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Разбиране на помазанието 
 

пастор Бени Хин 
І част 

Йоан 4:7-24 Идва една самарянка да си начерпи вода. Исус й каза: Дай Ми да пия. 

Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна. Самарянката му каза: Как Ти, 

Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? Защото юдеите не се 

сношават със самаряните. Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар и Кой е Онзи, 

Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода. Казва 

Му жената: Господине, нито почерпало имаш и кладенецът е дълбок; тогава отгде имаш 

живата вода?Нима си по-голям от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил 

от него, и децата му, и добитъкът му? Исус в отговор й каза: Всеки, който пие от тая 

вода, пак ще ожаднее, а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до 

века, но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен 

живот. Жената Му каза: Господине, дай ми тази вода, за да не ожаднявам нито да 

извървявам толкова път до тук да изваждам. Казва й Исус: Иди, повикай мъжа си и ела 

тук. В отговор жената Му каза: Нямам мъж. Каза й Исус: Право каза, че нямаш мъж, 

защото петима мъже си водила и този, който сега имаш, не ти е мъж. Това си право 

казала. Казва Му жената: Господине, виждам, че Ти си пророк. Нашите бащи в този хълм 

са се покланяли, а вие казвате, че в Ерусалим е мястото, където трябва да се покланяме. 

Казва й Исус: Жено вярвай Ми, че идва час, когато нито само в този хълм, нито в 

Ерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се 

покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но идва час, и сега е, 

когато истинските поклонници ще се покланят на Отец с дух и истина, защото такива 

иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е дух и онези, които Му се покланят, с дух и 

истина трябва да Му се покланят. Има няколко неща, които трябва да ви кажа.  

Говорим за това как да станем достъпни за помазанието. Мисля, че посланието ми тази 

вечер е може би по-важно от всяко друго, що се отнася до помазанието. Ако искате Бог да ви 

използва, ако искате свръхестественото да тече през вашия дух, трябва да разберете определени 

неща, които Исус е дал в тази глава. Първо, ако погледнете отново 7 стих, една жена дойде, за да 

почерпи вода. За какво дойде тя? Да почерпи вода. Водата винаги говори за Словото и за Духа.  

Второ, тази жена каза нещо на Исус за кладенеца, за водата, и Исус й каза: Ако ти ме 

беше помолила, Аз не само щях да ти дам вода, но щях да ти я дам Жива. Това прибавя едно 

уникално, славно откровение. Водата говори за Словото и за Духа. Живата вода говори за 

Словото и Духа в настоящето. Жива. Не факт на миналото, а Жива вода. Живо, всекидневно 

преживяване, което ние можем да получим - Живото Слово на Бог не като напечатана книга, но 

Живо. Виждате ли, буквата убива, но Духът дава живот, казва Библията. Словото на Бог може да 

идва във вашия живот всекидневно със сила, с помазание и много повече. Исус обеща на тази 

жена не само кръщение, не просто откровение върху Словото, Той обеща Себе Си на нея.  

Живата вода е Исус в пълнота, ходенето в Духа. По-късно тази жена започна да променя 

предмета и каза: Аз разбирам, че Ти си пророк. Тя промени предмета от вода към поклонение и 

това не е случайно. Виждате ли, всичко в Словото на Бог е там чрез Святия Дух. Всеки въпрос, 

всяко твърдение, независимо дали учениците го казват, или някоя жена - каквото и да е това 

твърдение, то е там чрез водителството на Святия Дух. Тази жена промени предмета от вода към 

поклонение. Исус последва това, естествено. От вода към поклонение. Поклонение! Никой не 

може да се поклони, повтарям - никой не може да се поклони, докато първо не се е напил с вода.  

Интересно е, че Той говори за кладенеца, за водата, за Живата вода и това нещо включва 

нас за поклонение. Това ни казва Словото на Бог. Осъзнавате ли, че никой мъж, или жена не 

могат да преживеят духовно поклонение, истинско поклонение, видът поклонение, който Бог 

търси, докато тези хора не получат чаша от този кладенец? Кой е кладенецът? Кладенецът е 

Словото на Живия Бог и ходенето в Духа. В момента, в който Словото изпълни вашия живот по 

начин, по който се случва в настоящето - сега, говоря за настоящо изпълване, сегашно ядене на 

Словото, в сегашно време. От вашия вътрешен човек започват да текат Живи, Живи води и 
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живо поклонение. Моля, обърнете с мен на Исая 43 глава. Нека да погледнем 21 стих. Колко от 

вас искат да се покланят на Бог по начина, по който Той иска вие да се покланяте? Кажете 

Амин. Добре, обърнете на Исая 43:21, ще го прочетем съвсем скоро, но преди да го направим, 

бих искал да споделя нещо много важно с вас, нещо, което ме учудваше, вълнуваше, озадачаваше 

и ми трябваха години да го разбера. Когато присъствах на събранията на Кетрин Кулман, нещо 

се случваше без да има дори и един път, когато да не се е случвало. След известно време аз ходех 

там и чаках това да се случи. Вие влизате в залата и чакате тя да дойде. Седите в събранието и 

чакате тя да излезе. Понякога се чакаше часове. И когато тази жена излезе на сцената, не само, 

че присъствието на Бог слизаше чрез нея и мястото ставаше наелектризирано с Божията сила, 

но нещо се случваше с личността на хората, които стоят в залата. Хиляди хора ще ви кажат, че 

се е случило същото нещо с тях, което аз преживявах. В момента, в който тази жена влезе в 

залата, някак си изведнъж цялото ви същество иска да се покланя на Бог. И вие започвате да се 

покланяте с такава сила, с такъв интензитет и красота, а само пет минути преди това всъщност 

не сте имали никакво желание да правите това. Вие с други думи сте били в плътта, ако мога да 

се изразя така. Пет минути след това жената влиза там и мястото е заредено с електрическо 

присъствие, и вътре във вас вие се покланяте на Бог по начин, по който не сте си представяли, 

че е възможно. Какво се случва? Какво се случваше, когато тази жена дойде? Аз не можех да 

разбера в началото това, но ще видите хиляди хора, ще си помислите, че някой е включил 

копчето на нея и изведнъж всички са се задвижили. Имам предвид, че няма подготовка за това.  

Говорим за човек, който го прави с помазание и моментално. Тя влиза и следващото 

нещо, което разбирате е, че цялото ви същество започва да пее, като че ли някой е натиснал 

копче вътре във вас, и изведнъж сълзи се стичат по бузите ви, и това е 60 секунди, след като не 

сте чувствали нищо преди това. Колко от вас са били на нейни събрания и това ви се е 

случвало? Вдигнете си ръка. Били сте на нейни събрания? Вдигнете си ръцете отново. И това ви 

се е случвало? Учудващо е, нали? Защо? Знаете ли, че е възможно да пиете вода, водата на Духа 

от друг кладенец, от друг човек? И това се случва автоматично... Виждате ли, преди събранието 

вие сте гладни. Вие гладувате, жадувате. Нейната личност на платформата е като едно кранче.  

Бог се нуждае от такова кранче - съд, чрез който да излива вода върху вас, за да задоволи 

жаждата ви. Кетрин Кулман живееше живот в Духа. Тя беше напълно предадена на Неговото 

присъствие, и когато тя излизаше, сигурен съм, че тя го знаеше това - като че ли Бог използваше 

нейното присъствие, нейното тяло, за да може да излива върху нас. Когато тя излизаше, цялото 

ви същество започваше да хвали Бог и то така, както не сте си представяли, че е възможно. След 

събранието може да продължите в такова поклонение, и това да продължи часове. Ако пазите 

това присъствие и това поклонение в живота ви, това ще продължи години, но когато спрете, 

кранчето спира. И тогава трябва да се върнете отново на едно такова нейно събрание, или на 

нечие друго събрание. И аз вярвам наистина, че когато ние ходим на църква, Бог използва 

пастира като това кранче и ви напръсква всичките с вода, и вие се връщате следващата неделя, и 

Той прави същото нещо. Няма ли да е чудесно да може да идвате на църква вече мокри? 

Алилуя! Това е, което трябва да бъде. Така че, кой е този човек, който може да се покланя по 

този начин? Исая 43:21 Тези хора, които Аз Съм оформил за Себе Си, те ще оповестяват 

хвалата Ми. Кои са тези, които могат да се покланят на Бог? Тези, които са оформени от Духа.  

Библията казва нещо чудесно в Исая 29:13, едно прекрасно откровение, което ще 

споделим сега: Затова Бог каза: Понеже тези хора се приближават при Мен с устата си и 

Ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от Мен и благоволението 

им към Мен е по човешки поучения, изучени папагалски, Затова, ето, ще пристъпя да 

направя чудно дело между тия люде. Да! Чудно и странно дело; И мъдростта на мъдрите 

им ще изчезне, и разумът на разумните ще се скрие. Тук Бог ни дава нещо уникално...  

Той казва, че ако ние се покланяме в плътта, има съд. Бог ще съди тези, които се 

покланят в плътта. Той ни казва, че съдът - има много видове съд, за които Бог казва, че ще 

слязат върху тези, които Му се покланят в плътта, но тук се казва, че мъдростта им ще изчезне и 

разумът на разумните, на лидерите ще се скрие - разбирането на разумните, мъдростта на 

мъдрите. Бог ще унищожи разбирането и мъдростта на лидерите - на тези, които се покланят в 

плътта. Никога няма да забравя, Кетрин често казваше: “Това е в плътта, не го прави!” Какво 
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беше в плътта? Когато някой ставаше много див... Чухте ме преди няколко вечери да спирам 

една жена, която също беше в плътта. Бог не е глух... Има определени видове шум, които са 

приети пред Бог. Нарича се радостен шум, но няма нищо по-грозно от шумен шум. Има огромна 

разлика между радостен шум и грозен шум. В радостния шум има електрическо присъствие. Ти 

се радваш, поради това, което Бог е направил. Някои хора свирят на тамбура, за да доведат 

присъствието на Бог. Не, сър. Обратното трябва да е - ти свириш на тази тамбура, когато 

присъствието е тук. Колко от вас искат да разберат какво означава да бъдете в плътта и да 

бъдете в Духа? Много е просто. Да бъдете в плътта означава да действате, да правите нещо, за 

да доведете присъствието на Бог, а да бъдете в Духа означава да течете след присъствието, 

когато Той вече е там. Когато присъствието на Бог дойде върху вас, това е автоматично, тогава е 

естествено да се радвате. Тогава е естествено да викате от радост, да Го хвалите с радостен, с 

висок глас, но понякога Той иска да Го хвалите с тих, нежен, внимателен глас. Тихичко, нежно.  

Ако го направите, за да доведете присъствието на Бог, няма да проработи. И Бог ще съди 

тези, които се покланят в плът. Мога ли да кажа още нещо? Има много повече за поклонението, 

отколкото ние знаем и разбираме. Амос 4:4 ни казва, че ако се покланяме в плът, това ще 

унищожи нашето християнско ходене. Нашето християнско ходене ще бъде унищожено чрез 

покланяне в плътта. Амос 4:4 казва: Елате във Ветил и вършете нечестие, в Галгал 

притурете на нечестието си, и донасяйте жертвите си всяка сутрин, и десятъците си 

през три дни. Тук се говори за даване на хваление, поклонение чрез жертва. Казва се, че там ще 

се умножи нечестието, когато донасяте жертвите си. Това са жертвите на хваление, но вижте, 

това са плътските жертви, това не се прави в Духа. За какво говори Бог? Той казва, че когато ние 

донасяме жертва на плътта, тя не е приемлива, и в Неговите очи ние съгрешаваме. И, брате мой, 

този целият стих ни казва, че това ще унищожи нашето ходене в Духа. Левит 10:1-2 ни казва 

много ясно, че поклонението в плътта унищожава нашия духовен живот: А Аароновите синове 

Надав и Авиуд взеха всеки кадилницата си и като сложиха в тях огън и на него сложиха 

тамян, принесоха чужд огън пред Господ - нещо, което им беше заповядал да не правят. И 

затова огън излезе от пред Господа и ги пояде; и умряха пред Господ.  

Вярвам, че неправилното поклонение убива. То убива. Нека ви кажа нещо за този вид 

тамян, който се изискваше в онези дни. Преди няколко дни, аз учех в една църква и някой стана 

и ме попита: Позволен ли е тамяна? Казах: Не. Той каза: Добре, аз съм католик. Ходя на 

събрания на католическа църква, където горят тамян. Това Библейско ли е? И аз казах: Не. И 

човекът каза: Защо не е Библейско? Казах: Защото видът тамян, който беше използван в 

Стария Завет, беше свещен и чуждият тамян, чуждият огън беше забранен. Единственият 

вид тамян, който се позволяваше в онези дни, се намираше само в Саудитска Арабия и в 

Синайската планина. Освен, ако тези католици не отиват да го намерят в тези места, но онези 

дни са свършили, защото тамянът, който Мойсей гореше, говореше за Исус и за поклонението.  

Новият Завет не ни кара да горим тамян. Тамянът беше просто пророчески символ, който 

говореше за идването на Святия Дух, говореше за поклонението. Видът тамян, който те 

използваха, дами и господа, единият вид от него - те трябваше да отидат до дълбочините на 

Червеното море, за да го извадят от там, тогава те го стриваха. Вземаха го под формата на 

камъни и трябваше да го стриват на прах и да горят от него. Нещо учудващо и прекрасно за 

това, е, че арабите все още използват това, бедуините все още го използват и знаете ли за какво 

го използват? За две неща. Първо, използват го за лекарство и второ, за да гонят змиите с него.  

Това не е ли интересно? Гледайте сега духовно. Видът тамян, който Бог заповяда на 

Мойсей да гори в Стария Завет, днес се използва от арабите, бедуините, за лекарство. Това не е 

ли уникално, че поклонението носи изцеление? И второ, бедуините използват този вид тамян, за 

да гонят змиите и всякакви други гадини от палатките си. Те го горят и това държи далеч 

змиите, скорпионите и всички тези животни, които са отровни и които символизират демони.  

Поклонението кара демоните да бягат. Някой да каже Амин. Тези, които днес използват 

тамян, използват чужд огън, защото е напълно противен на Словото на Бог. И съжалявам, ако си 

католик. Аз те обичам, но тамянът е забранен в Новия Завет. Видът тамян, който Мойсей 

използваше, беше пророчески, беше символ. Днес тамянът, който Бог иска, е поклонението. 

Някой да каже Амин. Кой е оформен и кой може да се покланя? Показах ви, че неправилното 
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поклонение, поклонението в плътта носи съд. Бог каза: Аз оформих тези хора за Себе Си. Те са 

тези, на които Аз ще позволя да Ми се покланят. Знаете ли, че някои хора, като се покланят 

неправилно, могат да донесат не само съд върху себе си, но могат също да донесат и бедствие? 

Виждате ли, тези, които се покланят на Бог неправилно никога няма да донесат благословение.  

Бог ще ги съди за това, защото за Него това е отвращение. Синовете на Аарон в Левит се 

поклониха на Бог с неправилния, чужд огън и какво се случи с тях? Умряха. Какво се случи с 

Каин? Той принесе неправилната жертва и какво се случи? Беше съден. Хора, бъдете 

внимателни поклонението ви да бъде прието, иначе ще бъдете осъдени. Как то е приемливо?  

Бъдете сигурни, че сте създадени от Бог за тази работа. Ще ви покажа как да сте сигурни, 

че сте този вид човек. Колко от вас се наслаждават на това? Кажете Амин. Обърнете на Първо 

Петрово 2:5, където ни се казва кой може да се покланя, кой е видът човек, който Бог ще приеме.  

Усетих тази вечер, че това послание е много важно за вас. Първо Петрово 2:5 вие също, 

като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да 

принасяте духовни жертви, благоприятни на Бог чрез Исус Христос. Кои са тези, които 

влизат в 5 стих? Естествено, онези, които влизат в 1, 2, 3 и 4 стих. Колко от вас искат да бъдат в 

5 стих? Кажете Амин. Колко от вас искат да бъдат живи камъни? Кажете Амин. Колко искат да 

бъдат духовно свещенство? Кажете Амин. Колко искат да бъдат свято свещенство? Кажете 

Амин. Колко искат да принасят духовни жертви, благоприятни на Бог? Кажете голямо Амин. 

Добре. Тогава първо трябва да бъде изпълнен 1 стих: И така, като отхвърлите всяка злоба, 

всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване. Ето какво е първото условие. Бог казва, 

че първото нещо, което правите, е, да оставите настрана всичко това, което е споменато в първи 

стих: злоба, лукавщина, лицемерие, завист, одумване. Осъзнавате ли, че хора, които се покланят 

на Бог с тези неща, Му се покланят по неприемлив начин и ще бъдат съдени? Не се покланяйте 

на Бог в злоба, лукавщина, лицемерие, завист и одумване, защото Бог ще ви съди за това.  

Втори стих: и пожелавайте като новородени бебета чистото духовно мляко на 

Словото, за да пораснете чрез него към спасение. Второто нещо, което Бог изисква от вас, 

след като оставите всички неща на греха, е, да изпълните себе си със Словото, защото Словото 

донася духовното поклонение. Спомняте ли си какво се казва в Йоан 4 глава? Исус каза вода, 

жива вода. Резултатът беше поклонение. Така че, изпълнете себе си със Словото и това ще 

произведе поклонение. Кажете Амин. Трети и четвърти стих: ако сте опитали, че Господ е 

благ, при Когото идвайки, като жив камък, от човеци отхвърлен, а от Бог избран и 

скъпоценен. Третото нещо, което Бог изисква от вас да направите, е, не само да оставите греха, 

не само да изпълните живота си със Словото, но вие трябва да опитате. Вижте отново това 

Слово: ако сте опитали, че Господ е благ, при Когото идвайки, като жив камък, от човеци 

отхвърлен, а от Бог избран и скъпоценен. Как опитвате? Как? Опитвате, като идвате. 

Опитвате като идвате чрез молитва. Какво означава да опитвате Господ, да опитвате от Него?  

Четвърти стих казва: при Когото идвайки. Вие опитвате, като идвате. Кажете: Аз 

опитвам, като идвам. Кажете го отново. Псалм 34 казва: Опитайте и вижте, че Бог е добър. 

Вие не можете да опитате, ако не дойдете при Него. Вие опитвате, като идвате. Опитването е 

идване. Идването е опитване. Вие трябва да дойдете при Него с молитва. Как Го опитвате? Чрез 

молитва. Молитвата е опитване. Молитвата и опитването е едно. Това не е ли чудесно? Той казва: 

Опитайте и вижте... Как опитвате? Чрез молитва. Как опитвате? Чрез идване. Той казва: Ако 

сте опитали... При Когото идвате. Три изисквания: 1) оставете всичките грехове, всичката 

злоба, лукавщина и т. н.; 2) изпълвайте се със Словото; 3) опитайте Бог чрез идване при Него. 

Резултатът? Ще станете живи камъни. Ще станете духовна къща. Ще станете свято свещенство 

и тогава ще можете да принасяте духовни жертви, които Той ще приеме. Някой да каже Амин.  

Виждате ли? Това е уникално нещо. Алилуя! Ако се покланяте на Бог със злоба, 

лицемерие и всички тези неща, мога да ви уверя, че никога няма да изпълните себе си със 

Словото, защото Словото няма да изпълни съд, който е пълен със злоба и с лицемерие. Ще 

трябва да изпразните себе си, защото вие вече сте пълни с тези неща и не може Словото да 

влезе. Словото ще произведе молитва и глад за поклонение. Добре. Нека сега да обърнем 

всички заедно на книгата Осия 14 глава. Виждате ли, вие ставате достъпни за помазанието чрез 

поклонението. Поклонението ви прави достъпни за помазанието. Осия 14:2 казва: Вземете със 
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себе си думи и върнете се при Господ. Кажете Му: Отнеми всяко наше беззаконие и приеми 

благата ни. Така ще отдадем благодарствени приноси от устните си. Тук Той нарича 

жертвите на устните ни приноси. Това е едно и също и значи поклонение. Казва се: Отнеми 

нашето беззаконие и приеми благата ни, за да можем да отдадем благодарствени приноси. 

Това е нещо чудесно. Кажете след мен: Бог чува моята молитва и приема нашето поклонение.  

Колко от вас искат Бог да приеме вашето поклонение? Нека да ви дам седем неща сега, 

които са резултат от поклонението в Духа. Първо, поклонението в Духа носи победа. Второ 

Летописи 20:22-26 ни дава историята за Йосафат. Библията ни казва, че преди да спечели 

битката, той хвалеше Бог. Духовното поклонение носи победа. Второ, духовното поклонение 

носи просперитет, преуспяване. Псалм 65:1, бих искал да ви прочета това, защото е толкова 

уникално: Тебе чака хваление, Господи, в Сион и пред Теб ще се изпълни обрека. Така че, 1 

стих ни казва да Го хвалим. След това 13 стих ни обещава: Ливадите ще се обличат със стада 

и долините ще се покриват с жито; възклицават, още и пеят. Кажете след мен: Моите 

ливади ще бъдат облечени със стада, моите долини ще се покрият с жито, ако аз се покланям в 

Духа. Вижте, в Псалм 65:1 се казва: Хвалете Го! И последният стих казва: Ливадите ще се 

облекат със стада и долините ще се покрият с жито. Това е преуспяване. 

Трето, Псалм 112:7 ни казва, че духовното поклонение ще премахне страха. Това се 

намира в 7 стих на Псалм 112, ще го прочета. Това е чудесно! Алелуя! Слушайте сега Псалм 

112, ще ви прочета първо 1 стих, казва се: Хвалете Бог! Благословен оня човек, който се бои 

от Господ, който много се възхищава от заповедите Му. Тук ни е заповядано от Него да Го 

хвалим, още в 1 стих, и 7 стих казва: От лош слух няма да се уплаши; Сърцето му е 

непоколебимо, понеже уповава на Господа. Така че, виждаме липса на страх да се намира в 

този, който уповава на Бог. Някой да каже Алелуя! Четвъртият резултат на духовното 

поклонение е, че то унищожава дявола. Колко от вас искат да унищожават делата дявола? 

Кажете Амин. Отново 112 Псалм: Хвалете Бог! Благословен оня човек, който се бои от Бог, 

който се възхищава от заповедите Му. И после се казва, че злите ще го видят и ще се убоят, и 

ще се разпръснат, и ще се наскърбят, и ще скърцат със зъби, и ще се стопят. Виждаме, че тук те 

са стопени и наскърбени, което на еврейски тук означава тормозени. Колко от вас искат да 

тормозят дявола? Вие ще го тормозите и ще го унищожавате, когато се покланяте на Бог. 

Знаете ли, аз не вярвам, че само трябва да заповядваме на дявола да се маха, да се маха, 

да се маха. Просто започнете да се покланяте на Бог и той ще си замине. Той не може да 

издържи в присъствието на Святия Дух. Аз веднъж попитах великия човек на Бог мистър 

Петдесятница, казах: Мистър Дейвид Дуплеси, вярваш ли във връзването на дявола? И той каза: 

Брат ми, присъствието на Духа го връзва. И аз казах: Добре, каква е твоята работа? И той 

каза: Да го изхвърля. Дейвид Дуплеси каза: Той е вързан, но ти трябва да го изхвърлиш. Сега, аз 

вярвам, че ние трябва да кажем думите: Връзвам те. Но присъствието на Святия Дух е 

всъщност това, което го прави. И вярвам, че когато ние се покланяме и дяволът си заминава. Не 

може да издържи в присъствието на хората, които се покланят на Бог. Казва се, че той ще се 

стопи. Петият резултат от поклонението в Духа е, че то връзва демоните. То ги връзва.  

Псалм 149:6-9 казва, че поклонението връзва князете с вериги. Ще ви прочета и това. 

Псалм 149:6-8 казва: Нека славословия към Бог да бъдат в устата им, и меч остър от двете 

страни в ръката им, за да отдават възмездие на народите и наказание на племената, за да 

вържат царете им с вериги, и благородните им с железни окови. Представете си само - 

хвалението и поклонението връзват с вериги всеки демон от ада. Някой да каже Алелуя! Стих 9: 

За да извършат над тях написания съд! Тази чест, Какво е това нещо? Чест. Кажете: Чест! 

Тая чест принадлежи на всички Негови светии. Алилуя. Кажете: Чест е да се покланяме на Бог. 

Това не е работа. Това е чест! Виждате ли, Той ви почита... Шесто, Библията ни казва, че 

хвалението и поклонението ще ви направят да процъфтявате, да преуспявате, да благоденствате.  

Псалм 92:1, ще ви прочета и това и ще свършим. Той казва: Добро е да славословим 

Господа и да пеем хваление на Твоето име, Всевишни. Стих 13 обещава: Тези ще бъдат 

насадени в дома Господен и ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Стих 14: Ще бъдат 

плодоносни в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени. Колко от вас искат да носят плод в 

старостта си? Знаете ли за какво се говори тук? Говори се да бъдете благословени, не да имате 
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деца, когато сте стари. Означава да бъдете благословени, да бъдете силни, да процъфтявате, да 

преуспявате. Знаете ли как може Бог да ви направи преуспяващи до последните ви години на 

живота ви на земята? Кажете Амин. Е, можете да го направите с поклонение. Последното нещо 

е седмото: поклонението добавя души към църквата. В книгата Деяния имаме уникално 

откровение. Ще ви го прочета. Деяния 2:46 казва: И всеки ден прекарваха единодушно в храма, 

и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, 47 стих 

казва: като хвалеха Бог. Кажете: Хвалеха Бог. Кажете го отново. Сега, знаете ли? Открих току 

що нещо ново. Хвалението към Бог ви дава благоволение на хората. Вижте какво се казва: И 

като хвалеха Бог, печелеха благоволението на всички хора. Хвалението на Бог носи 

благоволението на хората, и тогава пише: А Господ всеки ден прибавяше на църквата онези, 

които се спасяваха. Така че, хвалението и поклонението добавят души към църквата на Исус, 

към Царството. Това не е ли уникално? Това не е ли прекрасно? Попитах, това не е ли чудесно?  

Колко от вас искат да бъдат истински поклонници? Тогава подчинете се на І-во Петрово. 

Оставете настрана злобата, лукавщината! Изпълнете себе си със Словото! Опитайте Бог чрез 

идване! И тогава бъдете царско свещенство, което принася духовни жертви! Елате сега на 

инструментите си... Искам да вдигнете ръцете си и просто да Му благодарите за Словото Му и 

да Го хвалите. Слава на Бог за Неговото Слово! Просто благодарете на Бог за Словото Му.  

Просто си вдигнете ръцете и кажете: Господи, благодаря Ти за Твоето Слово! Благодаря 

Ти за това, че Ти си Бог, който благославяш тези, които Ти се покланят. Алилуя. Исусе, ние Ти 

благодарим, Господи, за Твоето Слово! Похвалете Го малко в Святия Дух. Просто започнете да 

Го хвалите в Святия Дух. О, Исусе, да бъде на Теб славата и честта! 
 

ІІ част 

Искам просто да си протегнете ръцете и да Му благодарите за присъствието Му.  

Първото нещо, което свещениците в Стария Завет правеха преди да влязат в шатрата, и 

дори цар Давид също... Вижте, храмът, който Соломон построи имаше същите седем стъпки, 

както и шатрата на Давид. Така че, имаме шатрата на Мойсей, шатрата на Давид, храма на 

Соломон, а след това и Храма в Небето, и във всички тях намирате същите неща.  

Днес на земята, ако ние вярващите схванем тази истина, която е повторена четири пъти в 

Библията, във всички тях. Тези седем стъпки за приемане на помазанието се намират в шатрата 

на Мойсей, в шатрата на Давид, храма на Соломон и в книгата Откровение ги виждаме в самото 

Небе, в самия Рай. Първото нещо, което виждаме в шатрата на Мойсей, беше портата - портата, 

която представяше Исус - Пътят. Сега, спомнете си какво каза Исус: Аз Съм Пътят, Аз Съм 

Истината и Аз Съм Животът. Има три порти в шатрата на Мойсей, три в шатрата на Давид, 

три в храма на Соломон и три в Рая. Три порти. Веднъж, когато преминеш през третата порта...  

Сега, в Небето то не е буквално порта, но е място. Примерно на Луцифер му беше 

позволено да стигне точно до тази трета порта, когато той искаше да се изкачи над Бог. Това не 

беше врата, която трябваше да се отвори, или не, но в Мойсеевата шатра беше, и в Давидовата. В 

Небето няма врати. Има стъпки. Има области, през които не можеш да преминеш освен, ако не ти 

е позволено. Ангелите не могат да минат през тази трета порта. Само Отец, Син и Святият Дух.  

Слушайте. Чудесното е, че и светиите могат, защото ние ще преминем през това. Вижте, 

сатана стигна максимално близо до последната врата, и Библията казва, че има огнени камъни 

пред Бог, не можете да преминете през тях. Сега нека да започнем от начало и да обясним това. 

Шатрата на Мойсей е може би най-простото за разглеждане и за разбиране, защото шатрата на 

Давид, Храмът и Небето имат много повече откровения, които можем да схванем. Един от тези 

дни аз трябва да проповядвам върху шатрата на Давид. Ние това не сме го говорили в нашата 

църква. Сега, знаете, че портата, която представя Исус - Пътят, има четири цвята - мораво, бяло, 

синьо и червено. Всеки от тях представя Исус: Синьото - Сина на Бог, бялото - съвършения 

Човек, моравото - Царя на царете и червеното - страдащия Спасител. И преди свещениците да 

могат да влязат вътре, те трябваше да видят портата. Ако искате помазанието, първото нещо е 

да видите Исус в цялата Му пълнота. Трябва да Го видите като Цар, като съвършения Човек в 

бялото, като Сина на Бог и след това като Свещеника, който пострада. И сега, дами и господа, в 

тази порта, са четирите служения на Господ. Първо, Той е Синът на Бог и Синът на Бог там 

говори за Божественост. Второ, Той е съвършеният Човек - Човешкият Син, бялото. Трето, Той е 
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Царят на царете и четвърто, Той е страдащият Спасител. И в тези четири, Той е обединен като 

Син, Цар, Пророк и Свещеник. Веднъж, когато видим това, можем да влезем вътре.  

Сега чуйте ме, моля ви. Никой от вас няма да познае помазанието, докато първо не види 

Исус. Трябва да видите Исус - Исус в пълнотата Му. Какво имаме предвид под виждане на 

Исус? Вижте, ние много пъти си играем на хоби със Святия Дух. Много пъти ние изместваме 

фокуса си от Исус - там, където трябва да държим погледа си. Докато нашият поглед е върху 

Христос и пълнотата Му, това е първата стъпка. Ранните вярващи бяха наричани Пътят, също. 

Сега, след това виждате един жертвен олтар и там вие разбирате кръвта, след като влезете през 

портата. Веднъж, когато разберете Христос - трябва да преминете през това, и стигате кръвта.  

Повечето от нас, вярващите, не са разбрали напълно как да използват кръвта. Вие трябва 

да видите жертвата, значението, да осъзнаете, че никой от нас не може да приеме помазанието 

освен, ако не приеме кръвта. Коринтяни казва, че мнозина поради тази причина са болни и са 

заспали, понеже не са разпознали тялото, не са разпознали кръвта, не са я разбрали. Вижте, 

никога няма да познавате помазанието, докато не разбирате кръвта. Има сила в кръвта. Има 

изкупление в кръвта. Има прощение в кръвта. Повечето вярващи не са отишли отвъд портата. Те 

все още се борят до портата. Как някога ще получат помазанието, когато се борят още с първата 

стъпка?! Вижте, Павел каза: Нека да продължим напред! Нека да не оставаме около портата и 

да изследваме още началните неща. Много от нас стоят само с основата, стоят само до портата. 

Има вярващи, които изучават тази порта 30-40 години и не отиват по-нататък. Ние не бива да 

стоим с това, което Исус е направил, колкото и велико да е - Павел каза: Ние знаем, че Той умря 

за нас, знам, че Той ни спаси, знаем, че Той е Царят на царете, знаем всичко това. Сега нека да 

продължим към съвършенство. Разбирате ли? Нека да не стоим само с основните неща. Но 

нека и да не отиваме по-напред, преди да разберем основата! Докато не схванем истината на 

тази порта, истината на Пътя - кой е Исус, познали ли сме пълнотата Му? В първата стъпка има 

мощно богатство. На много от нас ни трябват няколко години, за да преминем през тази порта. 

Не можете да я преминете за един ден. Има много, което може да се открие, много може да се 

разбере за Исус, но веднъж, когато преминем, идваме при кръвта. И веднъж, когато се изправим 

срещу кръвта, не можем да преминем по-нататък, докато не я видим и не я разберем. 

Чуйте ме сега! От всички свещеници се изискваше, преди те да се доближат до кръвта, 

трябваше да се уверят, че дрехите им са измити и са чисти. Не можете да влезете в портата с 

мръсни дрехи. За какво говоря тук? Никога няма да влезете през портата, докато не оставите 

греха си. И оставянето на греха означава: Повече аз няма да имам нищо общо със света. 

Виждате ли, младите хора, чуйте ме сега! Аз не искам да бъда критичен към вас, нито да ви 

съдя. Аз познавам помазанието. И знам какво прави помазанието да се оттегли. Никога няма да 

угодите на Святия Дух, ако си мислите, че Той ще дойде чрез светски неща... Втората стъпка е 

кръвта. Когато ние разберем кръвта, ще ви кажа честно... Хора, казвам ви това: когато разберете 

кръвта на Исус, това ще съкруши живота ви. Ще бъдете най-съкрушеният (в добрия смисъл) 

човек, и ще бъдете живи. Когато видите скъпоценността на тази кръв, когато видите цената, 

когато разберете цената, това ще ви съкруши. Когато аз се връщам при Бог някои пъти, аз съм 

буквално засрамен и объркан, понеже съм се провалил в нещо... Но когато ние разберем кръвта, 

Бог ще съкруши живота ни. Така че, първо разберете Исус като Портата, Пътя. Второ, вижте 

кръвта Му, разберете я. Трето - това е нещо много, много, много важно... 

Джон, ако искаш Бог да се движи в твоята църква, проповядвай Исус! Проповядвай кръвта! 

Всички вие, също схванете това. Тогава свещениците се изправяха срещу умивалника. Вътре 

беше пълен с вода, но те не можеха да стигнат до него, не можеха да дойдат до тук, докато не 

вземеха от кръвта, и не докоснеха умивалника с тази кръв. Този умивалник представя 

богатството на Божието Слово. И когато те поглеждаха в този умивалник, те се виждаха. Той 

беше като огледало. Вие никога няма да се видите и да разберете какви сте наистина, докато не 

позволите на Словото да ви покаже. Така че, третата стъпка, която ни довежда в помазанието, е 

да позволявате на Словото да става богато във вас постоянно. Вижте, Библията казва как човек, 

младеж ще очисти пътя си - като внимава на Закона, на Словото. Словото ни предпазва и ни 

коригира. То ни очиства. Всеки ден тези свещеници трябваше да измиват ръцете си, краката си.  
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Словото ни очиства. Искате ли помазанието? Трябва да се къпете с Него всекидневно. 

Позволете Му да изчисти живота ви. Когато преминаваха през това, те отиваха до вратата. Исус 

каза: Аз Съм Пътят, Аз Съм Истината. Чуйте това! То е откровение от Небето. Вярвам го 

със сърцето си. Повечето християни... О, благодаря Ти, Господи! Бог току що ми даде нещо. 

Тъкмо щях да кажа нещо и Святият Дух ми даде още, Той току що ми каза, че свободата е отвъд 

умивалника. Свободата е преживяна след умивалника. Исус каза: Вие ще познаете Истината - 

Словото, и тогава Словото - Истината ще ви направи свободни. Много вярващи са все още 

пред портата. Те още говорят за кръщение, покаяние, Исус възкръсна, Той е жив, връща се. 

Чудесно! Портата говори за Исус - как Той дойде, че е Синът на Бог, че е Човешкият Син, че 

страда за мен и че се връща отново като Цар на царете. Сега, много от нас казват това... 

Ейми Макферсън дойде и проповядва четириъгълника. Знаете ли от къде идва това? От 

четирите цвята. Колко от вас чуват това? Не можете да стоите с тези четири цвята. Трябва да 

отидете по-нататък. Вижте, деноминациите са разделени по този начин, защото стоят на портата. 

Чувате ли ме? Но когато преминете над това и виждате кръвта, Ейми Макферсън проповядва 

четириъгълника - ето от къде идва тази църква, така се казва на английски. Тези четири 

откровения за портата - Исус Изцелител, Кръстител, Цар и страдащ Спасител - всичките тези 

четири цвята. Много от тези хора все още са на портата и са мъртви, не са преминали по-

нататък. Идвате при кръвта. И деноминациите имат и кръвта, но не продължават и по-нататък. 

Тогава тези вярващи винаги викат за греховете си, плачат пред Бог за тях. Вижте, ние не можем 

да живеем в това състояние на съкрушение. Ние сме съкрушени, и продължаваме. Обаче има 

много, които са останали до умивалника. Те винаги ще бъдат хора на Словото... Вижте, ние се 

нуждаем от всичките седем неща. Казах: Нуждаем се от седемте неща. Веднъж, когато стигнете 

до умивалника, тогава Истината е във вашия живот. Всяка истина, от която се нуждаете, вие я 

знаете. Колко от вас чуват в момента гласа на Бог и схващат това? Кажете Амин. 

Изправяте се срещу вратата към Святото място. Исус каза, че Той е Пътят, Истината и 

Животът. Имаме порта, врата и завеса. Завесата води към ковчега на Завета. Когато те стояха 

пред портата, те разбираха Христос, после при кръвта, те разбираха жертвата, след това 

Божието Слово, и сега те са пред вратата. Чуйте! На това място вече в християнското ходене 

няма демонично влияние. Чухте ли ме? Ще го кажа отново. В това наше ходене, демоните вече не 

могат да ни докоснат. Казах, демоните не могат да ви докоснат, ако сте стигнали там, защото вие 

ще познаете Истината, ще знаете истината на портата, на кръвта и на пълнотата на Словото, 

така че, сте свободни. Тези в изцелителното и освободителното служение действат отвъд Святото 

Място, те са все още във външния двор - служението на освобождение. Бог се нуждае от тях 

вън, но хората трябва да преминат и да отидат по-навътре. Те не са познали Исус като Вратата. 

Вратата е държана от пет златни стълба, което представя петкратния кабинет на 

църквата. Знаете ли защо не сме виждали петкратното служение? Защото сме все още отвън и се 

борим. Не сме схванали, че петкратният кабинет е този, който носи истината. Вижте, Кенет 

Копланд казваше... В петък аз бях с него в Тулса, и той каза: Сега ние влизаме в петкратния 

кабинет на църквата. Веднъж, когато преминете над Истината, вие разбирате пълнотата на 

Исус, разбирате кръвта, разбирате Словото, и сега чуйте ме, вие сте в Святото място. Сваляте си 

обувките. Вече е Святото място. Живеете на Свято място. Ще ви кажа нещо. Отвън има пръст, 

прах, вие стъпвате върху пръст, но когато влезете вътре, в Святото място, това вече не е мръсна 

земя. Ето какво ви казвам... Слушайте и разберете! Вие можете да разбирате Христос, но сте все 

още на пръст. Може да разбирате кръвта и все още може да сте на пръстта. Не можете обаче, да 

отидете на Святата земя и да сте отвън, на пръст, защото след вратата, чувате ли това? Когато 

преминете през вратата, Бог ви дава четвъртото откровение за помазанието. То е точно пред 

лицето ви. Това е светилникът - пълен е със светлина. Колко от вас искат светлина в живота си? 

Вдигнете си ръката високо. Не можете да имате светлина, докато нямате Христос, кръвта и 

Словото Му - това носи светлина. Как получаваме помазание? Вижте, това е толкова просто, но 

много откриващо. Когато видим Исус, Сина на Бог, Човешкия Син, страдащия Спасител, 

идващия Цар - видели ли сте това? Колко от вас са разбрали портата и са я преминали? Знаете, 

че Той е Човешкият Син, Синът на Бог, страдащият Спасител и Царят на царете, който идва.  
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Колко от вас са преминали през тази точка? Вдигнете си ръцете. Веднъж, когато Го 

видите в тези четири откровения, вие ще стигнете до кръвта. Виждате пълнотата на кръвта, 

какво тя е направила за вас - минали сте през това, тогава ще разберете Словото. Словото ще 

стане вашето наследство. Свещениците трябваше да се измиват всекидневно. Ние се храним 

всекидневно. Словото идва в нашия живот всекидневно. След това влизаме в Святото място... 

Веднъж, когато сте вътре, всичко, което виждате... Чуйте ме! Всичко, което виждате, е пушек и 

светлина навсякъде. Ако ходите в светлината, както Той е в светлината, какво става? 

Имаме общение. Общението го няма вън от Святото място. Чухте ли това? Общението може да 

бъде преживяно в Святото място, защото в Святото място е светлина. Чуйте какво означава да 

ходим в светлината. Означава да ходим в Святото място. Какво е Святото място? То е с една цел - 

място за поклонение. Място за какво? Поклонение. Не можете истински да се покланяте, докато 

не сте преминали след портата, след кръвта, след Словото, и сега сте в поклонение.  

Много християни се опитват да се покланят отвън, но не работи. Осъзнавате ли, че 

присъствието на Бог не е отвън? То е в Святото място. Свещениците влизаха вътре, поставяха 

новия хляб, слагаха тамяна. Чуйте! Това място е пълно с тамян. Всичко, което виждате, е тамян, 

пушек и светлина. Този тамян гореше през цялото време. През повечето време свещениците 

ходеха в мъгла там. Такава беше атмосферата. Тамянът гореше и това е символ на 

поклонението. Искате ли да знаете каква е четвъртата стъпка към помазание? Научете се как да 

се покланяте! Един човек ме попита наскоро: Защо чудеса се случват на твоите събрания? 

Това беше Лари, и аз му казах: Лари, ще има чудеса и в твоето служение, ако водиш хората си 

в поклонение. И казах: Знаеш ли, Святото място е много тихо. Вън има шум от животни, 

които се убиват, от вода, но когато влезете в Святото място, там е тихо. Какво е? Тихо.  

Тихото поклонение е най-мощното нещо. Кетрин използваше това. Тя казваше: Тихо-о! 

Чудех се: Защо пък тихо? Ще ви разкажа една история. Веднъж бях в едно нейно събрание. 

Може би сте чували за нея, които не сте я виждали. И Кетрин каза: Нека всеки просто да 

утихне. Когато тя го казваше, наистина мястото утихваше. Имаше един човек, който свиреше на 

органа - Чарли, и той свиреше така, както никой друг не може. Около 10 минути, след като тя 

каза: Тихо, имаше един човек, близо до мен, който шептеше: Благодаря Ти, Исусе! И тя каза: 

Сър, казах тихо! Не мислех, че може да го чуе, но явно го е чула под помазанието. И тогава тя 

каза: Той идва, когато вие сте тихи... Аз се уплаших. Чаках нещо да стане и наистина стана...  

Буквално чух шум, и започнаха да стават най-учудващите чудеса. Хората започнаха да се 

изправят, гръбнаците на болните започнаха да пукат... Аз бях в служение само от три месеца по 

това време и си казах: Ще опитам това... И в ранните дни на служението ми, аз имах един 

много, много див хор. Половината бяха от Ямайка, другата половина - азиатци, и бяха много 

диви. Така че, аз им казах: Искам всички да утихнете. Трябваха ми 20 минути, за да ги накарам 

да утихнат, защото те постоянно казваха: Благодаря Ти, Господи! Казах им: Тихо! Ако ще се 

движите още, ще ви изпратя долу. И един човек, Гери... Спомняш ли си го, Сюзан? Той се 

чудеше какво правя. И аз също се чудех, само че не му казах. Не знаех дали правя нещо 

правилно, или не. Само пробвах това, което Кетрин правеше... Бях само от три месеца в 

служение и се опитвах да изпробвам нещо. И си помислих, че ако нищо не стане, просто ще го 

забравя, и ще продължа. След около 20 минути хорът утихна. И аз просто чаках. Не знаех какво 

ще става. Чаках. Станаха 40 минути. Знаете ли, не мисля, че нашата църква - Християнски 

център Орландо, някога е оставала тиха толкова дълго време. Трябва да го пробваме някога.  

И тогава чух един огромен гръм, звук като от гръмотевица. Не знаех какво става, но 

когато отворих очите си, чувстваше се нещо като гъсто електрическо чувство. Аз се вцепених. 

Като отворих очите си, нямаше нито едно човешко същество право. Мястото беше пълно с хора.  

Ние имахме най-голямата тълпа тогава в Канада, през онези дни. Те бяха дошли три часа 

предварително, за да могат да вземат места. Ще трябва да ви покажа видеокасети от тези дни. 

Имам ги всичките в стаята с касетите. Сам ги е гледал всичките. Мястото беше пълно, и Гери 

седеше по този начин, и плачеше. Аз се чудех... Всеки беше на земята, дори и музикантите бяха 

“заминали” някъде, а аз се държах за амвона. И погледнах наоколо, и Бог ми каза: Оставих те 

да стоиш прав, за да ти покажа това. Открих тишината... В Святото място е тихо.  
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Дадох ви четири стъпки до сега, нали? Петата стъпка. След като свещениците се 

покланят, те сменят хляба в Святото място. Сега, за мен това е уникално откровение. Дами и 

господа, има цена за помазанието. Хлябът тук не представя Словото. Словото е умивалникът. 

Хлябът представя нещо, което повечето от нас сме забравили и сме пропуснали. Той представя 

страданието, понеже е горчив, когато го изядете. Ако искате помазанието, ще страдате за него.  

Всички, които живеят с помазанието, страдат от гонения. Хората ще ви се смеят, ще ви се 

подиграват заради името, което носите. И не бъдете учудени, нито изненадани, че тези, които ви 

се подиграват, са сред тези, които се наричат също вярващи. Искате ли помазанието? Ще трябва 

да изядете петата стъпка - страданието, гонението... Шеста стъпка. Сега се изправяте срещу 

завесата. Исус каза, че Той е Животът. След поклонението, е животът. Кажете го. Вижте, трябва 

да разберете нещо. Отвъд Истината е поклонение. Отвъд поклонението е животът. Надявам се, 

че схванахте това. Гледайте сега - зад портата беше смърт, жертва на животно. Зад Истината има 

какво? Хайде, какво има? Поклонение. След поклонението какво има? Живот. Така че, вие се 

движите от смърт към себе си, в поклонение, към живот. Когато сте вътре, в Пресвятото място, 

шестата стъпка, която виждате, е ковчегът. Ковчегът представлява едно нещо и едно единствено 

нещо. Отваряте го и вътре виждате жезъла на Аарон. Славно е... Колко от вас наистина искат 

сега Святият Дух да ви покаже нещо? Молете се с мен: Господи на Небето, говори ми сега!  

Хора, когато се изправите срещу ковчега, поглеждате вътре и виждате жезъла на Аарон. 

Бог ми каза това: Ако искаш помазанието, ако искаш силата на възкресението да тече през 

теб, трябва да има едно нещо. Какво е това, Господи? Той каза: Отиди след завесата. Мини 

през завесата със смелост, дързост. Смелост е шестата стъпка към помазанието! Библията 

казва: Нека да отидем със смелост зад завесата. Зад завесата е какво? Смелост. Знаете ли, 

апостолите бяха смели. Ще ви кажа нещо, което никога не съм ви казвал. Веднъж бях в молитва 

и помазанието беше толкова тежко върху мен. Аз отворих книгата Деяния - на историята с 

красните порти и с болния човек. Библията казва, че когато Петър и Йоан застанаха пред него, 

те втренчиха, впиха очите си в него, и Святият Дух ми каза: Това е смелост. Смелост се 

изисква за помазанието. Не можете да се страхувате да се задвижите. Чувате ли ме?  

Представяте Исус - Човешкия Син, Сина на Бог, страдащия Спасител, Царя на царете. 

Представяте кръвта. Представяте Словото. Влизате в поклонение. След това казвате: Някой се 

изцелява. Колко от вас сте ме чували да казвам това, след като съм казал тихо да се покланяме 

на Бог? Колко от вас се съгласявате, когато аз вляза в това тихо поклонение? Колко виждат това 

всеки месец? След това ставам смел, нали? Колко от вас мислят, че ставам смел след това? 

Някой се изцелява. Защо? Това е шестата стъпка. Вижте колко са прости стъпките! Не знам защо 

не сме ги взели. Можем цяла вечер да бъдем в поклонение и нищо да не се случи, но ако смело 

аз кажа: Някой от вас се изцели. Аз влизам в това. Просто влизам смело. Разбирате ли това? 

Седмо. След смелостта има едно нещо, което за мен е много важно. Знаете ли какво те 

правеха? След като свършеха всичко останало, те принасяха на Бог постоянно благодарение.  

Благодарение със страх, страхопочитание. Първосвещениците влизаха веднъж в годината 

там и бяха благодарни. Аз постоянно казвам: Благодаря Ти за това чудо! Седмата стъпка - 

запомнете: хората губят помазанието, когато забравят Кой го прави. Кетрин винаги казваше: 

Обещавам Ти славата. Обричам Ти славата! Благодаря Ти за това. Някога чували ли сте ме да 

казвам: Благодаря Ти, Исусе! Колко от вас са ме чували да казвам: Благодаря Ти, Исусе? Това е 

седмата стъпка. Научихте ли нещо? Седемте стъпки. Много са прости. Представи Исус - 

Човешки Син, Божий Син, страдащ Спасител, Цар на царете. Представи кръвта! Представи 

Словото. Заведи ги в поклонение и им дай да се разберат, че има страдание, което е включено да 

преживеем като вярващи. Тогава ги заведи зад завесата със смелост, дързост. Полагай ръце на 

болните! Не се страхувай. Действай смело и благодари. Ако направиш това, брате, църквата ти 

ще експлодира със сила. Сега благодарете на Бог! Вдигнете ръцете си. Алелуя!  
 

* * * 
Официален сайт на Бени Хин: http://www.bennyhinn.org. Проповедите се разпространяват безплатно 

отпечатани и в mp3-формат. За поръчка: grace@evrocom.net, Стефка Стойчева, Пловдив 4006, п. к. 11.  

Електронно ги има тук: http://pavelcho.narod.ru/bennyhinn.html и тук: http://www.gracebg.org/. 

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

хора по Твоето сърце, пастири, мисионери, евангелизатори! Дай ни съживление, в името на Исус. 

http://www.bennyhinn.org/
http://mail07.abv.bg/app/servlet/bg.abv.mail.SendMessController;jsessionid=aKrWualaQ3Tg?ac=sab&to=grace@evrocom.net
http://pavelcho.narod.ru/bennyhinn.html
http://www.gracebg.org/

