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Според публикации в някои църковни медии се подготвя посещение на Бени Хин в България.
Този сайт цели да покаже истината, да изяви позицията на Библията, и да предостави
доказателства за това, че този човек не е служител на Бога и че неговите пророчески

претенции са лъжливи.

НОВИНИ
БЕНИ ХИН СЕ
РАЗВЕЖДА

САЙТЪТ
BIBLIATA.TV
НАЛОЖИ

ЦЕНЗУРА НАД
 ДОКУМЕНТАЛНИ
МАТЕРИАЛИ ЗА
БЕНИ ХИН

ВНИМАНИЕ, 
ЛЪЖЕПРОРОК!

Мат 24:23-26 Бдете!

ДЕКЛАРАЦИЯ: ТОЗИ САЙТ НЕ СЪДИ. ТУК САМО СЕ ИЗВАЖДАТ ФАКТИ И ПОЗИЦИЯТА НА
БОЖИЕТО СЛОВО. БОГ Е ЕДИНСТВЕН СЪДИЯ!

Много хора чистосърдечно вярват, че Бени Хин е велик Божии служител и пророк. Бог обаче винаги
говори истината и никога не се заблуждава. За разлика от Него обаче, този човек е изрекъл голям брой
"пророчества", които не са се сбъднали, като си е позволявал да лъже хората, че те са слово от Бога.  

Неизпълнили се "пророчества" на  Бени Хин, изречени в Ню Йорк в
навечерието на 1989:

 Духът говори на Бени Хин, че Кастро ще умре през 90-те. (© 1989 by Benny Hinn)

Приложени са записи в mp3 формат.  Могат да се изтеглят от линковете и да се слушат

 Orlando Christian Center, 31 декември, 1989.

"Духът ми говори - Фидел Кастро ще умре - през  90-те. Ooo! Някои ще се опитат
да го убият и те няма да успеят. Но ще настъпи промяна в неговото физическо здраве

и той няма да стои в сила, и Куба ще бъде посетена от Бог."

 - Бени Хин.

 Господ говори на Бени Хин, че ще унищожи хомосексуалната общност в Америка не по-късно от
1995г.. (©1989 by Benny Hinn)
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 Orlando Christian Center, 31 декември, 1989.

"Бог също ми казва да ви кажа. че в средата на 90-те, около 94-95та, не по късно,
ще унищожи хомосексуалната общност в Америка [аплодисменти от публиката].
Но Той няма да я унищожи така, както мнозина мислят, Той ще я унищожи с огън и
мнозина ще се обърнат и ще бъдат спасени, и мнозина ще се разбунтуват и ще бъдат

унищожени"

 - Бени Хин.

Забележете,  че  Бени  Хин  твърди,  че  Бог  му  е  открил  гореспоменатите  пророчества.  Тоест,  или  Бог  се  е
заблудил, или Бени Хин си е измислил тези "пророчества" и никога не ги е чувал от Бога. Истината е очевидна -
Бени Хин не е получавал пророчества от Бога и той без съмнение е лъжепророк .

Матей  7:15  Пазете  се  от  лъжливите  пророци,  които  дохождат  при  вас  с  овчи  дрехи,  а
отвътре са вълци грабители.
16 От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?
17 Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.
18 Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.
19 Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън.
20 И тъй, от плодовете им ще ги познаете.
21 Не  всеки,  който  Ми  казва: Господи! Господи! ще  влезе  в  небесното  царство,  но  който
върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.
22 В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в
Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?
23 Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които
вършите беззаконие.

Еремия 14:14  Тогава ми рече Господ: Лъжливо пророкуват пророците в името Ми; Аз не съм
ги  пратил,  нито  съм  им  заповядал,  Нито  съм  им  говорил;  Те  ви  пророкуват  лъжливо
видение, гадание, Суетата и измамата на своето сърце.

Езекийл13:2 Сине човешки, пророкувай против Израилевите пророци, които пророкуват, и
кажи на ония, които пророкуват от своето си сърце: Слушайте словото Господно.
3 Така казва Господ Иеова: Горко на глупавите пророци, Които се водят по своя си дух, Без
да са видели някое видение!
4 Израилю, твоите пророци са Като лисици в развалините.
5 Вие не се изкачихте в проломите, Нито издигнахте ограда за Израилевия дом, За да устои
в боя в деня Господен.
6 Ония видяха суети и лъжливи предсказания, Които казват: Господ говори, Когато Господ
не  ги  е  пратил,  И  които  направиха  човеците  да  се  надяват,  Че  думата  им  щяла  да  се
изпълни.
7 Не видяхте ли суетни видения, И не говорихте ли лъжливи предсказания, Когато казвате:
Господ рече, При все, че не съм говорил?
8 Затова, така казва Господ Иеова: Понеже говорихте суети и видяхте лъжи, Затова, ето,
Аз съм против вас, Казва Господ Иеова.
9 И ръката Ми ще бъде против пророците, Които гледат суети и предсказват лъжи; Те не
ще бъдат в съвета на людете Ми, Нито ще бъдат записани в списъка на Израилевия дом,
Нито ще влязат в Израилевата земя; И ще познаете, че Аз съм Господ Иеова.

Истина  е,  че  сега  живеем  в  спасителния  ден,  във  времето  на  милостта,  но  в  стария  завет
критерият е бил безкомпромисен:

Но пророк, който дръзне да каже от Мое Име дума, която аз не съм му заповядал да
говори,  или говори от името на други богове, този пророк да умре. 
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И ако речеш в сърцето си: "Как ще познаем коя дума Господ не е казал?"

Когато някой пророк говори от Господнето име, и думите му не се сбъднат, тези думи
Господ не е говорил, пророкът ги е говорил по своя дързост, да не се боиш от него.

Второзаконие 18:20-22

Кампанията  на  TBN  за  набиране  на  дарения  Praise-A-Thon  през  2000г.  започва  с  подобни  поразителни
изказвания. На 2 април същата година в предаване, излъчено по TBN Бени Хин заявява, че Бог възнамерява да
помаже  Божия  народ,  когато  Израел  подпише  мирен  договор  с  Хафез-ал-Асад,  което  ще  се  случи  през
следващата  година  (2001).  Това  ще  е  знак  за  неизбежното  намаляване  на  финансовото  благосъстояние  на
нечестивите, за да забогатеят тези, които са верни на Бога. Но за каузата на това невиждано помазание вие,
разбира  се,  трябва  да  бъдете  верни  на  Бога,  като  сеете  своето  финансово  семе  (дарявайки  на  TBN)  сега.
 Смъртта на Хафез-ал-Асад на 10 юни 2000г. за пореден път показва, че Бени Хин е лъжепророк.

Лъжепророчество за мирен договор със с президента на Сирия Хафез-ал-Асад (© April 2nd, 2000 by
TBN)

Основно средство за манипулация на хората, което Бени Хин прилага е страхът. Той не се свени да говори от
името на Бога и да кълне всеки, който се опълчи срещу него:

 Бени Хин проклина всички, които говорят срещу служението му (Windows media video- 350k).

Да, Господи, аз ще го направя. Поставям проклятие върху всеки мъж и всяка жена, които ще протегнат
ръката си срещу това помазание. Аз проклинам човека, който дръзне да говори срещу това служение.

- Бени Хин

Финансовото благосъстояние на Бени Хин - един интересен клип
Когато чистосърдечните вярващи даряват парите си за "служението" на Бени Хин, мнозина от тях правят това
със съзнанието, че тези пари отиват за Божието дело. Ето един материал, който е поразителен. В него се прави
анализ на разходите по "Божието дело."

Как Бени Хин пилее даренията - клип от youtube.com
За съжаление този клип беше свален от youtube поради предявени претенции за авторски права от страна
на Бени Хин. Дали с това си действие може да разбираме, че Бени е автор на това, което се описваше в

клипа?

Ето един клип с подобно съдържание, в който също се виждат
повечето от нещата, описани по-долу, дори по-страшни -
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Резюме на това, което се описва в клипа:
Той  печели  милиони  долари  и  твърди,  че  те  са  за  Божието  дело.  Счетоводните  документи  на  служението
говорят за закупуване на изключително скъпи вещи, частни самолети и наемане на хотелски апартаменти за
хиляди долари на вечер.
Той твърди, че всеки долар, даден за неговото служение, е похарчен за Божието дело. Но парите, събрани от
лековерните вярващи са похарчени за черезмерен лукс. Къщата му, която се намира по крайбрежието на Тихия
океан, има 7 спални и повече от 7 000 квадратни фута жилищна площ. Цената на имота е 10 милиона долара.
Пасторът  пътува  в  луксозен  частен  самолет  за  издръжката  на  който  се  харчат  огромни  средства.  Джипът  и
лимузината, с които се вози се оценяват на 80 хиляди долара. За издръжката на частния му самолет според
счетоводните документи се харчат 112 000 долара на месец.
Бивш служител на Бени Хин заявява, че няма нито едно медицинско доказателство за излекуван човек по време
на службите на Бени Хин. Бившият служител заявява, че Хин е измамник, който лъже хората, които му пращат
дарения. Следва преглед на фактури за разходи на Бени Хин.
В  Милоуки  спи  в  хотел  за  990 долара  на  нощ; в  Панама  за  1 700 долара  за  нощ; в  Монреал  - 2 700 долара
(апартамент, включващ гримьорна, съблекалня, пиано).
Бени Хин пазарува от най-скъпите бутици като Versace, Louis Vuitton, Bijan. Следва показване на фактури за
стотици и за хиляди долари разходи, направени само за два дена през 2003 г. Документите сочат, че докато снове
между различни точки на планетата, той пътьом се отбива в най-скъпите световни курорти. В Канкун, Мексико
той ползва апартамент за 2 684 долара на нощ. Това в счетоводните документи е отразено като "лейоувър" -
престой, отложен полет по време на крусейда му в Колумбия. По време на крусейда му в Русия пък, той на път
за вкъщи се е отбил да се разходи из Стокхолм, Милано и Лондон и като всичко това е определено като разход
за "божието дело". Синът му и дъщеря му също харчат огромни суми. Като пример е дадено 91 000 долара
джобни в Италия, в скъп ресторант в Лондон са похарчили повече от 1 700 долара, а в Италия разходите за
транспорт само са повече от 6 000 долара. В Лондон фактурите сочат, че са похарчени повече от 6 000 долара за
"случайни" разходни като личен шофьор, поръчване на чай в хотела и други. Тогава са документирани и много
други разходи. Хотелският апартамент само струва 3 124 долара за нощ. В Милано преспива в суперлуксозен
апартамент с три спални сауна, турска баня, джакузи,огромна панорамна тераса и много други екстри. Според
ценоразписа на хотела, този апартамент струва над 10 000 долара за нощ.
Репортер  в  личен  разговор  със  скрита  камера  пита  Бени  Хин  кога  ще  обяви  публично  финансите  си.  Бени
обещава, че ще скоро седнат заедно и ще му покаже всичко. Репортерът му казва, че е обещавал и преди, но
така и не са сядали заедно да разгледат разходите. Репортерът казва, че все още чака това да се случи. Следват
запис с Бени, където той твърди, че никога не лъже. Но всъщност, той постоянно го прави.

АНАЛИЗ НА ВЯРВАНИЯТА БЕНИ ХИН
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Част от материалите в сайта са преведени от http://biblelight.net/tbn.htm , използван е и клип от www.youtube.com
Публикациите, изобличаващи Бени Хин, са много. За съжаление, повечето са на английски и е

необходимо време сайтът да бъде допълнен. В скоро време очаквайте още!

АКО ЖЕЛАЕТЕ, ОСТАВЕТЕ МНЕНИЕТО СИ В КНИГАТА ЗА ГОСТИ!

Виж книгата за гости на сайта Напиши мнението си

Внимание, не оставяйте e-mail адреса си в книгата за гости - това може да насочи спам към пощата ви! Ако желаете, може
да го напишете във вида user(at)mail.com

ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ПО ТЕМАТА:
На руски: http://www.glaznayamaz.org/html/benni_hin.html

Fake Healer Benny Hinn - For the Love of MONEY: http://www.jesus-is-savior.com/False%20Doctrines
/benny_hinn.htm

Бени Хин - истински пророк или не (англ.) http://zazz.bg/play:25e48ebb

Free Counter
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