в Мене,

ако и да умре, ще живее; и никой, който е жив и вярва в Мене,

няма да умре до века! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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