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Тази сутрин Словото, което Господ е вложил в сърцето ми, е истина, от която толкова 

отчаяно се нуждаем. Започваме с Римляни 6:1-14 Тогава какво? Да кажем ли: нека да останем 

в греха, за да се увеличи благодатта? Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще 

живеем вече в него? Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме в Исус Христос, ние 

се кръстихме да участваме в смъртта Му? Ето затова чрез кръщението ние се погребахме 

с Него да участваме в смърт така че, както Христос беше възкресен от мъртвите чрез 

славата на Отец, така и ние също 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, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи 

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

освободен от греха. Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем заедно с Него, 

знаейки, че Христос, като беше възкресен от мъртвите, не умира вече; тоест смъртта 

няма вече власт над Него. Защото Той умря със смърт към греха веднъж завинаги, а 

животът, който живее, живее го за Бог. Така и вие считайте себе си мъртви към греха, но 

живи към Бог чрез Исус Христос. Нека грехът да не царува във вашето смъртно тяло, та 

да се покорявате на неговите страсти. Нито телесните си части представяйте като 

оръжия на неправдата (на греха), но представяйте себе си на Бог като оживели от 

мъртвите и вашите телесни части на Бог, като инструменти и оръдия на правдата. 

Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, но сте под благодат.  

Отче, отново Те моля да ни помажеш чрез Твоя Дух, за да получим Твоето помазано 

Слово, в името на Исус. Амин. Това, което току що прочетохме, е станало почти непознато за 

някои в църквата. Ние слушаме толкова малко за освещаване, толкова малко за свят живот, 

толкова малко за покорство. Не зная защо, но като се връщам към 70-те, това беше всичкото 

послание, което слушах. Сега почти не чувам такива послания. Трябва да се върнем обратно 

към кръста, светии! Ние сме забравили защо сме влезли в това Царство. Павел говори за нещо, 

което за съжаление го нямаме вече, изгубили сме го. И той казва: Тогава какво? Да кажем ли 

нека да останем в греха, за да се увеличи благодатта? Защото идеята е била, че Бог е толкова 

милостив, и толкова любезен, и мил, и нежен: Нека да си грешим, защото Той така, или иначе, 

прощава. Страхът от Бог е изгубен, когато четеш това. Спомнете си какво казва Библията!  

Няма ни един, който се страхува от Теб. Хората, които се страхуват от Господ, няма 

да останат в нужда. Трябва да се върнем обратно към този начин на живот - тайната на 

помазанието. Павел продължава, като казва нещо чудесно: Не знаете ли, че ние всички, които 

се кръстихме да участваме в Исус Христос, с други думи ония, които бяха новородени, 

бяхме кръстени, за да участваме в смъртта Му. Никой не желае днес да говори, или слуша 

за умиране. Всички желаят да слушат за живот, но Библията много често говори за умиране, 

смърт към плътта - единственият път за истинска победа - нещо, към което ние трябва да се 

връщаме обратно отново и отново, защото тази плът, нашето тяло обича да живее, а не да 

умира. И Павел говори за такъв живот, който да те поддържа да бъдеш в победа.  

Резултатът е в стих 14, където се казва: Грехът няма да ви владее! Колко от вас искат 

това да се случи? Кажете Амин. Грехът няма и не може да ви владее, доминира, и ето как го 

постига, 11 стих: считайте себе си за мъртви. Вие сте тези, които отговаряте. В 11 стих се 

казва: Считайте себе си мъртви към греха. Вие сте тези, които можете да кажете: Не! Тогава, 

в 13 стих той казва: Не представяйте частите си като оръжия на неправдата, но по-скоро 

представяйте себе си на Бог. Единствено тогава грехът няма да има власт, или сила върху вас.  

Помнете, саможертвата е закон за вселената. Кажете го: Саможертвата е закон на 

вселената. Отново, и отново, в цялото Писание виждаме тази истина, че трябва да умрем към 

себе си, да жертваме себе си, да не зависим от себе си, да предадем всичко на Исус, да Му 

позволим да живее такъв живот, какъвто Той трябва да живее, а не ние. Това се повтаря 

непрекъснато в цялото Писание. Виждате ли? Саможертвата ще ви даде победа над сатана, но 
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самосъхранението ще даде на сатана победа над вас. Ще повторя: Саможертвата ви дава 

победа над сатана, а самосъхранението дава на сатана победа над вас. Саможертвата е 

това, за което Исус говори. Той каза: Носи кръста си и ако го правиш, ти ще имаш победа. 

Самосъхранение е обратното: да спасиш себе си, да се съхраниш, да пазиш себе си, да се 

защитаваш, това свършва с дявола и той ще има победа над вас.  

Йоан 12 глава, нека да отворим там. Това е Господ, който говори. Това е Неговото 

Слово. Йоан 12:24 Истина, истина ви казвам. Чуйте какво казва Той! Ако житното зърно 

не падне в земята и не умре, то остава самичко, но ако умре, то дава много плод. Този, 

който обича живота си, ще го изгуби. Ето тук е самосъхранението, ако обичаш живота си, ще 

го изгубиш, но: този, който мрази живота си на този свят, с други думи той мрази делата 

на плътта, ще го запази за вечен живот. Ако някой Ми служи, нека Ме следва и където Съм 

Аз, там ще бъде и Моят служител. Ако някой Ми служи, Той ще бъде почетен от Отец 

Ми. Господ свързва служението със саможертвата заедно. Вие не можете да служите на Господ 

ефективно и да защитавате себе си в същото време. Това е посланието, което промени живота 

ми чрез Кетрин Кулман. Не беше нейното послание за Святия Дух. Да, то наистина е толкова 

силно, но най-силното нещо, което наистина се случи с моя живот, беше, когато слушах тази 

касета от Кетрин Кулман, която се нарича “Тайната за силата на Святия Дух”. Това беше най-

великото послание, което съм слушал. Бил съм на нейни събрания, плакал съм и съм казвал да 

не оскърбяват Святия Дух, но веднъж един човек ми даде малка касетка, която се нарича 

“Тайната за силата на Духа”. Той ми каза: Ти трябва да чуеш тази касета! Ти винаги говориш 

за Кетрин, но най-вероятно не си слушал нейното послание от тази касета. Сложих тази 

касетка в касетофона и в секундата, в която тя се завъртя, Божията сила падна върху мен.  

Кетрин говореше за това да умреш за себе си, как преди да се качи на платформата, тя 

умира хиляди пъти. Слушах тази касета, без да разбирам за какво говори тя, но продължавах да 

я слушам. И аз си го повтарях. И продължавах да я слушам отново, и отново, докато Святият 

Дух започна да ми открива за какво говори тази жена. Това беше зависимост, не независимост. 

Зависим от Господ! Тя говореше за предаване към Святия Дух в дух, душа и тяло. Как една 

събота в четири часа следобед е трансформирала това нещо в живота си. То започна да 

трансформира и моя живот. И знаете ли, това не е еднократно, това е непрекъснат процес, 

защото много често ние се плъзгаме обратно към света. Ето защо Исус каза в Йоан 13 глава, че 

нозете ни трябва да бъдат измивани непрекъснато. Вие сте чисти изцяло с изключение на 

нозете ви. Вие се връщате в света, оцапвате се и трябва да бъдете изчистени. Непрекъснато 

трябва да го правите. Но понякога ние стоим доста по-дълго в мърсотията, отколкото трябва и 

това започва да омърсява умовете ни и да връзва душите ни. Светии, ние трябва да се отървем от 

това колкото може по-бързо. Не се мотайте там, където е дяволът! Той ще омърси живота ви.  

Това е решение, което трябва да вземаме ежедневно. Всеки ден! Дяволът идва, за да ни 

изкушава и той хвърля боклука си в ума ни, независимо дали е чрез телевизия, програми, книги 

или каквото и да е. Вие имате правото да кажете: Не! И да обучите децата си да казват: Не! 

Това е непрекъсната битка и вие трябва да я спечелите. Поради вашия Господар вие трябва да я 

спечелите, Той ви е дал силата и изисква от вас да живеете подобен начин на живот.  

Бог казва в Своето Слово: Ако житното зърно не падне в земята и не умре. След като 

е погребано и умре, то ще произведе плод. Сатана не обича нищо повече от това, да ви гледа да 

живеете живот без кръста. Той иска да ви гледа да живеете живот, който не е зависим от 

Господа. Помните ли какво каза той на Исус? Каза Му: Ще ти дам цялото царство, ще имаш 

цялата слава, ще Ти дам всичко, само се поклони. Той Му предлагаше живот без кръст: Ще Ти 

дам цялата слава на царството, Ти ще бъдеш цар. Естествено, Ти ще бъдеш под мен, но така, 

или иначе цар, само да живееш живот без кръста. Исус каза: Не! Трябва да се покланяш 

само на Господа! Да Му се покланяш, да Му служиш и да казваш: Не на дявола и плътта. Това 

виждаме и в Матей 27:40, където Му казваха: Хайде, слез от кръста! На Исус отново Му беше 

предложен живот без кръста. Исус знаеше, че дяволът може да Му даде тези царства, но Той 

каза: Не! В Матей 27:40 Му казаха: Ако Ти си Божий Син, слез от кръста. Кажи, че Ти си 

Божий Син и ние ще Ти повярваме, слез от кръста. Какво Му предлагаха? Живот без кръста. 

Подигравателно Му го казваха. Светии, онова, което стана с Господ, ще се случи и с нас. По-
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добре да сме готови за това! Дяволът ще идва непрекъснато, ще ни повтаря: Няма нужда да 

живееш такъв живот, няма нужда да живееш живот с кръста. Не! Просто се наслаждавай, 

както си живял до сега. И за съжаление някои са казвали: Да, защо не, аз обичам това нещо. 

Не обичам такива изпитания, не обичам да страдам. Искам да имам пикник, време на 

празненство и да се наслаждавам. Християнският живот не е пикник! Единствените хора, 

които имат истинска власт над дявола, са тези, които са избрали живот, прикован на кръста и да 

останат на него. Единствените хора, които имат истинска власт над сатана, са тези, 

които са избрали да бъдат приковани към кръста като Исус, и да останат на кръста.  

Това, приятелю, е нещо, което ние трябва да чуваме отново, и отново, и отново. Няма 

един път за Господа и друг път за мен или за теб. Няма един път за Него и друг път за мен. Това 

е измама! Господ каза: Това, което се случва с Мен, ще се случва и с вас. Следвайте Ме! И 

когато следваме Него, ние отиваме на кръста. Ние пеем песента: Сам Христос, сам Христос 

моя дух оживи, но забравяме това, което се казва. В точния превод се казва: На кръста, на 

кръста за първи път аз видях светлина, товарът на сърцето ми падна. Ние трябва да стоим 

там. Ако се откажем от кръста, товарът ще се върне обратно върху нас.  

Много от нас са болни и не могат да получат изцеление. Те няма да бъдат изцелени, защото 

изцелението се намира само на този кръст. Погледнете Писанието и ще видите, че изцелението 

е винаги на кръста! Дори в Стария Завет виждаме това: кръста! Отново, и отново, и отново. 

Кога Бог изцели израилтяните в Египет? Какво стана преди това? Той каза да бъде намазана 

кръвта на агнето по вратите. Какво е това? Това е кръстът. Бог каза на Мойсей и на всичките 

израилтяни да намажат праговете и горната част на вратите с кръвта. Какво е това? Кръстът! 

Тогава дойде чудото, Господ ги изцели. Те излязоха от Египет и отидоха на едно място, наречено 

Мара, Изход 15 глава и Бог каза: Виждате ли това дърво? Хвърли го вътре! Какво символизира 

това дърво? Кръстът. Тогава отидоха в пустинята и когато змиите ги ухапаха, помните ли това? 

В Числа 21, Бог каза: Издигни змия, направена от мед, и всеки, който погледне на змията горе. 

Какво е символично на пръта, който беше издигнат? Това е кръстът. И те бяха изцелени. Само 

чрез кръста намираме здраве! Всеки път, когато изцелението е обещано в Библията, а то винаги 

е обещано, в същия момент намираме място за кръста. Давид казва: Благославяй, душе моя, 

Господа, който прости всичките ти беззакония, това е кръстът, след което продължава: и 

изцели всичките ти болести. Не можеш да бъдеш изцелен, ако не отидеш на кръста.  

Ами Исая 53, Който беше наранен заради нашите престъпления, бит беше поради 

нашите прегрешения, и на Него дойде наказанието, което докарва нашият мир, това е 

кръстът, и чрез Неговите рани ние се изцелихме. Не можем да го получим, освен чрез кръста. 

Всичко е там! Светии, в момента, в който отидем на кръста, ние не само получаваме победа над 

сатана, но получаваме победа и над болестите си. Нека да отворим отново на Римляни 6 глава.  

Помнете какво казах току що. Няма един път за Господа и друг за нас! Ние всички 

споделяме Неговата смърт, участваме в нея. Римляни 6:6 казва: Като знаем това, че нашето 

старо естество беше разпнато с Него. Кажете с мен: Моят стар човек, плътта е разпната с Него, 

така че тялото на греха да бъде какво? Унищожено! Така че, да не слугуваме вече на греха! 

Ако живеем такъв начин на живот, на зависимост, да приковаваме плътта на кръста, тогава 

грехът вече няма да се докосва до живота ни. Как искате да живеете? Причината, поради която 

някои от вас не могат да се отърват от грях е, вие отивате при Господ и се покайвате за този 

грях, за който само вие и Господ знаете, отивате при Него толкова виновни, защото отново сте 

го направили, направили сте отново същия проблем... Причината, поради която този грях не е 

бил победен е, че вие не сте го победили чрез кръста. Опитали сте се да го победите чрез 

молитва на колене в спалнята ви: О, моля Те, прости ми, аз изповядвам този грях. Светии, 

приковете го на кръста. Начинът, по който правите това е, като приковавате себе си на кръста.  

Това е направено. То става лесно, ако позволите на Святия Дух да го направи. Толкова 

просто е! В Галатяни 2:20 апостол Павел казва: Съразпнах се с Христа, той споделя, участва в 

Божията смърт, и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен, и живота, който сега 

живея в тялото, в плътта, живея го с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде 

Себе Си за мен. Защо трябва да живея живот в победа? Защото съм разпънат с Христос. В 

момента, в който решим да живеем този начин на живот, битката започва. Чуйте ме! Ще се 
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надигне вик от дявола, самият той ще се опълчи срещу вас, ще се опита да ви спре по всеки 

възможен начин, за да не направите това, което току що казахме. В секундата, в която кажете: 

Господи, аз ще го направя, всеки демон от ада ще се опита да ви попречи, ще се надигне вик от 

ада срещу вас. Сатана знае, той много добре знае какво разрушение можете да доведете на 

неговото царство в момента, в който кажете: Аз се предавам, Господи, давам живота си на Теб.  

Вие си мислите, че дяволът ще ви атакува, когато започнете да проповядвате? 

Проповедниците не го притесняват. Може би ще ви атакува, когато се молите за болни? Не, той 

може да върне болестта обратно, след като сте се молили, често го прави. Мислите си, че ще 

обезпокоят ада неща, които сте направили? Не. Не е така. Нещо, което често забравяме, но е 

най-много в неговия ум, е: Как да накарам този християнин да не се предаде на Исус? Не е 

проповядване, не е молитви за болните или изгонване на демони. Ти можеш да започнеш да 

изгонваш демони - той въобще не се интересува от това. Ще кажеш: Защо? Ако изгонваш 

демони, той може да ги върне обратно. Но ако се предадеш на Господ, ще затвориш вратата.  

Ти си вкарал Святия Дух срещу силите на тъмнината, когато се предадеш на Господ. В 

секундата, в която се предадеш на Господ, ти си заграден със святи ангели. В момента, в който се 

предадеш на Бог, Отец, Син и Святият Дух са до теб и дяволът не може да ти попречи. Това е, 

което го плаши най-много - християнин, който казва: Исусе, аз Ти се предавам! Това е битка и 

гняв, който не познавате. Но не се страхувайте, защото адът няма да успее. По-велик е Този, 

който е във вас и вие ще стоите. Няма зло да се докосне до вас, няма да дойде чума, няма 

демон да се докосне. Това е в ценното Слово на Господаря! Псалм 118:27 ни дава могъща 

заповед. Понякога не я разбираме: Вържи жертвата с връзки, дори до рога на олтара. Това 

означава: Дръж я мъртва. Вържете жертвата! Вържете жертвата дори до роговете на олтара. 

Вържете жертвата с въжета на олтара. Не да я хвърлиш там освободена, но я вържи. 

Вържи я, не я освобождавай, не я оставяй да падне от олтара, но я вържи с въжета. Защо? Той 

знае колко лесно дяволът може да открадне тази жертва. Приятелю, когато ти се заковеш на 

кръста, Библията казва: Вържи тази жертва на олтара с въжета. Не оставяй дявола да дойде и 

да те развърже. Вижте, всичко в Стария Завет говори за християнския живот - този, който 

живеем. Това беше сянка. Тогава, за да не избяга жертвата от олтара, те я хващаха и я връзваха с 

въже, за да не падне и да не избяга. Ние виждаме това нещо всеки ден от живота си. Да вържем 

жертвата на олтара, така че нито един демон да не ни хване и да ни отнеме, което означава 

освещение напишете го, моля. Това е според Писанието. Освещението е непрекъснато увеличаващ 

се процес. То е да участваш в смъртта на Христос. Това е непрекъснато увеличаващо се участие 

в Неговата смърт. Когато участваш в Христовата смърт, това е освещение. Словото казва да го 

правим непрекъснато. Приятелю, това е единственото място, където сатана не може да се 

докосне - на кръста. Единственото! Нека да видим Матей 16:24-26 Тогава Исус каза на 

учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мен, нека се отрече от себе си. Вижте това: 

Нека се отрече от себе си! Това е саможертва. Не независимост, а зависимост от Господ. Нека 

да каже не на плътта и на света, нека да отрече себе си и какво да направи? Нека вдигне кръста 

си, той трябва да умре, и да Ме следва, той трябва да следва Моя пример и какво още? Защото 

който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради Мен, ще го 

намери. Защото какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби. Или 

какво ще даде човек в замяна на живота си? Виждате ли? Той ни моли да направим нещо.  

Дай живота си, за да придобиеш Моя! Каква прекрасна размяна! С радост предавам 

живота си за Неговия. Нека да издигнем ръцете си и да го направим, да го получим в името на 

Исус: Господи, дай ни го, в името на Исус! Дай ни го, в името на Исус и за Твоя слава. 

Нека да видим Римляни 8:35. Хора, чувствам Святия Дух, който се движи върху сърцата 

на хората днес. Нека да видим отново апостол Павел какви силни неща казва: Кой ще ни 

отлъчи от Христовата любов? Нима скръб, утеснение, или преследване, или глад, голота, 

беда, или нож, защото ето, писано е, заради Теб ние сме убивани цял ден. Всеки ден, 

Господи, има кръст заради Теб. Ние сме считани като овце за клане. Не, но във всичко това 

ние ставаме повече от победители. Нека да спрем и да видим отново Римляни 8:35 Кой ще 

ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или утеснение, или преследване, или глад, 

голота, или беда, или нож. Да видим 37 стих: Във всичко това. В кое това? В кои неща?  
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Нека спрем и ги кажем още веднъж: скръб, утеснение, гонение, глад, голота, беда, или 

нож, тези неща. Това може да се случи с нас, нали? И повече дори, но в 37 стих се казва: Не, но 

във всичко това. Всичко кое? Нещата от 35 стих. Какво друго се казва? Защото е писано, 

заради Теб сме убивани цял ден. Какво следва от това? Какво ни дава победата над гонение, 

скръб, утеснение, глад и т. н.? Какво ни дава победата? Смъртта. Виждате ли какво се казва? 

Казва се в гонение, скръб, утеснение - всички тези неща в живота ще ни победят ли? Не, в 37 

стих се казва: ставаме повече от победители. Как? Чрез смъртта. Как побеждаваме всички 

тези неща? Като правим какво? Като умрем. Когато сме застанали срещу утеснение, вие 

заставали ли сте? Ако не сте заставали срещу притеснение, ще застанете. Ако не сте заставали 

срещу гонение, ще застанете. Ако има глад, имало ли е глад? Павел имаше голота. Може би вие 

нямате. Той беше в беда, видя нож, беше убиван. Чрез всички тези неща ставаме победители. 

Като ги видим, какво правим? Падаме мъртви. Като виждаме, че тези неща идват срещу нас, 

ние умираме и когато умрем, не могат да ни докоснат. Уау! Как избягваме? Като умрем. 

Виждате ли? Колко от вас искат утеснение? Мъртвите биват ли притеснявани от утеснение? Може 

ли гладът да притеснява мъртвия? Мъртвите притесняват ли се? Вие притеснявате ли мъртвите? 

Не. Казва се: Умри! Просто умри. Казвам ви нещо, което е силно. Дяволът не може да докосне 

мъртвите. Той докосва само живите. Дяволът не може да докосне мъртвите. Кажете го: Дяволът 

не може да докосне мъртвите, само живите. Нека да кажем още нещо. Това е много силно 

изявление. Исус направи едно велико изявление, което е толкова пълно със сила, че повечето го 

пропускат. Той каза: Тя помаза тялото Ми за погребение, за смърт. След като Той умря, те 

отидоха да Го помажат за какво? За смърт. Бог винаги помазва мъртвите. Бог помазва мъртвите.  

Така че, умрете! Ако умрете, Той ще ви помаже. Те отидоха да помажат мъртвия в неделя 

сутринта. Исус каза: Тя Ме помаза, тя помаза тялото Ми за погребение, английски превод, 

за смърт. В онези дни те са помазвали мъртвите тела. След като умреш, нанасяли помазанието 

върху теб. Това е силно нещо, което ви давам. Единствените хора, които са били помазвани живи, 

са били свещениците. Нито един израилтянин не е бил помазван, докато е бил жив. Те са били 

помазвани, като умрат. Само свещеника е бил помазван жив. Свещениците са били помазвани, 

защото Господ е казал: Вие вече не принадлежите на себе си, но на Мен! Израилтяните са 

помазвали само мъртвите тела. Господ помазва само мъртвите. Колко от вас искат да получат 

37 стих от Римляни 8? Хайде, нека да видим какво се казва в този стих: Във всичко това 

ставаме повече от победители. Колко от вас знаят, че 35 стих ще дойде по пътя ви? Всички 

тези неща идват на пътя ни, нали? Какво трябва да направиш, за да се освободиш от тях? Ти 

трябва да направиш нещата от стих 36, нали? Всичко, както е казано: Убивани сме заради Теб 

по цял ден, по цял ден, от сутрин до вечер ние сме убивани. Така че, това е процес.  

Ти не умираш само сутрин. Ти умираш сутрин, след което на обяд и следобед и след 

това отново, и отново, ти умираш непрекъснато през целия ден. Колко пъти умираш? Цял ден. 

Цял ден означава всяка минута, защото дяволът няма да ти даде шанс, ако си жив. Демоните 

застават и гледат, когато си възкресен или излезеш, те те атакуват по различен начин, за да те 

унищожат. Така че, стой си мъртъв. Ние сме убивани заради Теб по цял ден. Кажете го: Всеки 

ден, цял ден! Ако правите така, помазанието ще бъде върху вас, Той ще ви изпълни и ще 

живеете Неговия живот. Господи, дай ни го. Нуждаем се от него. Нека отворим на Лука 14:25 И 

големи множества тръгнаха след Него, и Той се обърна и им каза: Ако някой човек дойде 

при Мен и не намрази баща си, и майка си, и жена си, и децата си, и братята си, и 

сестрите си, да, още и собствения си живот, той не може да бъде Мой ученик. Това е 

силно изявление. Ако някой мъж или жена Ме следва, каза Исус, и той или тя не намрази майка 

си, баща си, жена си, съпруга си, децата си, братята си, сестрите си и също собствения си 

живот, не може да бъде Мой. Как, Господи? И какво имаш предвид под да ги намразя? Виждате 

ли, вие можете да вземете заповедта: Да обичаш ближния, както себе си. Също за майка си, и 

баща си: Който проклина майка си и баща си, ще умре. Какво иска да каже Бог с тези думи? 

Мразя. Мразя със съвършена омраза ли има предвид Той? Господ ни го обяснява в следващия 

стих: Който не носи своя кръст и не дойде след Мен, той не може да бъде Мой ученик. Той 

не може. Исус не говори ти да си мислиш, че буквално трябва емоционално, физически и 

умствено да мразиш мъжа си, или жена си, Той говори за умиране за себе си: Да не обичаш 



 

“Обратно към кръста”, Бени Хин   Разпространява се безплатно. 6 

баща си повече от Господ. Да не обичаш майка си повече от Господ. Да не обичаш брат си 

повече от Него или съпруга си, или съпругата си, или децата си повече, отколкото обичаш 

Него, защото ако го правиш, не си Негов. Исус трябва да бъде над всичко! Да обичаш Господа, 

твоя Бог с цялото си сърце, с всичката си душа - това са емоциите, и с всичката си сила, и с 

целия си ум. Да нямаш други богове пред Мен. Това означава и членове на семейството. Той е 

над всичко! Той има власт над всичко. Това е, което Исус има предвид и което ние трябва да 

правим. Ако не го правим, Той казва: Аз не ви познавам! Това е, което Исус каза: Ако не 

намразиш баща си и майка си, братята си и децата си поради Мене, но Той не казва да ги 

мразим емоционално, умствено, с демонична омраза - не, Той казва: Не смей да ги поставяш на 

първо място! Аз трябва да бъда първи в твоя живот и това е! Алелуя! В момента, когато това 

стане, нещо ще застане срещу вас. Исус ни каза, Той ни предупреди: Всеки, който желае да 

съгради кула, това е в Лука 14:28 Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда 

първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я доизкара? Какво ще ти струва? 

Това означава: Не влизай в служение, освен ако не си готов да решиш, че ще платиш цената. 

Това става след като Той вече е положил основата, стих 29: Да не би, като положи основа, а 

не може да доизкара, всички, които гледат да почнат да му се присмиват и да казват: 

Този човек почна да гради, но не можа да доизкара. Стих 31: Или кой цар, като отива на 

война срещу друг цар, не ще седне първо да се съветва, може ли с десет хиляди да стои 

против този, който иде срещу него с двадесет хиляди? Стих 33: И тъй, ако някой от вас не 

се отрече от всичко що има, той не може да бъде Мой ученик. От всичко! И ако го правите, 

само тогава вие ще станете сол за земята. Прочее, добро нещо е солта, но ако самата сол 

обезсолее, с какво ще се поправи? Тя не струва нито за земята, нито за тор; изхвърлят я 

вън като боклук. Смъртта към плътта започва с покаяние. Започва с какво? Това е, с което 

започва. И аз се моля Господ да ви докара до това място, някои от вас. И ако условията са 

правилни, тогава винаги всичко приключва с възкресение. Така че, оставете се от вашата 

независимост, кажете: Исусе, аз се предавам в Твое име! Оставете се от вашата независимост!  

Ако не се откажете от вашата независимост, Христос няма да направи нищо с вас, защото 

собствената воля е майката на всички грехове. Днес е денят, когато трябва да кажем: 

Господи, повече не от мен! Аз се наслаждавам да гледам документални филми за Втората 

световна война. Обичам да гледам тези неща. Изследвал съм живота на Наполеон, на 

императорите на Япония и на много други хора. Гледал съм с часове документални филми за 

Хитлер, за големите хора от миналото и съм видял нещо. Наполеон е казвал на своите войници: 

Битките се печелят с кръвта на мъчениците. Той е говорил със своите командири и войници 

и им е казвал: Заради мен умрете. Разберете какво е станало - те са умирали.  

Хитлер застанал пред младите германци на един огромен стадион в Берлин и казал: 

Заради майката земя, аз ви моля да умрете, и хиляди са го направили. Императорът на Япония 

казал на своите войници със самолетите над Нагасаки да разрушават кораби със собствените си 

тела, защото са били предадени на един човек. Има Един, който е по-велик от Наполеон и 

Хитлер и по-велик от императора на Япония и от всички тях заедно, Той ни казва: Заради Мен 

умрете. Ние трябва да Му кажем: Господарю, където отиваш, и аз отивам и ще Те следвам в 

битките, и ще видя победите. Той не ти казва да отидеш да убиваш, не казва да отиваш и да 

завладяваш нови територии. Не. Той казва: Умри за Мен. Господи! Ако някои са умирали за 

хора, защо не умрем за Исус? Ако са умирали за Наполеон, или за японски, или за някой там 

ненормален водач, ние имаме най-добрия. Издигнете ръцете си и Му благодарете за това, че 

Той е най-великият. Нека да Го хвалим и да Го величаем! 

 

* * * 
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Господи, молим Те, издигни помазани служители и в България, воини на поста и молитва, 

хора по Твоето сърце, пастири, мисионери, евангелизатори! Промени ни, Татко! Започни от мен и 

започни от днес. Научи ни да обичаме молитвата, Словото, Теб, Твоите хора и... враговете си. 
Мир, милост и любов нека се умножават на твоя дом, твоята църква и твоя град!  
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