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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Има Един Пречист Извор, Чиито води жадуват устните ми и Този Извор

е Исус! Има Едно Прекрасно Слънце, Чиито лъчи жадуват очите ми и Това

Слънце е Исус! Има една разлистена от Благодат Лоза, за Чиито Плодове

копнее сърцето ми и Тази Лоза е Исус!

Каквото и зло да изсипе дяволът над главата ми и в съдбата ми, аз

благодаря на моя Господ и Спасител, че ме е запечатал със Святия Си Дух

за Спасение и Вечен Живот. Каквито и хули, лъжи и позор да понесе

сърцето ми, аз съм Му благодарен, че ме направи да съучаствам в Неговите

страдания, за да се зарадвам премного когато се яви и Неговата Слава.

Казвам ти това, защото Исус за мен е всичко. Той е проникнал във

всяка клетка на тялото ми, във всяка фибра на душата ми, във всичките

помисли на сърцето ми. И сега, когато обърна поглед назад и видя свръх

благодатното Му проявление в моя живот, аз се чувствам не просто

щастлив, но преизпълнен от неизмеримо блаженство.

Нямам и не искам да имам други думи в устните си, освен думи на

почит и изблик на дълбоко благодарение към моя Спасител. Защото да

обърна отново внимание на онова гнусно нищожество, наречено дявол и

Сатана, то значи да реша да му засвидетелствам впечатленията си. А

старовременната змия наистина не заслужава това. Колко повече – когато

Господ влезе с взлом в сърцето й и извади наяве червеите й, с които тя

измами цялото охладняло и безпътно мнозинство.

Казвам ти Истината в Исус, че Неговите пророчески видения са

причина да Го хвали всяко искрено и вярно сърце. Защото Той е нашият

Спасител. Той не ни остави в мрака на Вавилонската мерзост. Той не спря

да говори на слугата Си и да излива велики и благодатни видения, за да

спаси всички, които искат да слушат Гласа Му. Той и занапред няма да

спре да ни ръководи според Волята Си. За да напълни Храма Си с живи и

скъпоценни камъни. За да постави на короната Си диаманти и бисери,

утвърдени в скръбта и гонението на последното време. За да въведе в
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съвета на Своите Светии последните Си славни и чудесни мъже и жени на

вяра. Амин и Амин!

В първите дни на новата година аз за първи път усетих огромен

прелом в делото ми за Небесния Цар. Прелом, дължащ се на всичко, което

Той даде на Живата си Църква през изминалата година. Прелом, завършил

с бляскав и съкрушителен удар в самото сърце на дявола.

Как мислиш, братко мой?

Може ли едно сърце, предадено на покорство и послушание към

Господ, да не бъде съвършено удовлетворено от работата, в която се е

трудило не месец или два, но години наред? И може ли всичките Божии

чеда, пораснали във вяра и богопознание, да не усещат, че Исус вече ги е

извел със силна ръка от Вавилон? И ако ти си усетил, че вече си изведен

навън от мерзостта на запустението, то не е ли време да запретнеш ръкави

и да се посветиш на пророческото благовестие? Малко ли видения имаш за

него? Малко ли думи на Вечен Живот ти даде Господ чрез слугата Си?

Виж само, че в последните пророчески книги Исус вече говори на

всички ни, като на Свои приятели. Като на тези, които ще родят Гроздовете

Му. Като на тези, които ще участват в Празниците Му. Като на тези, които

ще се съградят в Храма Му на Хълма Мория. Като на тези, които ще

излязат по кръстопътищата на света, за да намерят людете Нееман и да ги

въведат във водите на Святия Дух. И ако мислиш, че Исус ще спре дотук с

виденията за последните Си жетвари и кръстители, то значи, че все още не

си Го познал напълно. Защото Господ отново беше до мен. И като ме

докосваше с благодатните Си пръсти, направи в сърцето ми да изплуват

стихове от Евангелието, свързани с хора, които не са Го познавали, но в

един момент са Го познали. И не просто са Го познали, но са станали

Съвършени изпълнители на Божията Воля. Един такъв човек беше Закхей –

началникът на бирниците в град Ерихон.

Аз ще те помоля да си представиш какво ще рече да си бирник в

древен Израил. Защото, както знаеш, бирниците са тези, които събират

налозите и данъците за Кесаря. А Кесарят на Израил в онова древно време

беше самият император на Рим. Той беше поставил в Юдея своята

послушна пионка Пилат заедно с една дузина полкове и военачалници и
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държеше към бездънните каси на империята му да текат постоянно злато и

сребро. Вече сам разбираш, че за еврейския народ римската алчност,

надменност и потисничество бяха достойни за презрение и отвращение.

Тъй щото и бирниците, събиращи данъци за Римската империя, бяха считани

за най-долни и най-грешни хора.

Но моят Господ, бидейки най-горен сред най-горните, потърси и обикна

именно най-долните сред най-долните. И именно изсред тях Той Си избра

бирника Матей, който стана евангелист Господен. А също така и бирникът

Закхей, който сам беше началник на бирниците в град Ерихон.

Ето този Закхей се появи във видение пред сърцето ми. Него виждах

да се качва на черницата, за да види приближаването на Спасителя. Него

виждах да се усмихва смутено, когато Господ приятелски му казваше да

слезе от дървото, понеже в този ден е решил да престои в дома му. Виждах

този бирник и искрено се учудвах, понеже си мислех, че каквото Исус вече

ми е говорил за Закхей, то едва ли повече може да се проумее или да се

каже. И понеже видението беше твърде живо, за да стоя със затворени

устни, аз паднах на колене пред моя Спасител, като Му казвах:

“О, Господи мой! Още не могат да избледнеят в мен страшните

видения от хълма Гевал, където Ти съкруши седемте червея на Сатана, а

ето – пред сърцето ми има ново видение от Тебе. И в това видение аз

виждам бирника Закхей. За него ли искаш да ми говориш, Исусе?”

Слушайки думите на молитвата ми, Господ погали с ръка главата ми,

тъй щото мислите ми пламнаха. А след това ми проговори, като казваше:

“Нали в последната книга ти казах, че Аз съм не просто

изобилен, но преизобилен Господ? И ако ти мислиш, че с людете

Нееман се изчерпва цялото божествено откровение за Спасението

на последното време, то наистина има какво още да научиш и

познаеш от твоя Господ. Защото сега ти казвам, че към сириеца

Нееман непременно ще бъде прибавен и бирникът Закхей. И ако на

людете Нееман Аз ще дам да познаят седемте вълни на Божието

Освещение, то на людете Закхей ще дам да познаят четирите

кодранта на Божието Спасение. Учудва ли те това?”
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Слушах премъдрите думи на Исус и все още нищо не разбирах. Но

когато вдигнах поглед към Него и видях благодатната усмивка на устните

Му, аз Му отговорих, казвайки:

“О, Спасителю мой! В края на двадесет и осма глава от своята книга

пророк Исайя написа нещо твърде истинско за Тебе. Че Ти Си Един, Който

е чудесен в съвет и превъзходен в Мъдрост. Ето защо аз не преставам да

се удивлявам и учудвам на всяко Твое идване към сърцето ми. А сега

думите Ти ме карат да проумея, че не съм разбрал нищичко за бирника

Закхей…”

“Не е така, слуго Мой и затова недей да се упрекваш!” – засмя се

Исус и продължи:

“Аз вече веднъж ти говорих за бирника Закхей, когато писа

книгата за “Портите на Живота и смъртта”. И тогава ти дадох

откровение за черницата, на която той се беше качил, за да види

Господа. Но ти сега проумей, че онова Мое откровение в сърцето ти

беше духовно загатване за греха на последните тщеславни църкви,

които обичат черниците на гордостта и превъзнасянето си, понеже

в листата им пълзят копринени буби. Тъй щото тщеславните в

случая бяха един последен и извратен Закхей, стоящ вън от

Библията и вън от Божието благоволение, поради преголямото си

самочувствие и нежелание да слезе от черницата.

Истината обаче ще ти потвърди, че в Моето Слово има един

търсещ Бога Закхей, който се беше качил не на черница, а на дива

смокиня, ако и в текста на твоята библия ти да четеш, че това е

черница. Да, Стефане! Дървото на библейския Закхей беше дива

смокиня. Или “шикма”, както го наричат израилтяните. А сега

помисли и Ми кажи диви смокини ли ви иска вашият Господ или

смокини облагородени със Святия Дух?”

“О, Исусе! Ти ни искаш като облагородени смокини. Понеже така ще

раждаме плод и той ще бъде много по-сладък от този на дивата смокиня…”

“Точно по тази причина Аз казах на бирника Закхей да слезе от

дървото. Защото видях в сърцето му желание за промяна и жажда

за Спасение.
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А знаеш ли ти у колко много езичници днес тази жажда се

надига, но те все още не я осъзнават? Знаеш ли колко човеци се

качват на дивите смокини в сърцата си, за да видят минаващият

през света Господ, а никак не осъзнават, че плодът им е стипчив и

не става за ядене? Не са ли нужни слуги Господни, които да

познават Моите знамения в живота на Закхей, тъй щото и те да ги

извършат в живота на езичниците, които ще им посоча?

Но ето затова ти казвам да Ме последваш. Защото си смокиня

Господна на Хълма Гаризин, пророк в Духа и Силата на Илия! И

заедно с теб нека Ме последват всички, които искат да бъдат

благовестители Господни на последното време. Защото сега твоят

Господ ще разпечата тайната, стояла скрита от Ранната Ми Църква

и до днес:

Тайната за четирите кодранта на Божието Спасение!”
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1. ВИДЕНИЕТО СЪС СПАСЕНИЕТО НА ЗАКХЕЙ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Измежду многото чудеса, които моят Господ е вършил в живота ми на

Божий пророк, за най-прекрасно аз приемам чудото на проглеждането.

Защото това да видиш нещата за които си бил сляп – е най-категоричното

доказателство, че не човек и не собственият ти ум, но Сам Господ те е

ръководил и направлявал. Ето защо, дори след десет години на непрестанно

поучаване и осветяване от Него, аз отново и отново получавам чудото на

проглеждането. За да наситя сърцето си с Божия Светлина и всичките си

мисли с Благодат от Небето. И сега ти казвам, че тази Благодат не е

предназначена за моето лично спасение, нито за допълнителна увереност

на ума ми, че Исус е моят Господ.

Не, братко мой! Тази Благодат е за всички човеци, които все още не

познават Исус като свой Спасител, свой Господ и своя Светлина на живота

си. Защото, колкото до мен и до делото, което съм вършил за Царството, то

Исус вече ме е запечатал като един от слугите Си. Но колкото до тези,

които не Го познават и не са все още осветени от Святия Дух, то за тях е

дошло времето да бързат. И не просто да бързат, но да тичат с всички

сили, за да грабнат Венеца на Правдата. Защото Бог твърде ревниво ни

наблюдава и записва всичките ни праведни дела като нетленни съкровища

на Небето. И аз днес изгарям от Неговата ревност. Ревност, с която Той

призовава последните Си слуги, за да вършат усърдно Неговото последно

Дело на земята. А в това Дело наистина ще има люде, наречени Закхей.

Сиреч – такива, които ще извършат по Дух онова, което ерихонският

бирник стори някога в древността. И ето затова нека сега да продължа със

самото видение, което Господ разкри пред сърцето ми.

Аз стоях до Исус в Живото Евангелие. А Той, като вдигна ръката Си и

посочи напред, вече ми казваше:

“Тръгни след Мене! Защото сега твоят Господ ще влезе с нозете

Си в един град, за който Словото Ми е казало много неща. И този

град е Ерихон. А какво знаеш ти за Ерихон?”



9

“О, Исусе! Това беше древният град с високи крепости, който беше

препречил пътя на Исус Навин, водачът на Израил след пророк Моисей…”

“А как рухнаха високите крепостни стени на Ерихон? Не се ли

яви пред Исус Навин Военачалникът на Господното войнство? И не

бяха ли нужни тръбачи със седем гръмливи тръби, които да

засвирят против Ерихон, тъй щото градската стена да падне?”

“Точно така е, Господи!”

“Знай тогава, че с виденията в тази Свята пророческа книга

Военачалникът на Господното войнство е дошъл и при теб. Защото

ти също ще надуеш гръмлива тръба в последния Ерихон. И звукът

от тръбата непременно ще чуят всичките люде, които са Закхей

пред Лицето на твоя Господ. Но сега Ме последвай и гледай напред,

защото ние с теб ще влезем в Ерихон…”

След последните Си думи Исус тръгна напред, а аз Го последвах. Така

ние наистина влязохме в града, който беше пъстър и многолюден. А след

като вървяхме известно време, Исус се обърна към мен, като ми казваше:

“Погледни не пред себе си, но малко по-напред. На около

стотина метра пред теб. Защото непременно ще видиш човек, който

се готви да Ме пресрещне...”

Послушал думите на Господ, аз вдигнах погледа си от многолюдното

множество, като погледнах напред. И ето, че очите ми видяха нисък човек,

който пъргаво се възкачи на една дива смокиня и застана сред клоните й,

като гледаше с надежда към приближаващия Господ. А това ме накара да

кажа на Исус:

“О, Спасителю мой! Очите ми несъмнено виждат бирника Закхей,

който се възкачи на дивата смокиня с надежда да Те види…”

“Да, така е! И понеже той пожела да Ме види, то нека отблизо

да го видя и Аз…”

След тези думи Господ усили крачките Си, като се приближи до

дървото и Закхей. И като протегна ръка към него, каза му с топъл и

приятелски Глас:
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“Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома

ти…” 1

Едва срещнал любящите очи на Исус, Закхей се смути и наведе

главата си, сякаш не искаше да повярва, че Божият Син му оказва толкова

голяма чест и такова съвършено благоволение. А след това, като слезе от

дървото, той се поклони на Господа. И като ходеше наведен пред Него,

простря напред ръката си, за да Го заведе у дома си. А докато Исус

вървеше след бирника, всред тълпите край Него се разнесе неодобрителен

ропот, примесен с презрение и възмущение:

“Какъв е Той? Кой Му дава право да върши това? Как така ще влиза в

дома на грешник, за да преседи при него?”

Но моят Господ, без да обръща никакво внимание на злите роптания,

продължаваше да върви след Закхей. Така накрая двамата с Исус влязохме

в дома на Ерихонския бирник. И понеже Славата и Светлината на Господа

светеха твърде силно отсред Него, то самите стени на Закхеевия дом се

осветиха от Присъствието Му. А това накара Закхей да отвори тайник

всред една от стените. И като извади от тайника няколко торби, пълни със

сребърници, сложи ги в нозете на Господа, като Му казваше:

“Господи, ето отсега давам половината от имота си на

сиромасите…” 2

А след това вдигнал плахо поглед към Исус – очакваше Го да реагира.

А моят Господ наистина реагира. Защото, като бръкна в мантията Си,

извади в ръката Си четири Небесни монети, незабележими за който и да е

от присъстващите. И като погали главата на Закхея, пусна монетите в

самото му сърце, тъй щото духът на Закхея мигом просия. Това накара

бирникът отново да проговори на Исус, като му казваше:

“И ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно…” 3

Думите на Закхей направиха сърцето му да се просвети още повече.

А тогава Спасителят протегна ръка и докосна светещото му сърце, като

казваше на всичките обитатели в къщата му:

1 (Лука 19:5)
2 (Лука 19:8)
3 (Лука 19:8)
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“Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов

син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси

погиналото...” 4

А след това, извърнал главата Си към мен, Исус ме попита:

“Как проумяваш стореното от Мене? И как разбираш думите Ми,

с които казвам на всичките човеци в къщата на Закхей, че днес

стана Спасение на неговия дом?”

“О, Господи! Закхей извади и сложи пред нозете Ти всичкото си земно

богатство, което беше трупал в дните, когато не Те познаваше. И като Ти

се поклони, обрече половината от имота си на сиромасите. А тогава и Ти от

Своя страна бръкна с ръка в Лоното Си откъдето извади четири Небесни

монети, които пусна в сърцето му. И ето тези четири монети накараха

Закхей отново да каже, че ако е ограбил някого някак – ще му върне

четирикратно…”

“А какво друго, освен земни пари, може да се ограби от живота

на човеците? Има ли нещо по-ценно и по-важно, което някой би

ограбил от живота на всеки човек?”

“О, Исусе! По-ценното, което се ограбва от живота на човеците, е

Спасението на душите им. Ето защо, след като посвети половината от

земния си имот на сиромасите, Закхей реши да им посвети и тези четири

монети, които Твоята ръка изсипа в сърцето му…”

“Точно така е, слуго Господен! Отговори Ми вярно и според

както очаквах от тебе. Но ти отново виж как казвам на Закхея:

“Днес стана Спасение на този дом; защото и този е Авраамов

син…”

На кой дом стана Спасение, според думите Ми? Кирпичът и

камъните, или гредите и керемидите, имат ли нужда от Спасение?”

“О, Господи мой! Когато Ти изговори думите Си, ръката Ти посочи към

сърцето на Закхей. Защото то беше домът, на който стана Спасение.

Понеже в него дойде да живее Троицата, в пълно съгласие с Твоите думи

от “Евангелието на Йоан”:

4 (Лука 19:9-10)
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“Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го

възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у

него…” 5

Закхей Те любеше и затова се качи на дивата смокиня, за да Те

пресрещне! Той реши да покори сърцето си на Твоето Учение, което ни учи

да си събираме съкровища на небесата, като правим благодеяния на

сиромасите. И ето затова Ти изсипа четирите Небесни монети в сърцето му,

които го накараха да се обрече, че ще даде четверократно на всеки човек,

чието Спасение той е ограбил. Но какви са тези Небесни монети, Исусе? На

какво да ги оприлича или как да ги проумея?”

В отговор на думите ми, прострял отново ръката Си към сърцето на

Закхей, Исус каза:

“Тези монети са кодрантите на Небето! Сиреч - Свещените

дългове, които всеки човек е длъжен да изплати на Бога и на

Небето, когато приеме Божието Спасение в сърцето си! Понеже

Божието Спасение е Свято и то задължава всички, които участват в

него, да му се издължат четверократно!

И ако някой рече, че Човешкият Син вече е платил дълговете

му на Кръста, то такъв нека знае, че Аз не искам от него нищо,

което не съм му дал. Аз искам онова, което му давам! Аз даром му

давам четирите кодранта на Спасението! Но от неговото сърце

зависи дали ще ги издължи на Бога и на Небето!

Ето в това отношение Закхей напълно изяви Божията Воля за

всеки човек:

Не просто да дадете имота си за добруването на сиромасите, но

да се издължите четирикратно за Спасението, което сте получили

от Небето!

Защото тези четири кодранта в сърцето на Закхея са духовни и

отговарят съответно на Покаянието, Себеочистването, Себеотричането

и Пожертвуванието! Без Покаяние, Себеочистване, Себеотричане и

Пожертвувание вие не можете да напуснете властта на този свят!

Без четирите кодранта на Божието Спасение вие не можете да

5 (Йоан 14:23)
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победите похотта на плътта, нито пожеланието на очите или

тщеславието на живота. А тогава в сърцата ви не би имало никаква

Любов към Бога! Но ако някой покаже усърдието на Закхей и

издължи на Бога Небесните кодранти, които полагам в сърцето му,

то на такъв Сам Господ ще посочи сърцето му, за да му каже:

“Днес стана Спасение на твоя дом; защото и ти си Авраамов

син…”

Искате ли наистина да бъдете Авраамови синове? Тогава Ме

последвайте в следващите видения, които ще дам на пророка Си.

Защото в тях ще дам на всички ви да видите как се изплащат

дължимите на Небето кодранти! Аз, Богът на Закхей и Господ на

всички Авраамови чеда, все още говоря и не млъквам!”
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2. ВИДЕНИЕТО С ТЪМНИЦАТА НА СВЕТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Толкова много са станали дяволските заблуди, които последните

тщеславни църкви пръскат като отровен спрей по лицето на света, щото

трябва отново и отново да се събарят крепости, както някога ги събориха

седемте свещеници с тръбите пред стените на Ерихон.

За какво ти говоря ли?

Говоря ти за това, че днес измамените от дявола отново стоят зад

доктриналните крепости на фалшивата си теология. Понеже считат, че

Господ им е длъжен, когато всички ние сме длъжни на Господ. Самата дума

“дълг” никак не се харесва на плътския човек. На него му дай “келепир”,

“далавера”, “печалба”, “късмет”, “файда”, “интерес”, но не и “дълг”.

А какво всъщност е дългът?

Това е поставено изискване, норма и критерий, които са неотменими

пред оня, когото задължават. Да кажеш, че Исус те е спасил, а да не се

почувстваш длъжен към Божието Спасение, то значи да излъжеш сърцето

си, че си способен да измамиш Бога, когато всъщност си измамил само

себе си.

Знаеш ли на колко много места Божието Слово ти говори за дълг и

длъжност?

Нека ти напомня само някои от тях:

“От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас.

Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята…” 6

и още:

“Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме

длъжни да любим един другиго…” 7

и още:

“Също така и вие, когато извършите все що ви е заповядано,

казвайте: Ние сме безполезни слуги; извършихме само това, което

бяхме длъжни да извършим…” 8

6 (1 Йоаново 3:16)
7 (1 Йоаново 4:11)
8 (Лука 17:10)
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При толкова много дългове, които имаме към Господ, ще смее ли

някой да твърди, че Спасението и Вечният Живот са печалба и келепир, а

не трънлив път и духовна отговорност?

Но аз сега отново ти казвам, че тези, които искат да измамят Господа с

теологията си, просто са измамили сами себе си. Защото Исус има Слово

против тях. Пророчески думи, които Сам е изрекъл и които са останали

неразбрани цели две хиляди години. Тези Негови думи са много необходими

за разбирането на пророческите видения в тази книга. Затова нека сега

отново да продължа с личното ми водителство от Исус и с онова, което

започна Той да ми говори. Ето какво ми каза Той:

“Стефане, кажи Ми: На колко места в Словото Ми Аз говоря за

спогаждане? И какво за теб е спогаждането?”

Думите на Господ направиха така, щото в сърцето ми да изплува най-

точният стих в Библията, който говори за спогаждане.

Ето защо Му отговорих, казвайки:

“Господи мой! На едно единствено място в Евангелието Ти говориш за

спогаждане и това е Твоята заповед в “Евангелието от Матея”:

“Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с

него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на

съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в

тъмница. Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам докле не

изплатиш и последния кодрант…” 9

А колкото до самото спогаждане, то е равносилно на сърдечно

съгласие спрямо оня, на когото би решил да угодиш…”

“Точно така е, момчето Ми! Но ти сега виж отново думите, които

съм ви говорил в Евангелието. Кой е този противник, с който трябва

да се спогаждаш, да не би той да те предаде на Съдията, а Съдията

да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница?

Защото, както сам прочиташ, няма да излезеш от тази тъмница,

докато не изплатиш и последния кодрант...

Кой е противникът, Стефане?”

9 (Матея 5:25-26)
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“О, Исусе! Ако има противник, с който Ти заповядваш да се

спогаждаме, то този противник е Твоето Слово. Защото Твоето Слово е

противник на всеки човек до времето на неговото пълно обръщане към

Твоята Светлина и Твоят Благодатен Дух. И аз зная, че цял един живот не

ни достига, за да се намерим изцяло покорени от Твоето Слово и от Тебе...”

“Какво друго тогава да ви остава, освен да се спогаждате със

Словото Ми? А да се спогаждате не ще ли да рече да признаете, че

сте грешни и имате нужда от Моето Опрощение?”

“Да, Исусе! Точно това ще рече! Защото за този “противник”, с който

трябва да се спогаждаме, писа и Апостол Йоан, като каза в посланието си:

“Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в

нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни

прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че

не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в

нас…” 10

Исус кимна утвърдително с главата Си, а след това вдигнал показалеца

Си, докосна гърдите ми, като казваше:

“Е, знай тогава, че мнозина днес не искат да се спогаждат с

“противника”. И тогава, по силата на Моите думи, Словото ги

предава на Съдията, а Съдията – на оня служител, на когото е

предал да владее тъмницата.

А кой е служителят на тъмницата? Кой е тъмничарят, на когото

Съдията е дал правото да владее над тези, които не се спогаждат с

Божието Слово?”

Думите на Исус сами ми даваха отговор на въпроса Му. Ето защо Му

казах:

“Господи мой! Дяволът е тъмничарят, който държи непокорните и

бунтовните в тъмницата на този свят. И те, според Твоите думи, няма никак

да излязат от нея, докато не изплатят и последния кодрант...”

Исус се усмихна на думите ми, а след това продължи да говори, като

ми казваше:

10 (1 Йоаново 1:8-10)
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“Ако наистина съм казал, че никой не може да излезе от

тъмницата на дявола, без да изплати и последния кодрант, то преди

този последен кодрант няма ли да има и други кодранти? И какво

ще рече някой да излезе от тъмницата? Не е ли това – да познае

Светлината на Божието Спасение и да не стои в тъмнината на

дявола? Разбираш ли сега, че преди да издължат и последния

кодрант на Съдията, затворените в тъмницата трябва да издължат и

останалите три кодранта преди последния?

Защото само така биха доказали в дело и действителност, че

любят Мен, Отца Ми и Святия Дух. И ето, казвам ти:

Всичките люде от днес и до свършека, които ще напуснат

тъмницата на света, като се издължат на Небето с четирите кодранта

на Спасението, ще бъдат людете Закхей! И ако някой не иска да

изплати кодрантите, то такъв си люби тъмницата и тъмницата го

люби! Но ако друг люби Бога, то той ще Го потърси с цялото си

сърце и ще се покори на изпратените към него Господни слуги.

Така и Аз ще изпратя теб до последния Закхей, когото ще видиш в

тъмницата. И като ти дам четирите кодранта на Моето Спасение ще

напълня устните ти с Благодат и сърцето ти със Светлина. За да го

посетиш в тъмницата и да му дадеш всичката Вяра, всичката

Надежда и всичката Любов, нужни за Спасението му.

А сега Ме последвай…”

След последните думи на Исус пред сърцето ми се разкри видение.

И ето, че аз виждах света по начин, какъвто преди никога не ми беше

даван от Господ.

Светът беше една огромна тъмница! В тази тъмница, въздигната по

лицето на цялата земя, имаше милиарди килии с железни решетки, а зад

всяка килия седеше пленник на Сатана. Всеки от пленниците в тъмницата

беше окован с железни вериги, които започваха от главата му и стигаха до

края на нозете му. Самата гледка скоро преминаваше от тъга и скръб до

ужас и пълно недоумение. Защото пленниците в килиите на тъмницата не

се чувстваха никак затворени, нито оковани. Напротив – обладани от

измамни картини и суетни визии – те весело дрънчаха с веригите си, като
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викаха и крещяха, че са най-свободните и най-щастливите на света.

Изобщо – накъдето и да погледнех в тази тъмница – аз виждах ужас, който

не може да се предаде, нито да се опише. Защото едно огромно число от

човеци, никога не познали Божието Спасение, бяха в тотален бунт и

несъгласие с Божието Слово. Те живееха заради суетата в мрачните си

килии и виждаха в самите железни вериги пълна свобода за сладките си

грехове и беззакония.

Всъщност – очите ми виждаха печалбата на дявола. Всички онези

човешки души, които той беше измамил, омърсил и покварил. За да бъдат

странни и чужди на Божия Живот, Божията Светлина и Божието Спасение.

И ето, че в един миг сърцето ми не издържа, тъй щото през плач попитах

моя Господ, казвайки Му:

“Ах, Исусе! Прекрасни мой Спасителю! Какво Си дал като гледка на

слугата Си? Та ето, че очите ми виждат не милиони, но милиарди изгубени

и помрачени сърца! И ако до вчера съм мислел, че тъмницата отговаря

само на ада, то сега виждам, че не само адът, но и светът е една голяма

тъмница…”

“А какво друго си очаквал да видиш? И защо си забравил как

Апостолът Ми Йоан предупреди, че целият свят лежи в лукавия?” –

ме попита Господ на Свой ред. И като посочи с ръка към неизброимото

число от килии, отново ми каза:

“Не трябва ли Моите слуги да отидат именно в тази тъмница, за

да започнат да измъкват от там пленниците на дявола?”

“Но как ще стане това, Господи мой? Та аз видях, че повечето от

пленниците си харесват килиите и веригите, с които са вързани. Как да

говорим на човеците за Свободата в Твоето Име и в Святия Дух, когато те

си харесват робското иго на греха?”

Слушайки думите ми, Исус добави:

“Това, че повечето от пленниците си харесват килиите и

веригите, наистина е така. Но Аз ти казвам, че не всички пленници

си харесват килиите и не всички вързани си харесват веригите.

Отец Ми има остатък от човеци в тази тъмница, които са били

избрани от Него по Благодат. И както някога Човешкият Син влезе в
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Ерихон, града на крепостите, и не всички Го приеха, но мнозина

роптаеха против Него и Го хулеха, така и Моите слуги ще влязат в

тази тъмница и не всички ще ги приемат, но мнозина ще ги похулят.

Но както всред Ерихон се намери един Закхей, който се качи на

дива смокиня, за да потърси очите на Господа, така и в тази

тъмница към Мене ще се протягат ръце, и за Словото Ми ще

въздишат сърца. А Моите слуги, помазани от Мен, и научени от

Сърцето Ми, ще влязат в тъмницата с четирите кодранта на Божието

Спасение. Ето с тези кодранти, слуго Мой!”

Докато Исус изговаряше последните Си думи, Той бръкна с десницата

Си в Лоното Си. Така само след миг в шепата Му заблестяха четирите

кодранта. А Господ отново ми проговори, като казваше:

“Виж внимателно Небесните кодранти в шепата Ми.

Ето първата монета, която е кодрантът на Покаянието!

Какво виждаш върху нея?”

Погледнах монетата, а тогава забелязах върху нея една човешка

сълза. И тогава казах на Исус:

“О, Господи мой! Върху първият от кодрантите Ти има капчица, която е

сълза…”

А Спасителят, като ме погледна с Дух на Небесно Посвещение, ми каза:

“Пусни тази монета в сърце, което копнее за Мене. И тогава сам

ще видиш как едничката сълза върху кодранта, ще извика всички

останали сълзи на Покаянието. Но ти виж сега и втората монета,

която е кодрантът на Себеочистването. Какво виждаш върху нея?”

За втори път погледнах в шепата Господна. И тогава видях, че върху

втория кодрант блестеше капчица Жива Вода. Нежна и прекрасна, сякаш

току-що уловена от пръските на някой Сионски водопад. А това ме накара

да кажа с възторг на Господа:

“О, Исусе! Капчица Жива Вода стои върху втория от Твоите кодранти…”

А Господ, като ме погледна за втори път с Духа на Небесното

Посвещение, каза ми:

“Пусни тази монета в сърце, което жадува за Святия Дух. И

тогава сам ще видиш как едничката капчица Жива Вода ще се
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превърне в Река, която съвършено ще измие ръцете и нозете на

оня, който пребъдва в нея. Но ти виж сега и третата монета, която е

кодрантът на Себеотричането. Какво виждаш върху нея?”

Отново гледах в шепата на Исус. И тогава видях, че върху третия

кодрант аленееше една капчица от Кръвта на моя Господ. А това ме накара

да Му кажа:

“О, Исусе! Капчица от Твоята Кръв е поръсена върху този кодрант…”

А Спасителят, като ме погледна за трети път с Духа на Небесното

Посвещение, ми каза:

“Пусни тази монета в сърце, което е повярвало в Мене. И тогава

сам ще видиш как едничката капчица Кръв върху кодранта ще

извика у човека Съвършен копнеж да се отрече от себе си, да

вдигне кръста си и да се съразпне с Мене! Но ти виж най-вече

четвъртата монета, която е кодрантът на Пожертвуванието.

Какво виждаш върху нея?”

За четвърти път погледнах в шепата Господна. И тогава видях, че

върху последния Небесен кодрант блестеше искра от Огъня на Отца.

Пламенна и жива, сякаш току-що извадена от пламъците пред Божия

Олтар. А тогава с всичката любов в сърцето си казах на Исус:

“О, Господи мой! Пламенна искра от Огъня на моя Небесен Отец

блести върху последния от Твоите кодранти!”

А Исус, като ме погледна за четвърти път с Духа на Небесното

Посвещение, каза ми:

“Пусни тази монета в сърце, което повече от всичко иска да

пребъдва във Волята на Отца Ми! И тогава сам ще видиш как

едничката искра от Божия Огън ще се разгори до Пламък на Свята

саможертва!

Сега разбираш ли по-добре каква е Небесната Сила на Моите

четири кодранта? И проумяват ли Моите, че както вярата от малко

синапово семе се превръща в огромно дърво, на което кацат

Небесните птици, така и всеки от Небесните кодранти се превръща

в Божие Спасение, когато бъде издължен в сърцето на оня, който

го е получил!
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Ето, казвам на всички ви, че единственият начин да бъдете

успешни в тъмницата на дявола, е като застанете пред Мене, за да

получите от шепата Ми четирите кодранта на Спасението. А след

това – като влезете в килиите на пленените – да ги положите в

сърцата им. Тъй щото всеки, който ги е получил – да ги издължи с

вяра на Съдията. Защото всеки от Моите кодранти е Небесно

помазание, което строшава хомота на греха и веригите на робството.

Казвам ви тогава:

Съдията ще заповяда на служителя на тъмницата (който е

самият дявол) да не възпира никой от тези, които са се издължили

на Небето. Защото те вече не му принадлежат, нито могат да

останат като част от тъмнината му. И на всичките люде Закхей,

излезли от тъмницата, ще се удари Небесен печат върху сърцата

им. И печатът ще бъдат думите на Отеческото благоволение:

“Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ,

люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този,

Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина…” 11

А ти, слуго Господен, вземи сега кодрантите от шепата Ми! И

като отидеш в килията, която ще ти посоча, благовести Спасението

на последния Ми Закхей!”

С вълнение, което не мога да предам, нито да опиша, аз взех

кодрантите от десницата на Исус. И като влязох в килията, която Той ми

посочи, благовестих Господното Спасение на последния Закхей...

Следващите чудесни видения в тази книга са за него. Дано Господ го

издири с това пророческо слово! Дано осияе с Небесната Си Светлина

всяко кътче на сърцето му! Амин и Амин!

11 (1 Петрово 2:9)
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3. ВИДЕНИЕТО С КОДРАНТА НА ПОКАЯНИЕТО

(ДЪЛЖИМОТО КЪМ СЪВЕСТТА)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако има трагедия, която да е хвърлила черната си пелена върху

последните поколения човеци на земята, то това е трагедията на сухите

очи. Това е трагедията на закоравените сърца, които вече не могат да

плачат, нито да съжаляват за сторените злини и грехове против Бога и

ближните. Аз искам да ти напомня тук едни думи на Исус, с които Той

показа на всички ни силата на първия от Небесните Си кодранти. Защото в

тези думи на Исус имаше двама участници. Единият беше фарисей, а

другият – бирник. Фарисеят – досущ като днешните тщеславни безумци, а

бирникът – досущ като бирникът Закхей. Ето и самите Господни думи:

“Двама души възлязоха в храма да се помолят, единият

фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в

себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци,

грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя

бирник. Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що

придобия. А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си

да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди

милостив към мене грешника. Казвам ви, че този слезе у дома си

оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се

смири, а който смирява себе си, ще се възвиси…” 12

Нека ти кажа, братко мой, че днес всички живеем във времето на

възвишаващата се християнска религия. И тази възвишаваща се религия,

примесена с гнусна фарисейска себеправедност, непременно ще се намери

в дълбините на пъкъла.

Да, казвам ти! Господ е, Който ще я накаже, отсече и запокити в

пламъците на ада! Защото, колкото и да се възвишава, тя няма да стигне

по-далеч от черния облак на религиозните началства и власти, за да прави

компания на змея, звяра и лъжепророка. Но не за това самодоволно и

възвишаващо се християнство Исус превърна пророка Си в жертва. И не за

12 (Лука 18:10-14)
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фарисеи и книжници Той удържа очите ми будни по цели нощи. Има едно

друго – смирено християнство. Смирени хора, които знаят и помнят, че

трябва да се спогаждат с Божието Слово. Смирени хора, които при

всичката си окаяност и несъвършенство, имат сърца, за да чуят Господа и

да вършат онова, което Му е угодно. Смирени хора, чиито очи никога не

остават сухи, но рукват в сълзи, когато Исус им говори. Смирени хора,

които се удрят с юмруци в гърдите и просят от Бога Милост за живота си.

А сега нека да ти предам и първото от виденията в тъмницата. Аз все

така стоях до моя Господ, взел Небесните Му кодранти в ръката си, когато

Той вдигна ръка и посочи напред, като ми казваше:

“Върви след Мене. Защото сега ще те заведа до килията на Моя

Закхей…”

Ето, че Исус тръгна, а аз Го последвах. Така ние вървяхме известно

време, преминавайки край стотици и хиляди килии, в които пленниците

никак и не искаха да чуят за Божието Спасение. Но ето, че накрая слухът

ми долови жални стенания, които идваха от една определена килия.

И когато достигнахме до самата килия, аз видях страдалец, чиято мъка и

скръб бяха неописуеми. Окован с железни вериги от главата до петите, той

викаше с всичката сила на сърцето си:

“Помощ, Господи! Ако Те има – спаси ме! Ако ме чуваш – отговори ми!

Задушавам се в този мрак! Умирам в тази безнадеждност! Погивам в този

затвор!”

Докато страдалецът викаше, той се опитваше безуспешно да свали

веригите от себе си, но никак не успяваше. И ето, че Исус посочи към него,

като ми казваше:

“Аз сега ще стана Врата към килията му, а ти премини през

Мене! И като влезеш при Закхей – пусни първия от Моите кодранти

в сърцето му!”

Ето, че Спасителят се отдели от мене. И като хвана с ръце железните

решетки на килията, направи ги да се стопят от Светлината Му. Така,

застанал като Врата, Господ отново ми проговори, казвайки:

“Влез през Мене! Защото Закхей отдавна се моли за Моето

идване към сърцето му!”
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Послушал Гласа Му, аз преминах през Господ. А в мига на преминаването

ми, първият от кодрантите Му натежа твърде много в шепата ми. И ето, че

вече наистина стоях при страдалеца. А той, като ме видя, уплашен извика:

“Кой си ти? Какво правиш в моето мрачно битие? Отгде си дошъл? Или

как отвори решетките на килията ми, за да влезеш при мене?”

“О, братко мой!” – отговорих му аз:

“Този Господ и Бог, Когото от дълго време призоваваш с болките на

сърцето си – Той ме изпрати при тебе! Той стана Вратата, за да дойда в

твоето мрачно битие! И ето, Гласът Господен изпълва устните ми и те пита:

Искаш ли да разбереш болката си? Искаш ли да проумееш състоянието си?

Искаш ли, най-вече, да промениш съдбата си?”

“Искам, Божий човече! Искам!” – извика страдалецът. А тогава, подбуден

от Исус, аз погалих главата му, като пуснах първия от Небесните кодранти

в сърцето му. А след това му казах:

“Слушай ме, Закхее! Ето, ръката Господна не се е скъсила, за да не

може да спасява! Нито Духът Му се е смалил, за да не може да побеждава!

Но твоите грехове са те отлъчили от Господа! И ти сам си пожелал да

станеш част от тази тъмница! Но сега Божието Спасение ще подейства в

тебе! За да видиш собствените си грехове, които са те държали като

противник на Божието Свято Присъствие!”

Докато говорех на страдалеца, тежкият кодрант на Покаянието

докосна с едничката си сълза съвестта му. И като започна да я очиства,

изваждаше наяве в мислите на Закхея всичките му грехове, всичките му

зли думи, всичките му падания и залитания. Така страдалецът заплака в

самото си сърце. И сълзи на Покаяние рукнаха из очите му, тъй щото той

не можеше никак да ги задържи. А тогава се случи чудо. Защото тежката

верига, с която дяволът беше вързал гърдите му, се скъса. И едно чудно

облекчение, като тиха радост и мир, нахлу от Вратата Исус към самия него.

И ето, че Закхей ме попита:

“Какво ми стори, Божий човече? Защо гърдите ми вече не се стягат от

ужас и печал?”

А аз му отговорих, казвайки:
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“Не аз, братко мой! Но Исус, Който е Вратата на Божието Спасение,

скъса веригата на греховете ти! И Неговият Небесен кодрант докосна

съвестта ти! И като я очисти, направи веригата на греховете ти да се скъса

и да не притиска болезнено гърдите ти. Тъй щото сега до теб ще дойде

първото от чудесата на Спасението – чудото на Покаянието. Чудото, с

което ти изплати дължимото на осветената си от Бога съвест…”

След последните ми думи към Закхей чух Господ да ми казва:

“А сега остави за миг чедото Ми Закхей! За да си даде ясна

сметка какво се случи в живота му! Защото Аз отново ще те изпратя

към него след известно време!”

Така видението в килията се прекрати, а аз седнах да запиша всичко

на книга.
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4. ВИДЕНИЕТО С КОДРАНТА НА СЕБЕОЧИСТВАНЕТО

(ДЪЛЖИМОТО КЪМ СВЯТИЯ ДУХ)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Знаеш ли колко години сърцето ми е копнеело именно за такава

опитност от Бога? Защото ние всички често се сблъскваме с решетките на

не една и две килии, в които стенат пленниците на дявола. И като

започнем да дърпаме решетките или да се опитваме да ги счупим, скоро

махваме с ръка и казваме, че това е невъзможно.

А опита ли се някой от нас да премине през Вратата Исус? Станаха ли

сърцата ни като Сърцето на Исус? Станаха ли ръцете ни като ръцете на

Исус? Станаха ли думите ни като онзи първи скъпоценен кодрант на

Покаянието, който да попадне на точното място? И спомни ли си някой

категоричните думи от Словото, които не просто загатват за кодрантите на

Божието Спасение, но са тяхно най-прекрасно отражение?

Спомни си тези думи, братко мой:

“Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени;

ето, Съдията стои пред вратите…” 13

За какво друго да стои Съдията пред вратите на сърцата ни, ако не за

това:

Сам Той да стане Врата, през която да преминаваме, за да вършим

делата на Божието Спасение!

А вместо това мнозина роптаят. И са стигнали дотам, щото да виждат

като грешен оня благовестител, който е готов да отиде в тъмницата, за да

развърже вързания и да утеши пленения. Нека ти кажа, че ето това – да не

отидеш с нозете си в тъмницата и да не протегнеш ръцете си към Закхей –

означава, че сам споделяш някоя друга килия от същата тъмница.

“Защо?” – ще ме попиташ ти. А аз ще ти отговоря така:

Защото ръцете и нозете ти са останали вързани! Защото не си искал

да се спогаждаш със Словото, сиреч, да изпълняваш Святата заповед на

Спасителя:

13 (Яков 5:9)
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“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в

Името на Отца и Сина и Светия 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...” 14

Когато застанах пред Исус за видението с кодранта на Себеочистването,

Той беше необикновено строг и сериозен. И самият поглед на очите Му ме

накара да притихна и да коленича пред Него. А след това да Го попитам:

“О, Исусе! Защо виждам в очите Ти поглед на Съдия? Та аз толкова

много обичам другия Ти поглед. Погледът на моя Спасител и на моя най-

голям приятел...”

В отговор на думите ми Исус каза:

“Апостолът Ми Яков е имал причина да говори, че Съдията стои

пред вратите. Защото Аз наистина искам да стана Врата в делото на

всеки благовестител и в живота на всеки християнин. Но по причина

на това, че мнозина презряха втория Ми кодрант, те продължиха да

си стоят в тъмницата, в която Господ ги посети с кодранта на

Покаянието.

Как мислиш? Могат ли ръце и нозе, които не са били очистени

от Живата Вода на Святия Дух, да бъдат угодни на Господа?”

“Не, Исусе! Понеже човеци с такива ръце и нозе по-скоро биха били

вързани, отколкото свободни…”

“Спомни си тогава как Словото Ми е казало за такива:

“Има поколение, което е чисто пред своите си очи, обаче не е

измито от нечистотата си…” 15

Ето така, преживели първия кодрант на Покаянието, бликнал

като сълзи през очите им, мнозина се имат за чисти в очите си. Но

не казва ли Съдията на всички ви:

“Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с

него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на

съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в

14 (Матея 28:19-20)
15 (Притчи 30:12)
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тъмница. Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам докле не

изплатиш и последния кодрант…” 16

Защо някои са решили, че само първият кодрант им върши

работа, а не са поревнували да издължат и втория, и третия, и

четвъртия? Защо се радват, че са преживели Покаяние, а не се

стремят към Себеочистването? И ако Аз казвам, че излизането от

тъмницата е едва след издължаване на последния четвърти кодрант,

то това не иде ли да ви одързости, за да бъдете Съвършени

изпълнители на Божията Воля?

Тази е причината днес погледът Ми да е строг и Аз да те гледам

като Съдия. Защото постановлението на Небесния Съдия е да бъдат

изплатени и четирите кодранта на Спасението, а не само един или

два от тях. Защото ако думите Ми не се изпълнят докрай, много

църкви от места на виделина ще се превърнат в част от тъмницата

на дявола. Но ето затова Аз сега ще те върна във видението при

килията на Закхей. За да бъда отново Вратата, през която ти ще

влезеш при него, за да му дадеш втория от кодрантите на Небесното

Спасение…”

След тези последни думи Исус докосна с ръка главата ми, тъй щото

пред очите ми се появи килията на Закхей. И ето, че Господ отново беше

станал Врата към килията, а аз влязох през Него, за да ида при

страдалеца. Така, влязъл през Вратата, аз застанах до Закхей. А той,

усетил че съм при него, извика с цялата сила на сърцето си:

“О, Божий човече! Молих Господ и чаках да те прати повторно при

мен. Защото усетих проблем в себе си, за който искам да ти кажа. Вярно е,

че веригата на греха, която стягаше гърдите ми, вече я няма. И очите ми са

бистри поради сълзите, които изплаках. Но ето, че имам нова причина да

плача и нов проблем, поради който да скърбя.

Виж ръцете и нозете ми, Божий пратенико! Виж, че съм вързан с

вериги! Не минава и ден, без тези вериги да оставят болки и рани в

телесата ми! Не минава и ден, без да усетя, че дяволът все още връзва

делата ми и не ми позволява да тръгна по Пътя на Господ, Когото толкова

16 (Матея 5:25-26)
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много обикнах със сърцето си. Кажи какво ми липсва? Кажи ми как да

превъзмогна над това ужасно страдание?”

Думите на Закхей ме накараха да се наведа до него и да погаля

ръцете му и нозете му. А след това да му кажа:

“О, мили мой братко! Господ е, Който е чул молитвите ти! И Той е,

Който отново ме изпраща при тебе. Защото наистина има нещо, което

трябва да преживееш от Него. Едно Себеочистване, едно пълно пречупване

под Благодатта на Святия Дух. Само с това Себеочистване веригите ще

паднат от ръцете ти и нозете ти. За да усетиш Христовата Сила, с която да

вършиш Неговите дела и да вървиш по Неговия Път.

Искаш ли това Себеочистване, Закхее?”

“Искам го, Божий човече!” – извика страдалецът, а след това продължи,

като казваше:

“Нека Бог не престава да ме очиства и усъвършенства, докато не ме

намери достоен и утвърден за Завета Си!”

След последните думи на Закхей аз докоснах с ръка сърцето му, тъй

щото вторият от Небесните кодранти се търкулна в сърцето му. И ето, че

онази едничка капчица от Жива Вода започна да ражда много други

капчици. Тъй щото капчиците станаха вадичка, вадичката – ручей, а

ручеят – Река от Жива Вода. Тази Река плисна водите си из цялата килия.

И тогава железните вериги, стягали ръцете и нозете на страдалеца, се

разкъсаха. А Закхей, като стана на нозете си, скачаше и викаше:

“О, Господи мой! Благодаря Ти, че ме очистваш от егоизма ми!

Благодаря Ти, че даваш на ръцете ми копнеж да вършат Твоите дела и на

нозете ми – да вървят по Твоя Път! Ето, Аз вече Те виждам като Врата пред

килията си! И затова сега ще изляза през тази Врата, за да напусна

тъмницата!”

Така Закхей наистина излезе през Вратата Исус. Това накара Господ

да се усмихне и да ми каже:

“Той все още се радва и е като дете във възторга си. Защото е

изплатил дължимото към Благодатта на Святия Дух!

Но ние нека го оставим на радостта му. Защото има да извърви

път и да плати цена, докато наистина излезе от тъмницата. Понеже



30

след дължимото към Святия Дух, той трябва да изплати и

дължимото към Мен и Отца Ми! Защото той напусна килията, но не

и крепостта на дявола, нито железните й лостове, които задържат в

нея всичките й обитатели. А за крепостта и железните лостове вече

ще му е нужно да изплати и другите два кодранта.

Но ти запиши това видение на книга и чакай Моето водителство,

докато ти разкрия и останалите Си видения…”

След тези думи на Исус видението в тъмницата се прекрати. И аз

искрено се надявам, че онези живи води на Божията Река са плиснали

вълните си и в твоето сърце, братко мой!

За да очистят ръцете ти и нозете ти!

За да станеш и преминеш през Вратата Исус!

И преминал през Него - да Го последваш докрай!

Амин и Амин!
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5. ВИДЕНИЕТО С КОДРАНТА НА СЕБЕОТРИЧАНЕТО

(ДЪЛЖИМОТО КЪМ ИСУС)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Има много трагедии на този свят. Едни от тях са видими, а други –

невидими. Когато човек се сблъска с видима трагедия в живота си, той

мобилизира всичките си духовни устои, за да се противопостави на злото,

което го е връхлетяло. Търсейки опора от приятели или утеха от ближните

си, по един или друг начин човек успява да се справи с видимата в живота

си трагедия.

Но какво да кажем за невидимите трагедии? Понеже ние вярваме не

във видим, но в невидим Бог. И пътят на нашата вяра е невидим път, на

който се случват невидими трагедии. Нека ти кажа, че най-страшната от

всички невидими трагедии е тази:

Господ да не зачете Завета Си в сърцето на оня, който е повярвал в

Него, но да го отхвърли като отстъпник и предател на Името Му!

Аз не искам да плаша никого с подобна ужасна перспектива, но съм

длъжен пред Святостта и Правдата на моя Господ да говоря за всичко това

преди видението с третия кодрант. Защото третият кодрант на Исус е

Себеотричането. Някога, преди две хиляди години, Господ за миг обърна

главата Си към учениците Си. И като ги погледна с най-сериозния поглед

на очите Си, рече им:

“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си,

нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска

да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради

Мене, ще го намери...” 17

А на друго място Исус предупреди на всеослушание:

“И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го

изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата. Но всеки, който

се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред

Отца Си, Който е на небесата…” 18

17 (Матея 16:24-25)
18 (Матея 10:32-33)
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И ако онези, които тогава Го слушаха, имаха Духа на пророчеството, с

което Исус ми говори в тази книга, то непременно биха видели как

Спасителят им предлага третият Си кодрант, който е Себеотричането.

Как мислиш, братко мой? Лесно ли е да се отречеш от себе си в един

свят, който е тъмница? Лесно ли е да покажеш Небесния Пример на

земните хора, когато всеки от тях ще те сметне за побъркан, а мнозина ще

те похулят като отвратителен, понеже не споделяш тяхната крайност на

разврата? Лесно ли е да вдигнеш кръста си при мисълта, че този кръст не

се вдига само да се носи, но идва миг когато на него ще бъдат прободени

собствените ти ръце и собствените ти нозе? И ако Исус върви някъде

напред, стигайки възвишението на Голгота, то не идва ли миг, когато Го

губиш от очите си поради преголямата умора от тежестта Господна и

поради всичкото хулене и кикотене, с което земните човеци ти показват

презрението си?

Но ето точно тогава трябва да продължиш да следваш Господ! Без

значение дали по Милост Божия ще ти бъде даден Симон Киринеец, който

да носи част от кръста ти или не! Без значение дали бичовете на Римския

дух са превърнали гърба ти в кърваво желе! Без значение, че острите тръни

от венеца на човешката омраза се впиват в слепоочията ти, а чародейният

вятър се усилва и става ураган от лъжливи внушения към ума ти.

Значение има само Исус, Който ти е заповядал да Го следваш!

Защото Той е твоят Господ! Той е твоят Спасител! Той е Начинателят и

Усъвършителят на вярата ти! Защото само така ще бъдеш предпазен от

най-страшната трагедия на последното време:

Трагедията на църкви, тръгнали от Йордан донякъде и спрели преди

Голгота доникъде! Трагедията на пленници, излезли от килиите си, но

останали в тъмницата! Трагедията на човеци, издължили първите два

кодранта, но презрели и отхвърлили другите два! А така и първите два

няма никак да ги ползват, но ще изгубят Спасителната им Сила, защото

думите на Съдията са неизменими:

“Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам (от тъмницата)

докле не изплатиш и последния кодрант…” 19

19 (Матея 5:26)
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А сега нека вече да ти разкрия и самото видение, което Господ даде

на сърцето ми. Защото то вече не бе пред килията на Закхей. (Страдалецът

излезе от нея в миналото видение.) Господ отново беше до мен. И като

докосна с ръка главата ми, започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Господен! Последвай Ме! И тръгни с Мен, за да преминеш

по всичките коридори на тъмницата и по всичките й стълби, които

водят надолу. Защото освободеният от килията си Закхей вече

тръгна преди нас, но на едно място ще му се наложи да спре…”

След тези думи на Господ пред сърцето ми отново се появи тъмницата.

И ето, че Господ тръгна напред, а аз Го последвах. Така отсред килиите в

тъмницата към мен полетяха хиляди отровни и присмехулни гласове, които

ме обиждаха, заплашваха, хулеха и опозоряваха по всички възможни

начини. Всъщност – земните пленници на дявола, които обичаха тъмното

си битие – всячески се дразнеха от Светлината на Господ и от това, че аз

вървях след Него. Не зная колко вървях след Исус, но ето, че в един

момент очите ми съзряха стълби, които слизаха надолу. Това ме накара да

Го попитам:

“Какви са тези стълби, скъпоценен мой Спасителю?”

А Господ ми отговори, като казваше:

“Това са стълбите на Депресията и Отчаянието. И излизането от

тъмницата непременно преминава през тях. Но оня, който има Моята

Вяра, непременно ще устои. Затова ти върви след Мене, понеже

скоро ще видим Моя Закхей на най-долния етаж…”

Докато вървях след Исус, аз усетих как от всяко стъпало на тези

стълби вееше страшен хлад по ръцете и нозете ми. И колкото по-надолу

стигах след Господ, толкова повече хлад се възкачваше по тялото ми, тъй

щото се усетих като пришълец и чужденец в тази тъмница. Нежелан от

пленниците й, омразен на демоните й, и същинска заплаха за тъмничаря й.

Но аз, вперил поглед в Господа, продължавах да стъпвам по стълбите след

Него. Така накрая ние стигнахме първия етаж. И ето, че очите ми съзряха

силуета на Закхей в дъното на мрачния коридор. Той стоеше пред огромна

и страшна желязна врата, по чието протежение стърчаха остриетата на

стотици гвоздеи. А зад вратата, от малко метално прозорче, надзърташе
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самият Сатана. Принцът на мрака се кикотеше с дрезгав глас, като казваше

на Закхей:

“Ха-ха-ха! С вярата ти беше дотук, Закхее! Всички спират дотук! Защото

тук свършва всичката човешка вяра! Хи-хи-хи! По-напред не можеш да

отидеш и затова е най-добре да се върнеш в килията си! Не се ужасявай да

отстъпиш! Човешко е! Не е срамно да го сториш, понеже стотици хиляди и

милиони се връщат! И не просто се връщат, но намират смисъл за вярата

си, като си ходят на църква в тъмницата!

Хо-хо-хо! Ти ново учение ли ще измисляш? Нов път за църквите ли ще

проправяш? Не знаеш ли, че не се е намерил никой, който да премине през

вратата ми? Виж изсъхналата от векове по гвоздеите кръв и помисли дали

изобщо да се доближаваш до вратата ми!”

Слушайки смеха на Сатана и огъвайки се от внушенията му, които

духаха като вятър отсред прозорчето, страдалецът дори не смееше да

пристъпи до вратата на тъмницата. А това го накара да падне на нозете си

и да възридае към Господа, казвайки:

“О, Исусе! Любов моя! Провалих се във вярата си, както се провалят

човеците на целия свят! Къде Си Ти сега, за да видиш моето жалко

отстъпление? Къде Си Ти, Царю на Небето, за да видиш рухването ми? Как

да премина през тази ужасна врата, когато от нея стърчат остри и черни

гвоздеи?”

Закхей вече плачеше неутешимо, когато Исус вдигна ръката Си и

посочи към него. А след това ми каза:

“Виждаш ли как плаче едно сърце, което не е изплатило

кодранта на Себеотричането? Но ето, Аз чух плача на Закхей и

слязох със слугата Си до вратата на тъмницата! Защото сега ще

стана Врата пред вратата, а ти ще придадеш Вяра на Закхей! И като

пуснеш третия Ми кодрант в сърцето му, сам ще станеш свидетел на

чудото, което ще се случи…”

Закхей все така плачеше, когато Господ премина покрай него. И като

застана до вратата на тъмницата, Сам Той стана Врата пред острите

гвоздеи. Това накара Сатана моментално да затвори металното прозорче
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на вратата си и да престане да се киска. А аз, като пристъпих до Закхей,

докоснах с ръка рамото му, като му казвах:

“Закхее, братко мой! Защо у тебе такава скръб и такова отчаяние? Не

знаеш ли, че си един от Божиите Избрани, за когото Исус отнапред е

наредил да бъде победител?”

Чул гласа ми, страдалецът извърна глава към мен, като ми казваше:

“Ах, Божий човече! Защо си дошъл да гледаш позора ми? Не ти ли

каза вече Господ, че съм недостоен за Него? Понеже спрях там, където се

спират човеците на целия свят. И не зная как да продължа, за да премина

през страшната врата на тази тъмница…”

Думите му ме накараха да го прегърна и да му помогна да се изправи.

А след това, вдигнал ръка и посочил към Вратата Исус, аз му казах:

“О, Закхее! Ако Исус беше Вратата, през Която премина, за да излезеш

от килията си, то няма ли пак Той да е Вратата, през Която ще преминеш,

за да напуснеш тъмницата?

Но нека сега сърцето ти усети могъщото благоволение, което Божият

Син има към тебе. Защото Той ти даде Покаяние и Себеочистване. И пак

Той ще ти даде Себеотричане!”

След тези думи третият кодрант се търкулна от ръката ми в сърцето на

Закхей. И онази едничка капчица Христова Кръв просия твърде силно в

него. А страдалецът, като видя Вратата Христос пред себе си, извика с

вълнение:

“О, Господи мой! Гледам през Тебе и виждам Кръст Господен! Гледам

на Сърцето Ти и копнеж нахлува в сърцето ми! Затова Те моля, драгоценен

мой Спасителю:

Дай ми да пострадам за Тебе, както и Ти пострада на Кръста за мене!

Дай ми да усетя Твоята болка в смъртта, както и ти понесе на Кръста моите

болки!”

Докато Закхей говореше Христовата Кръв изпълни сърцето му. И той,

воден от Святия призив на Кръвта, пристъпи към Вратата Христос. А в

следващия момент, прострял ръцете си върху Кръста Господен зад Вратата,

се възкачи на него, насочван от Святия Дух. И като застана с лице пред

самите гвоздеи на тъмничната врата, извика с всичката си сила:
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“Дай ми да премина, Господи Исусе! Както Ти Си преминал – без

недостатък и пречист!”

В този миг Господ докосна Кръста с двете Си ръце. И като започна да

го бута към гвоздеите на тъмничната врата, извика към Закхея:

“Ако някой е искал да Ме последва, то такъв се е отрекъл от

себе си, вдигнал е кръста си и така Ме е последвал! Мисли за Мен,

Закхее, а не за гвоздеите, които сега ще те прободат! Мисли за

Моята Вяра, която побеждава тъмницата на този свят! Мисли за Моя

Кръст и виждай Мене като разпнат! Защото така ще издържиш в

Моите изпитания и ще се зарадваш премного в Моята Слава!”

Господ продължаваше да говори на Закхея, а кодрантът Му придаваше

на страдалеца вълни от Свята и пречиста Вяра. Така дойде миг, когато

черните гвоздеи се забиха докрай в ръцете, в нозете, в гърдите и ребрата

на Закхей. И самата Кръв на кодранта, рукнала изсред него, започна да

бразди по черната тъмнична врата. Това накара дявола да изреве страшно

и да извика:

“Ах, тази Кръв на Божия Агнец! Докога ще ме съсипва? Докога ще ме

съкрушава? Докога ще ме побеждава? Докога ще измъква пленниците ми?

Ох, гори, гори, гори! Не мога никак да задържам вратата!”

В този миг тъмничната врата се отвори с грохот и оглушително скърцане.

И Исус, като продължаваше да натиска Кръста с ръцете Си, изведе мен и

Закхея от тъмницата на дявола. А миг след извеждането ни, Сатана с

ужасен рев побърза отново да затвори вратата си, сипейки ужасни ругатни

и проклятия върху собствените си демони и подчинени. И ето че там, пред

тъмницата, Господ протегна ръката Си и посочи към железните лостове,

обграждащи я от край до край по цялата земя, като ми каза:

“Остави Закхей да се утешава в Благостта на Духа Ми, а ти

погледни наоколо! Виждаш ли колко железни лостове е въздигнал

дяволът като последен опит да задържи човеците в тъмницата си?

Тези лостове са силите на смъртта и ада и с тях дяволът държи

света хиляди години отделен от Небето…”

Погледнах към лостовете, които ми посочваше Спасителят и мигом

изтръпнах. Това бяха страшни демонични колове, които излизаха от ада и
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се въздигаха с километри над самата тъмница, а краищата им стигаха до

поднебесните места. Поставени плътно един до друг, с милиони остри

шипове, от чиито връхчета се стичаше отрова, те създаваха чувството, че

не могат да бъдат поклатени, нито поместени от когото и да било. Самата

гледка ме накара да извърна поглед към Исус, а Той да ми каже:

“Да, Стефане! Страшни и ужасни са железните лостове на

смъртта и ада! Но както някога казах на първите Ми пратеници, че

смъртта и адът няма да надделеят над Моята Църква, така го казвам

и днес на теб, който си Моят пророк, изпратен до всичките църкви.

Затова се моли и чакай отново Моето идване към сърцето ти.

Защото Моят Закхей непременно ще счупи лостовете на смъртта и

ада с последния от кодрантите на Божието Спасение!

Кодрантът на Пожертвуванието!”
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6. ВИДЕНИЕТО С КОДРАНТА НА ПОЖЕРТВУВАНИЕТО

(ДЪЛЖИМОТО КЪМ ОТЕЦ)

Скъпи мой братко! Верни ми приятелю!

Не вярвам, че отдадените на Господ сърца биха намерили виденията в

тази книга за мъчни или неразбираеми. В крайна сметка всеки от нас е бил

в тъмницата, когато Господ е дошъл като Светлина в живота му. А след

това според собствената си вяра, ревност и дръзновение – или е напуснал

тъмницата, или е останал някъде в нея.

Аз няма да излъжа никого, че излизането от тъмницата е толкова

лесно, колкото да се прочете тази книга. Нищо подобно! Нека никой не си

създава подобни илюзии! Защото тези четири кодранта, които Исус

изсипва в сърцата ни, са не просто дългове, които трябва да Му издължим.

Те касаят различни етапи в нашето съзряване и израстване пред Бога. Ето

затова разговорът, който Господ проведе с мен преди видението с

четвъртия кодрант, беше твърде благодатен и навременен за сърцето ми.

Изпълнен с голяма ревност и желание да видя чудесата, на които е

способен четвъртия Му кодрант, аз се молех на колене пред Исус, като Му

казвах:

“Моля Ти се, Господи! Заведи ме отново при Твоя Закхей! Нека видя

него и Теб пред железните лостове. Него – като мъж на вяра, достоен за

Пожертвувание, а Теб – като Врата!”

Едно известно време Исус не отговаряше на молитвата ми, а това

допълнително усилваше ревността ми да се моля. Но ето, че накрая Той

дойде при мен. И с лек укор в Гласа Си започна да ми говори, като казваше:

“Защо толкова бързаш? Не знаеш ли, че у твоя Господ има срок

за всяка работа под Небето? И изобщо – как гледаш ти на тези

четири кодранта, които изсипвам в сърцето на Закхей?”

“О, Исусе! Те са Твоето чудесно Помазание, което строшава хомота на

греха и счупва веригите на робството…”

“Да, така е! Това добре си запомнил от устните Ми. Но нима

мислиш, че между самите кодранти няма време за съзряване и

растеж? Току-така ли с четири видения някой би излязъл от
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тъмницата на Сатана, за да отиде в Небето и в Съвета на Божиите

Светии? Не знаеш ли, че е нужна Мъдрост, за да бъдат обяснени

Божиите неща?

Ето по тази причина Аз бавех видението с четвъртия кодрант

пред сърцето ти. Понеже отново искам да погледнеш отначало на

всичките видения в тъмницата. Не с твоя поглед, но чрез стиховете

от посланието на Моя Апостол Йоан. Затова нека ти дам и първият

от тях:

“Писах вам, дечица, защото познавате Отца…” 20

Как мислиш, слуго Господен? Като какъв намерихме Закхей в

килията?”

“О, Исусе! Той беше дете! И не просто дете, но бебе, което току що се

е родило от Бога! Понеже първият кодрант на Покаянието докосна съвестта

му…”

“А Кой е положил съвестта в сърцето му? Не е ли Моят Бог и

Отец? И когато съвестта му бе осветена какво се случи със Закхей?”

“О, Господи мой! Закхей заплака…”

“Да, Стефане! Закхей заплака! Точно както плаче едно бебе,

което току-що се ражда от утробата на майката! И в това отношение

кодрантът на Покаянието се издължава от младенците. Но ти виж

следващите стихове от посланието на Апостола Ми Йоан:

“Пиша вам, дечица, защото ви се простиха греховете заради

Неговото име...” 21

А сега Ми кажи:

Както какъв намерихме Закхей в килията във времето на

втория кодрант?”

“О, Господи мой! Той имаше нужда от Себеочистване. И тогава паднаха

веригите от ръцете му и нозете му, понеже Живата Вода на Святия Дух

съвършено го изми. А така се простиха греховете му заради Твоето Име…”

“Да, така е! И в това отношение кодрантът на Себеочистването

се издължава от дечицата. Понеже те са, които често се омърсяват

и изцапват, та е нужно всякога да бъдат очиствани. Но ние с теб
20 (1 Йоаново 2:13)
21 (1 Йоаново 2:12)
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нека да продължим напред във времето. Защото и Апостолът Ми

Йоан е продължил напред, като е записал следните думи:

“Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово

пребъдва във вас, и победихте лукавия…” 22

Как мислиш, слуго Господен? Какво се случи със Закхея в

предишното видение? Пребъдваше ли Словото Ми в него? И победи

ли той лукавия?”

“Да, Исусе! Словото Ти пребъдваше в Закхей, понеже той вече беше

станал младеж! А щом Словото Ти пребъдва в едно сърце, то непременно е

способно да Ти издължи кодранта, който Си му дал. Защото Закхей победи

лукавия, като се съразпна с Тебе на Твоя Кръст и така дяволът вече

нямаше власт над него…”

Последните ми думи бяха пълни с толкова възторг, щото Исус се

усмихна нежно. А след това, като ме погали по главата, отново започна да

ми говори, казвайки:

“Ето, че остана само един кодрант в ръката ти. Но също така

остана и един стих от посланието на Апостола Ми Йоан. И този стих

гласи:

“Писах вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало…” 23

Как мислиш, слуго Мой? Колко ли път трябва да се извърви от

бебето до бащата? Колко път трябва да се извърви от Покаянието

до Пожертвуванието? И в крайна сметка, ако бащите са тези, които

познават Този, Който е отначало, то няма ли те да свидетелстват на

цялата Ми Църква, че са Божиите помазаници, които съвършено са

изплатили и четирите кодранта? Кой стана “отец на множество

народи” в Стария Завет? Или кой в Новия Завет заяви:

“Защото, ако имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак

мнозина бащи нямате; понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез

благовестието. Затова ви се моля, бъдете подражатели на мене…” 24

“О, Исусе! Авраам беше “отец на множество народи”! И Апостолът

Ти Павел беше бащата, който ражда чедата на благовестието…”

22 (1 Йоаново 2:14)
23 (1 Йоаново 2:14)
24 (1 Коринтяни 4:15-16)
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“А какво е характерно за всичките бащи? Не е ли това, че те

имат в сърцата си силата за Пожертвувание? Не пожертва ли

Авраам на Хълма Мория едничкия си син Исаак? И не беше ли

Апостол Павел онази Жертва, за която сам той писа:

“Защото аз вече ставам принос, и времето на отиването ми

настава. Аз се подвизавах в доброто войнстване, попрището

свърших, вярата опазих; отсега нататък се пази за мене венецът

(правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня

ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото

явление…” 25

Сега разбираш ли по-добре защо бащите са тези, които познават

Оня, Който е отначало?”

“Да, Исусе! Сега разбирам, че бащите имат Сърцето на Отца! Защото

както Отец обикна дотолкова света, че даде Сина Си като Свята Жертва,

така и вярата и служението на бащите се превръща в Жертва, на която

Отец свидетелства със Собствения Си Огън. Понеже Огън пламна под

Овена, който Авраам принесе във всеизгаряне на Хълма Мория! Понеже

Огън пламна и върху Жертвата на пророк Илия! Понеже Огън пламва

всякога върху всяко Пожертвувание за Отца на висините!”

След последните ми думи Исус посочи с показалец последния кодрант

в шепата ми, като ми казваше:

“Тази искра върху четвъртия кодрант копнее да извика Огъня

на Отца Ми! За да извърши чудесата, на които е способен само

четвъртият кодрант.

Защото кодрантът на Пожертвуванието се изплаща само от

бащите!

Затова сега Ме последвай, за да отидем отново при Закхея!

Понеже в разговора Ми с теб са минали само няколко минути, но в

пророческите видения с кодрантите е изтекъл цял един живот на

Посвещение и слугуване на Бога…”

След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото

пред очите ми се разкри и самото видение. Аз отново виждах Закхей, който

25 (2 Тимотея 4:6-8)
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стоеше пред железните лостове на смъртта и ада, обграждащи тъмницата

от край до край. Косите на Божия човек вече бяха прошарени от сребърни

нишки. Но той стоеше все така изправен пред лостовете. И протегнал

ръцете си към Бога и Отца, се молеше в духа си, като казваше:

“Отче мой! Изнури се в тъга живота ми, а годините ми във въздишки!

Каквото можах – това сторих за Тебе! Страдах и плаках! Плаках и страдах!

Молех се и постих! Постих и се молех! Но ето, че лостовете на смъртта и

ада все така стоят пред сърцето ми! И радостта ми никак не е пълна, но

отдавна се превърна в скръб по Тебе и по Твоите обиталища!

Благоволи да ми помогнеш, Отче мой! Благоволи за сетен път да

изпратиш Сина Си, Който беше бляскава Врата на три пъти в моя живот!

Нека дойде и за четвърти път при мене! Нека още веднъж да премина през

Вратата! За да позная, че делата ми не са суета, нито молитвите ми празни

думи!”

 Закхей все така се молеше, когато Господ му се усмихна. А след това

ми заповяда, казвайки:

“Иди при Моя Закхей и пусни четвъртия кодрант в сърцето му!

А Аз непременно ще застана като Врата пред железните лостове на

смъртта и ада!”

Ето, че Исус премина покрай Закхей и се превърна на ослепителна

Врата пред самите железни лостове. А аз, като се приближих до молещия

се Божий човек, казах му:

“О, братко Закхее! Помниш ли последната ни среща? Помниш ли как

Кръстът Господен отвори вратата на тъмницата? Откъде у тебе сега тази

скръб и тези сълзи в очите ти? Не знаеш ли, че Господ Исус Христос е

Същият – вчера, днес и довека?”

“Божий човече!” – извика Закхей и продължи:

“Каквото виждам аз, това си видял и ти. Понеже в пътя на моя живот

се изправиха железните лостове на смъртта и ада. И аз търсех начин да ги

победя, но никак не можех. И сега какво да сторя – сам не зная!”

Думите на Божия човек ме накараха да докосна с ръка сърцето му и да

му кажа:
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“Братко мой! Тук, вътре, в сърцето ти – са се събирали сълзи и

молитви, скръб и въздишки, гонения и притеснения, удари и наказания,

плодове на Правдата и съкровища на Духа!

Не си ли помислял, че Бог на небесата е събирал целия ти живот за

Исус, за да го превърне в Пожертвувание?

Но ето, Исус отново е бляскава и ослепителна Врата пред сърцето ти!

И с могъщото Му благоволение сега в тебе ще подейства най-великият от

кодрантите на Небето!

Кодрантът на Пожертвуванието!

Този кодрант, Закхее! Тази Свята привилегия, която ти ще издължиш с

радост на Небето и на неговия Цар!”

В следващия миг кодрантът се търкулна от шепата ми в сърцето на

Закхей. И онази едничка искра върху него лумна твърде ярко, тъй щото се

превърна в пламък. А тогава, взрян във Вратата Исус пред себе си, Закхей

извика:

“О, Господи мой! За четвърти път идваш при мен като Врата! А там,

зад Вратата, сърцето ми вижда жертвени юнци пред Божия Свят Олтар!

Благоволи да ме привлечеш, Господи! Благоволи да ме познаеш като един

от юнците Си!”

В отговор на Закхея самата Врата му проговори с Гласа на Господ,

като му казваше:

“Няма на Небето, нито на земята по-голяма сила от Силата на

Пожертвуванието! Нито лостове и железа, нито сили и власти, нито

меч и стрела, нито шип и отрова, нито примка и капан биха я

удържали или биха я превъзмогнали!

Пристъпи към Вратата, Закхее! И нека Отец Ми от Небето да

превърне всичката ти вяра и живот в Жертва за Мен и Моето

Царство!”

Ето, че Божият човек пристъпи към Вратата Христос! И като премина

през пламъците, коленичи всред останалите жертвени юнци. А тогава от

самите небеса се отвори пролом. И една огнена мълния се стовари върху

железните лостове, като ги разтопяваше и разсичаше подобно на бръснач.
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И Гласът на Отец, страшен и Свят, прокънтя над тъмницата, тъй щото

основите на земята се потресоха, а железните лостове се разцепваха:

“Враже Господен!

Никак да не задържаш Моите люде, които направиха с Мене

Завет на Пожертвувание! Тяхната Любов към Мен и Сина Ми отвори

Пролом в Небето! Тяхната вяра и злострадание ще се превърне в

нетленен Път на пример и подражание! Техният Огън ще те пояжда,

враже Господен! И както Синът Ми разби портите на смъртта и ада,

тържествувайки явно над тебе, така и бащите на Пожертвуванието

ще обръщат лостовете ти на прах и пепел, и на лава и сгурия!”

След последните думи на Отец към самото Небе просветля и заблестя

светъл Път на Святост и нетление. И тогава Господ, излязъл от Вратата, се

приближи до мен, като ми казваше:

“Гледай на този светъл Път и знай, че това е Делото, с което

Отец Ми запечатва людете Закхей! Люде, между които си и ти,

понеже Аз те потвърдих като Жертва на Моята Църква! Жертва,

която не престана да гори в Любов към Мен, Отец Ми и Святия Дух

през всичките скръбни години на своето изнуряване и слугуване!

Жертва, която стоически понесе всичките удари, всичката хула

и всичкото поругание за Името Ми! Жертва, с която отново

призовавам всичките Си братя и сестри, като им казвам:

Божии чеда!

Вземете Моите кодранти, които ви дадох чрез пророка Си! И

като ги издължите на Небето – бъдете людете Закхей!

Бъдете покаяни, вие младенци!

Бъдете очистени, вие дечица!

Отречете се от себе си и вдигнете Кръста Ми, вие младежи!

Станете Свята Жертва и благоухание, вие бащи!

Защото още малко и ще Ме видите! Като Един, Който докосва

сърцата ви! За да каже на всеки от вас:

“Днес стана Спасение на твоя дом! Защото и ти си син на

Авраам!”
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А когато ви запечатам със Святите Си думи, ще ви въздигна

като Моя Невяста в Славата Ми! Като онази бедна вдовица, която

даде в съкровищницата на Храма двете си лепти, сиреч, единия си

кодрант! Защото за едни от вас той непременно ще е кодрантът на

Покаянието! За други от вас той непременно ще е кодрантът на

Себеочистването! За трети от вас той непременно ще е кодрантът на

Себеотричането! За четвърти от вас той непременно ще е кодрантът

на Пожертвуванието! Тъй щото – събрани в Мене – младенци и

дечица, младежи и бащи – да бъдете цялото Слово на Божия Свят

Дух!

Аз, Господ на Закхея, дадох тези четири кодранта на пророка

Си! Аз ги осветих в сърцето му! Аз ги положих в шепата му!”
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