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Татко, когато уча, нека помазанието Ти слезе със сила! Нека хората схванат истината, 

която ще споделим днес, в името на Исус и всеки да каже Амин. Като изследвате помазанието и 

го изучавате, вие изучавате предмет, който много рядко е разбиран между хората в църквата и е 

много рядко дискутиран. Нека ви кажа това. Вярвам, че това което ще изследваме днес, ще бъде 

толкова в помощ във вашия живот! Не вярвам някой да го забрави. Колко от вас искат да ходят в 

помазание? Ще ви споделя нещо, което аз научих, докато работех с Кетрин Кулман. Научих 

нещо от нея, което никога до сега не съм казвал. Учил съм някои от нещата, които ще поучавам 

днес, но не всичко. Знам, че това видео, което записваме тази сутрин, ще докосне хиляди хора, 

освен вас тук. Никога все още не съм учил това, което в момента ще говоря за помазанието.  

Наблюдавах тази жена от много близо и винаги съм се чудил защо Бог я използваше. 

Първия път, когато я видях в Питсбърг, силата на Бог слезе с нея. Мястото стана наелектризирано, 

когато тя влезе в аудиторията. Стоях с ръце, издигнати към небето, пеех Колко Си велик и сълзи 

се стичаха по лицето ми. Силата на Бог слизаше с нея, нямаше нужда да я изграждате. Чудех се 

какво прави това да бъде възможно в нейния живот. Тя ходеше в помазание, за което повечето от 

нас дори сега не разбират почти нищо. Веднъж Кетрин била в един хотел в Канада. Аз бях там 

всъщност, бях в хотела. Присъствието на Бог беше по целия този хотел. Славата на Бог беше 

върху целия Холидей Ин, където тя беше. Когато влезете в ресторанта, ще Го усетите, когато 

влезете в библиотеката, ще кажете: Бог е тук. Когато Кетрин идваше в този хотел, Бог идваше с 

нея и тя имаше тази уникална атмосфера около нея. Веднъж в Ню Йорк Дейл ми каза това.  

Дейл, ти беше там. Можеш да си спомниш това от преди няколко години. Може би си 

спомняте списание “Логос”, то е негово. Аз не бях там, но Дейл ми каза това. Той каза, че когато 

свърши конференцията, трябвало да я прекарат през кухнята към задните асансьори, които се 

използваха от РУМ сервиза. Той каза: Преведоха я през кухнята и там имаше готвачи, които 

бяха с бели престилки и готвеха, вършеха си работата. Нито знаеха коя е Кетрин Кулман, 

нито знаеха какво се е случило в залата. Те я прекараха през кухнята до задните асансьори. Като 

преминаваше през кухнята, още когато влезе, всичките готвачи с всичките черпаци паднаха на 

земята. Имам предвид, те стоят там и готвят. Някой влиза и изведнъж всички черпаци, престилки 

и готварски шапки падат на земята, заедно с хората и те не знаят какво ги е ударило.  

Това е помазанието, в което тя ходеше. Бях на едно друго събрание, когато го видях - в 

Питсбърг, Пенсилвания, една петъчна сутрин. Аз стоях съвсем близо, на ръба на балкона, от 

където можеше да се види всичко. Кетрин излезе на платформата чудесно облечена, почти 

танцувайки и казваше: Здраве-е-ейте. Начинът, по който говореше... Мислите си: Господи ще 

престане ли? Когато тя излизаше, всички бяха развълнувани. И тя каза: Е, чакахте ли ме дълго 

време? Нали знаете как говореше? Удължаваше думите така, че си мислите: Дали някога ще спре 

да казва това Здраве-е-ейте. Така пренасяше думите и ги удължаваше. Тя каза: Кой ме е чакал 

най-дълго време? Тогава едно семейство, което я беше чакало три дни... Те дошли три дни преди 

събранието. Бяха на вратата три дни. Не три часа. Три дни!!! Как са обядвали, вечеряли, 

закусвали не знам. Предполагам, че са спали до вратата. Така че, Кетрин каза: О, елате тук! И 

те тръгнаха към нея. Тя е на платформата. Те са колкото е разстоянието от тук до края на залата. 

Започнаха да идват към платформата. И изведнъж цялото място видя как тези хора се борят, за 

да стигнат до платформата. Един невидим вятър, който никой не виждаше духаше срещу тях.  

Някога ходили ли сте в буря? Колко от вас са ходили срещу вятъра? Знаете ли как ходите? 

Ето така. Гледах новините преди време. Имаше буря в Англия и човекът ходеше така срещу 

вятъра и палтото му се вдигаше. Ето какво се случи онази сутрин. Не можехме да видим вятъра, 

не можехме да го усетим, но го виждахме по телата им. Палтата им се вдигаха. Те се опитваха и 

се бореха да стигнат по-близо. Никой не ги докосваше. И ето къде е учудващото нещо! Когато 

няма вятър, ако вие стоите в това положение, в което те стояха достатъчно дълго, ще паднете, но 

те продължаваха и продължаваха да натискат напред. Телата им вибрираха, дрехите им се вдигаха 

нагоре. Цялата тълпа седеше и се чудеше какво става. Аз спрях да дишам. Дойде един служител, 

който се опита да ги изтегли към платформата с всичка сила, тогава дойде още един разпоредител 
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и опитаха двамата. Най-накрая успяха да стигнат по-близо, и по-близо, но доста трудно. Успяха 

да стигнат до парапета на стълбата и започнаха да се дърпат, да се теглят по парапета, за да  стигнат 

до платформата. Ето помазанието, в което Кетрин Кулман ходеше! Аз си помислих: Господи, 

Святият Дух е върху тази жена като мощен вятър, така че никой не може да я приближи!  

Веднъж на двеста, триста човека хор, тя просто им махна и те всички заминаха, имам 

предвид - в Духа. Бях на едно събрание веднъж в Питсбърг. По това време аз току що започвах 

да влизам едва, едва в служението. Тогава служех, като носих нотите на хора... Казвам ви, вие 

започнете да служите и рано, или късно ще напуснете от там и ще влезете във вашето служение.  

Така че, аз седях там и Кетрин каза: Нека никакъв шум да не се чува. Когато тя казваше 

така, тя имаше предвид точно това. Един човек стоеше до мен, аз бях на третия ред, и правеше 

така: Благодаря Ти, Исусе! Благодаря Ти, Господи! - шепнешком. Нали знаете как го правят? И 

тя каза: Сър, казах никакъв шум. Как го чу, не знам. Все още не мога да разбера. Може би е имала 

магнетични уши под помазанието тази вечер. Изведнъж всички утихнаха и това продължи около 

десет минути, може би и повече. Стоях там и се чудех защо тя иска мястото да е толкова тихо, 

имам предвид съвършена тишина, когато изведнъж някой от едната ми страна започна да крещи 

с всичка сила: Мога да виждам! Мога да виждам! Слепите очи започнаха да се отварят. Аз си 

помислих, защо тя искаше да пазим тишина през това време. Разбрах нещо за помазанието още 

тогава, което ще ви науча днес сутринта. Сега, през тези дни аз току що влизах в служението.  

Живеех в Канада, Торонто. Имах събрание понеделник вечер и всички събрания винаги 

бяха пълни с хора. Имаше много хора от Ямайка, които обичат островитянския ритъм и много 

от тях бяха в моя хор. Имахме около две-три хиляди човека и хор, в който повечето хора бяха от 

Ямайка. Когато те пеят, пеят, казвам ви. Така че, аз си помислих тогава: Ще опитам това, което 

Кетрин направи, за да видя дали действа. Ще ги накарам всички да млъкнат. Аз не знаех какво 

правех. Виждате ли, тази жена, която толкова много обичах, и тя толкова ми е повлияла, накара 

мястото да утихне и когато те утихнаха, слепите започнаха да виждат. Така че, аз си помислих: 

Ако накарам тези хора да млъкнат, може би същото ще стане, тоест експериментирах с 

помазанието. Тогава започнах служението си. Бях толкова глупав тези дни. Бях толкова незрял в 

някои неща. Няма дори да ви кажа някои от тъпите неща, които съм правил тогава. Сега още ги 

правя от време на време и жена ми винаги ме предупреждава. Но тогава аз казах: Нека да няма 

никакъв шум. И те всички ме погледнаха. Защо го правя това? На мен ми трябваше цяла вечност, 

за да накарам само тези хора от Ямайка да млъкнат, понеже те не могат да млъкнат. Като казах: 

Нека да е тихо! Някой от тях казваше: Слава на Бог! Казах: Не! Никакъв шум. Някой казваше: 

Алилуя. Казах: О, не. Най-накрая всички утихнаха. Изведнъж мястото утихна. Тогава си помислих: 

Какво пък да правя сега? И започнах да се нервирам. Един млад човек - Гери, работеше за мен. 

Тогава пееше, сега е пастир в Пенсилвания, но аз бях толкова уплашен да си отворя очите, за да 

видя какво прави, така че си казах, ще си ги държа затворени. Може би всички хора ме гледат и 

се чудят какво правя, така че няма да си отварям очите. След двайсет минути аз все още стоях и 

се потях от главата до петите, и не знаех какво да правя. И си помислих как да изляза от това и 

да им кажа, че съм сбъркал. Как да им кажа, че просто опитвам нещо, което не работи? Бог 

наистина ме обича, казвам ви. Тъкмо щях да отворя очи и да им кажа: Хора опитах с нещо, 

което просто не проработи, и Бог ме превзе тогава, защото изведнъж чух... Кетрин ги караше 

да са седнали, но аз бях накарал хората да станат. Може би Бог го беше планирал, не знам.  

И изведнъж чух: БАМ, и си помислих: О, какво става, Господи? Страх ме беше да отворя 

очите си. След това чух отново: БАМ, БАМ. И като станаха няколко такива БАМ, отворих очите 

си. Хората падаха навсякъде, всеки човек - до 60 секунди след първите БАМ, БАМ. И изведнъж 

цялото място направи БУМ, и се срути. Те всички изчезнаха. Редиците - хората започнаха да 

падат навсякъде. Хорът беше целият на земята, музикантите всички бяха на пода, Гери беше 

коленичил, а пък аз се държах за амвона. Единственият, който не беше паднал бях аз и Гери, 

който до тогава беше толкова уплашен, че плачеше. Научих още един ключ за помазанието...  

Вижте, Библията казва: Мълчете и знайте, че Аз съм Бог. Мойсей каза на израилтяните: 

Утихнете, за да мога да чуя какво казва Бог за вас. Езекил казва: Утихнете в присъствието 

на Бог. Така че, ще поучавам малко върху това. Научих от Кетрин, че тишината често е много 

мощно нещо. Повечето от нас, хора, не знаят как да бъдат тихи. Ние винаги се движим, винаги 

правим нещо. Тишината е част от това да се приеме помазанието и когато ви покажа стъпките за 
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помазанието, помнете тази история, която ще ви разкажа сега. Имам един скъп приятел, който се 

казва Питър Джейкок, много скъп мой приятел и духовен човек. Веднъж той ме извика в петък 

вечерта и каза: Утре сутринта ще ти се обадя и ще те взема в пет часа сутринта. Бъди 

готов. Аз казах: Питър, къде ще ходим в пет часа сутринта? Той каза: Бени, ти просто бъди 

готов, аз ще те закарам на едно място. В пет часа сутринта той изсвири с клаксона на колата. 

Аз излязох. Нямаше никой на улицата, беше още тъмно. Майка ми, баща ми, братята ми спяха.  

Влязох в колата и му казах: Къде отиваме? Къде ме водиш? Той каза: Ще разбереш. Той 

кара около час и половина, два и влязохме в гората. Ако живеете в Канада, много бързо можете 

да стигнете до необятни гори. Вече бяхме извън Торонто. Нищо друго не се виждаше освен гори 

навсякъде. Ходихме пеша още един час и по едно време стигнахме до средата на... на никъде. И 

аз си помислих: Този човек луд ли е? Събужда ме в пет часа сутринта, казва ми, че ще ме заведе 

някъде и ме завежда в гората, може би е загубил ума си. И казах: Питър къде ме водиш? И той 

каза: Ще видиш. Аз му се бях доверил, но вече не му се доверявах много, понеже не знаех какво 

му става. Изведнъж стояхме, заобиколени от дървета, птички и буболечки. И аз стоя там, никой 

няма наоколо, нищо няма наоколо, нито къща - нищо. И Питър каза: Ще се върна съвсем скоро.  

И аз стоя там и... Казвам ви, нещо се случи. За първи път бях тих. Чувах сърцето си как 

бие. Чувах звуци във вътрешността на ушите ми, които не знаех, че са там. Учудващо е когато 

не можете да говорите, какви неща могат да ви се случат. Обаче започнах да се уплашвам след 

известно време, понеже Питър не се върна. Десет минути... Петнайсет минути... Повярвайте ми, 

тези десет, петнайсет минути траеха доста дълго. Двадесет минути. Господи, той ме напусна! И 

аз изкрещях. Вие също бихте изкрещели, ако бяхте мен. Изкрещях: Питъ-ъ-ър! И той изскочи от 

един храст съвсем близо до мен. Къде беше? Питър каза: Ето защо те доведох тук. Доведох те, 

за да ти покажа, че ти не можеш да бъдеш тих. Той каза: Бени, ти винаги говориш в църква, 

ти винаги говориш, когато съм с теб, ти никога не си тих. Ти говориш толкова много, че на 

хората вече им е омръзнало да те слушат. Исках да те науча на един урок. Доведох те в тази 

гора, за да ти покажа, че ти не можеш да пазиш тишина. Исках да го убия тогава. Той ми каза 

следното. Слушайте какво ми каза! За това съм му благодарен завинаги. Обичам го... Естествено, 

той е мой приятел от години, но през тези няколко минути не бях сигурен, че е такъв.  

Той ми каза: Бени, ще ти дам нещо, което ще промени живота ти в бъдеще. Той каза: 

Бог не може да използва хора, които през цялото време говорят, но нямат време да слушат. 

Дуайд Муди е казал: Ако аз мога да взема един невярващ човек и да го държа тихо - да бъде 

тих за пет минути и през това време да успея да го накарам да мисли за вечността, той 

ще се спаси. Той каза: Пет минути на тишина ще спаси една душа. Какво?! После го проверих. 

Дуайд Муди наистина е казал това. Той е казал: Ако мога да взема един човек - грешник, който 

не е спасен и да го накарам да мълчи в продължение на пет минути, през тези пет минути 

само, ако мога да го накарам да мисли за вечността, ще бъде спасен, без да му проповядвам 

Евангелието. Той ще ме попита: Какво трябва да направя, за да бъда спасен? Дуайд Муди е 

казал: Няма нужда да му казваш за Исус, той ще те пита и ще ти каже: Кажи ми за Исус! 

Той каза: Тишината довежда Бог, винаги знай това. Аз научих това по трудния път, в гората…  

Кетрин доведе с нейната тишина Бог и веднъж в моето събрание, когато аз глупаво се 

опитах да направя нещо, слава на Бог, че то проработи... Това което ще ви кажа днес, ще ви 

донесе някои уникални ключове за помазанието. Вдигнете си ръцете и кажете: Татко, научи ме 

на ключовете на помазанието, в името на Исус. Амин. Учудващо! Ключовете за помазанието се 

намират в едно от най-уникалните места в Божието Слово, що се отнася до шатъра. Бог ме води 

за това, така че обърнете на Изход 25 глава. Исках първо на 14 глава да отидем, обаче Бог ме 

води в тази посока, така че ще оставим това. Изход 25 глава, искам да ви покажа една по една 

стъпките, които ни водят към това място, където да можем да ходим в помазанието. Има много, 

което искам да кажа, така че слушайте внимателно. Бог даде на Мойсей инструкции как да 

построи скинията. Учудващо е, в тези инструкции откриваме ключовете за най-мощния живот, 

който можете да живеете. Бог проговори на Мойсей като каза: Кажи на израилтяните да Ми 

съберат принос; от всеки човек, който на драго сърце би дал, ще приемете приноса за 

Мене. Ето какъв принос ще вземете от тях: злато, сребро и мед, синьо, мораво, червено, 

висон и козина. Червено боядисани овнешки кожи и язовски кожи, ситимово дърво, масло за 

осветление и аромати за мирото за помазване и благоуханното кадене, оникси и камъни за 
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влагане на ефода и на нагръдника. И да ми направят светилище. Всеки да каже: светилище. 

Светии, вие ще получите помазанието, когато достигнете Божието обиталище. Светилището, за 

което говорим тук не е сграда, построена с човешки ръце, това е обиталището на Всемогъщия 

Бог. Ако вие можете да достигнете мястото, което Отец обитава, ще достигнете до помазанието, 

присъствието Му, и ще можете да ходите в Него. Той започва да дава на Мойсей материалите, 

които трябва да използва, за да построи това светилище. Вземете бързо химикал и запишете в 

Библията си или на лист значението на това, което ще прочета. Това ще ви помогне уникално в 

разбирането на шатъра. Много е важно да ви го дам, защото ще ви помогне, когато четете 

цялата Библия и влизате в други места на Словото, които споменават тези цветове и материали.  

Ще си спомните това, което съм ви казал тази сутрин. Ето какъв е приносът, който ще 

вземете от тях: злато - Божественост; сребро - изкупление. Тези неща са символи, символични 

на нещата, свързани с нашето спасение. Всичко в Стария Завет е сянка. Всичко в Новия е 

субстанция. Разберете това. Ние ходим в субстанцията на сянката, която учи Старият Завет. Така 

че, имаме злато - това е Божественото нещо; среброто е изкуплението; медта е страданието; 

синьото - всеки път, когато е споменато синьо в Библията, то е символично на Исус - Синът на 

Бог; моравото - Царя на царете; червеното - страдащия Спасител; висонът - съвършения човек; 

и козината - пророкът на Бог. Козината винаги е символична на офиса, кабинета на пророка. 

Пророците носеха козини, това беше тяхното облекло в ранните дни. Така че, козината  тук 

говори за пророческият кабинет. Доста бързо ли говоря? Да? Господи! Добре, ще се върнем пак.  

Златото е символ на Божествеността. Среброто - на изкуплението. Когато Бог каза на 

Мойсей цената на изкуплението, Той каза: Платете в сребро; медта - страданието, страдание. 

Това достатъчно бавно ли е? Добре. След това продължава: синьото - това е цветът, който е 

символ на Исус като Син на Бог, моравото - Царят. Спомняте ли си? Те Му сложиха морава 

мантия, като Му се подиграваха, това е Царят. Моравото е цветът на Царствеността. Червеното 

е цветът на кръвта, това е страдащият Спасител. Спомняте ли си червената прежда, която Раав 

трябваше да спусне през прозореца си, за да могат да избягат след това шпионите? Ние 

избягваме чрез кръвта на Исус. След това Той продължава и казва: висон - Исус - съвършеният 

Човек и козината - Исус пророка. Сега, колко Евангелия има? Четири. Учудващо! Тези четири 

цвята: синят, моравият, червеният и белият толкова перфектно са показани в четирите Евангелия.  

Четири цвята - четири Евангелия. Матей показва Исус като Цар, така че виждаме 

моравото тук. Марк представя Исус като Човека Христос, това е бялото. Лука представя Исус като 

Спасителя, това е червеното. Йоан представя Исус като Синът на Бог, това е синьото. Колко от 

вас слушате? Кажете Амин. Колко виждате четирите цвята в Евангелията? Четири цвята и четири 

Евангелия: Матей - мораво; Марк - бяло; Лука - червено и Йоан - синьо. Това са кабинетите на 

Христос. Той е Царят на царете в Матей, Той е Човекът Христос в Марк, Христос Спасителя в 

Лука, Христос, Синът на Бог в Йоан. Това е чудесно! Мисля че, дори до сега посланието стига 

само по себе си, но продължаваме: червено боядисани овнешки кожи в пети стих. Спомнете 

си, козината е символ на пророка на Бог. Червено боядисаните овнешки кожи - това е лидерът, 

боядисан в червено. Тук се говори за Исус като наш Лидер, който стана жертва за нас. Помните 

ли Авраам? Той трябваше да убие сина си, ангелът го спря и какво се хвана след това? Не агне. 

Овен. Добре. Това е лидерът. Язовските кожи в Библията винаги са символ на грозотията на 

греха. Спомнете си, Библията казва, че в Исус вече нямаше красота, която да пожелаваме. Така 

че, грозотата на греха са язовските кожи. След това продължава със ситимово дърво, това 

винаги е символ на Исус - Човека, защото дървото в Библията винаги е символ на това, което е 

от плътта. Все още ли говоря бързо? Не и да, така ли? Добре. Овенът е Лидерът, язовските кожи 

е Исус, който стана грях. Ситимовото дърво е много интересно нещо. Дървото е символ на това, 

което е човешко. Ситим е вид дърво, което се намира в Средния Изток. То е единственото дърво 

в света, което не гние. Това дърво може да се запази с години и години след като е мъртво. 

Наричат го нетленно дърво. Единственият човек, който някога е ходил с нетленно тяло е Исус.  

Интересно е, нали? Ситимовото дърво е символ на нетленното съществуване на човешко 

същество, нетленна плът. Ситим е това, което прави нетленно дървото, а то е символ на Човека 

Исус, който беше нетленен. Бог казва: Няма да оставиш Святия Си да види изтление. Трябва 

да си спомните нещо. Може никога да не сте разсъждавали за това, но вашето и моето тяло са 
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дошли от пръстта, нали? Знаете ли, че тялото на Исус не е дошло от пръстта? Неговото тяло е 

какво? Словото стана плът. Вашето тяло и моето тяло са дошли от пръстта, Неговото не обаче.  

Ще кажеш: Как става това? Сър, Адам беше създаден от пръстта, тялото му беше 

оформено от пръстта, но тялото на Исус не, защото кръвта на Исус дойде директно от Небето, не 

от майка Му Мария, плътта Му беше зачената от Словото. Това само по себе си е доказателство 

за възкресението. Какво искаш да кажеш? Ако физическото тяло на Исус беше дошло от пръстта, 

то трябваше да се върне в пръстта, защото така изпълнява Закона. Бог каза: От пръст си 

направен и към пръстта ще се върнеш, но плътта на Исус никога не се върна към пръстта. 

Как може да се върне, когато не е направена от тази пръст? Той трябваше да  възкръсне от 

мъртвите. Колко виждат това? Кажете: Виждам го. Честно казано, ако Господ Исус не беше 

възкръснал от мъртвите, естествено всички щяхме да бъдем осъдени вечно, но ако Той не беше 

възкръснал, Неговото тяло все още щеше да бъде в гроба. Но като не е излязъл от пръст, как ще 

влезе в нея? Това доказва възкресението на Бог. Така че, ситимовото дърво е символ на нетленната 

плът - Исус. Библията казва: Няма да оставя Святия Си да види изтление.  

След това се казва в 6 стих: и аромати за мирото за помазване. Маслото за осветляване 

е винаги помазанието. Това е чудесно. Маслото за осветление. Ако искате светлина във вашия 

живот, вземете маслото и аромати за мирото за помазване и за благоуханно кадене. Аромати за 

мирото за помазване. За какво се говори тук? Поклонение. Когато Библията говори за аромати, 

или тамян, винаги се говори за поклонение. И тук се говори за поклонение, за помазване. Колко 

от вас искат помазанието във вашия живот? Поклонението е ключ, както ще видите малко по 

късно. По-нататък казва: ониксов камък и камъни за влагане в ефода и в нагръдника. Камъните 

винаги са символ на църквата, тялото на Христос. Ние сме живи камъни. Давам ви всички тези 

чудесни, славни символи. Нека сега да започнем да разглеждаме ключовете за помазанието.  

Готови ли сте? Ако сте готови, кажете: Готов съм! Добре.  

Ключ номер 1: Бог накара Мойсей да построи шатъра, даде му материалите и му каза: 

Сега искам да направиш една ограда. Искам да ме гледате внимателно, за да ви нарисувам тази 

картина. Шатрата беше една палатка, която е с две разделения - свято и пресвято място. Около 

нея имаше ограда. В тази ограда беше това, което се нарича външен двор. Така че, имате ограда, 

имате палатка (шатра) вътре в тази ограда и имате външен двор, който е пред шатрата. И сега, 

Бог каза: Мойсей, искам да построиш ограда от бял висон, перфектността, съвършенството на 

Исус. Когато хората погледнат Бог, първото нещо, което те ще видят, е съвършеността на Човека 

Христос, оградата. Тогава каза: Искам една порта от изток и тя да е направена от висон, 

също от четирите цвята, които казах вече - синьо, мораво, червено и бяло. Той каза: Искам 

тази ограда да бъде с колове от ситимово дърво. Всичко това говори за Исус. Гледайте сега!  

Мястото, от където се влизаше в присъствието на Бог, беше портата с четирите цвята, 

представяйки какво? Исус - Синът на Бог, Царят, Човекът и Спасителят. Все още ли сте с мен? 

Добре. След това оградата - перфектността на Исус, съвършенството Му. Ситимовото дърво - 

нетленността, перфектността на тялото Му, съвършенството на нетленното Му тяло. Нека да ви 

кажа нещо за тази ограда, което е много осветляващо. Ако се изправите срещу шатъра на Мойсей, 

първото нещо, което ще видите, е тази порта, и ще видите четирите цвята. Юдеите не разбираха,че 

тези четири цвята говореха за Месията. Учудващо е. Ако мога така да го кажа, Исус беше там, 

но те не можеха да Го видят. Той беше във всичко, което Бог беше направил в тази шатра. Така 

че, ето ги, те се изправят срещу синьото, моравото, червеното и бялото, като не знаят, че всичко 

това говори за Христос, четирите Евангелия и т. н. Бог каза на Мойсей: Искам стълбовете да 

бъдат вързани с въжета от козина. Това какво символизира? Исус - пророкът. Слушайте!  

Господ каза: Искам това въже да бъде свързано с техните видове гвоздеи, които се 

забиват в земята, за да задържат стълбовете. Изкопават дупка и забиват този голям гвоздей. Бог 

каза: Искам въжетата, които държат стълбовете да бъдат направени от козина и искам 

самият гвоздей да бъде направен от мед, но той трябва да бъде забит на половина в 

земята. Хора, слушайте, това е много важно. Той каза: Искам  въжетата да са държани за 

земята, но само на половина забит гвоздея. Защо? Знаете ли, че цялото Евангелие беше в тези 

въжета, в този кол и в този гвоздей, и те никога не Го видяха? Чувате ли? Готови ли сте за това?  

Исус - съвършеният Човек. Между другото изпуснах две неща да ви кажа. Бог каза на 

Мойсей: Искам стълбовете да бъдат със сребро на върха и с мед на дъното. Ето, имате тези 
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стълбове, сребро на върха и мед на дъното. Въжето беше свързано към една кукичка, направена 

от сребро и от другия край - мед. Ако прочетете всичко това, ще си кажете: Господи, защо са 

всички тези детайли? Защо са тук? Няма нищо в Библията, нищо, кажете след мен: Няма нищо 

без значение в Словото. Ето къде е цялото Евангелие. Исус - Съвършеният Човек е дървото; 

който е моят Изкупител - това е среброто; който страда - медта; Божият пророк, който страда и 

умря, и беше погребан - колчето в земята; Бог каза на Мойсей: Искам гвоздеят, колчето да влезе 

в земята само на половина. Защо ли? Исус страда, умря, беше погребан, но Бог каза: Дръж това 

колче наполовина, понеже Той възкръсна. Цялото Евангелие беше в стълба, гвоздея и въжето.  

Ще кажете: От къде вземаш тези неща? От Библията. Може да сте забравили едно нещо 

за мен. Аз съм израснал на изток, ходил съм на библейско училище поради факта, че съм живял 

там. Имам повече информация само поради факта, че съм роден там, отколкото всеки библейски 

ученик може да научи. Така че, доверете ми се. Това е цялото Евангелие - в това въже, стълбове и 

кол. Когато юдеите виждаха оградата, тя говореше за Исус, вратата говореше за Исус, стълбовете 

говореха за Исус, въжето говореше за Исус, гвоздеят говореше за Исус. Така че, първият ключ 

към помазанието е пълнотата на Исус. Искате Божието помазание във вашия живот? Познайте 

Исус в Неговата пълнота! Не само в един от кабинетите Му, но във всичките. Познавайте Го 

като Сина на Бог! Познайте Го като Човешкия син! Хората не разбират защо Исус бе наречен 

Човешкият Син. Защо Той се наричаше така? Какво е Човешкия Син? Човешкият Син е този, с 

който можеш да се идентифицираш, можеш да кажеш: Той ме разбира, Той е човек. Боли Го, 

както мен ме боли, Той е преминал през това, през което аз съм преминал. Синът на Бог стана 

Човешки Син, за да можем ние - човешките синове, да станем Божии синове. Той - Синът на 

Бог дойде на земята, за да ми каже на мен за Бог и след това Той като Човешки Син се върна на 

Небето, за да каже на Бог за мен. Мисля че, пропуснахте това. Ще го кажа отново: Като 

Божият Син, Той дойде, за да ми каже на мен за Бог, а като Човешки Син, Той отиде при 

Бог, за да каже на Него за мен. Какво прави сега Той на Небето? Казва на Бог за мен. Той е 

моят Посредник, Той е Адвокат. Какво прави Той като мой Адвокат? Казва на Бог: Ще Ти кажа 

нещо, Татко, за Бени. Той е нашият Посредник. Слава на Бога! Той е нашият Първосвещеник. 

Той е моят Ходатай. Какво е ходатай? Този, който е заел моето място. Помислете си за това. Той 

дойде на земята, за да ни каже за Отец, отиде при Отец, за да каже на Него за вас.  

Човешки син на земята, Божии син на небето. Павел Го нарече Мъжът Христос. Какво 

уникално нещо! Имам предвид, че това е достатъчно, за да ви накара да чувствате тръпки по 

цялото си тяло. Вдигнете си ръцете и кажете: Исусе, благодаря Ти, че зае моето място на 

Небето. Вижте, светии, трябва да разберете нещо. Той е на Небето заради вас сега! Вие никога 

не можете да се провалите, защото Той е там, в Славата, като казва на Отец: Татко, познавам 

това момче там. Искаш да кажеш, че Исус знае какво правя аз? Да, Той премина през всичко, 

през което ти ще преминеш и сега Той стои пред Славата, като твой Адвокат. Осъзнавате ли 

това? Той ви даде сила за посредничество на земята, но вие сте Му я дали за Небето. Знаете ли? 

Той каза: Отидете в Мое име и кажете, но не осъзнавате, че Той е там в мое име, на Небето.  

Виждате ли, това което ние сме забравили е, че аз Го представям на земята, но Той ме 

представя мен на Небето. Аз казвам: В името на Исус идвам срещу теб, но Той застава пред 

Отца и казва: Аз довеждам Бени пред Теб. Това е уникално! Има размяна. Не е ли уникално? 

Алилуя! Пълнотата на Исус е първият ключ към помазанието. Трябва да го разберете напълно. 

Исус Христос не е някой, който е казал Аз имам, Той каза Аз Съм. Кажете: Той е Живот. 

Кажете го отново: Той е Живот. Като дойде на земята, Той никога не е казвал Аз имам. Той каза: 

Аз Съм. Това добре ли е? Кой сте вие? Нека да ви питам. Помислете малко за това. Вие нямате 

Исус в сърцето си. Какво?! Няма такова нещо в Библията. Казва се Той в нас, ние в Него. Не се 

казва: аз Го имам. Казва се: аз и Той сме едно. Аз имам ли себе си примерно? Не, аз съм себе си.  

Виждате ли, Библията, светии, е ясна по този въпрос. Казва се: Както Той е, така сме и 

ние в този свят. Исус няма мен, аз нямам Него. Той каза: Аз и ти сме едно. В I Коринтяни 6:17 

се казва: Този, който се свърже с Бог е един Дух. Какво искаш да кажеш? Ще го кажа пак. Аз 

казвам ли примерно: аз имам Бени Хин? Аз съм Бени Хин. Аз не казвам: аз имам мене си. Аз 

съм себе си. Нашият ум е много ограничен, за да разбере това. Аз нямам Исус. Той и аз сме толкова 

едно, че аз не мога да Го имам. Аз съм в Него и Той е в мене. Ще кажеш: Не го разбирам. Няма, 

докато си в този твой ум. Съпругът и съпругата са нещо като сянка за това. Бракът е само слаб, 
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слаб пример за това, за което говоря сега. Библията казва: Ние сме кост от Неговите кости и 

плът от плътта Му. И казва: Той е главата, ние сме тялото. Вие не можете да имате тяло 

без глава, не можете да имате и глава без тяло. Той е очите и умът, аз съм ръцете, краката и 

всичко останало. Ние буквално сме толкова в Него, че не можем да бъдем разделени от Него.  

Вижте, аз имам ръце, но Исус не може да каже Аз имам Бени. Той казва: Аз и ти сме 

едно. Нещо, което имате, ви е дадено, а това което сте - вие сте. Пропуснахте това, нали? Знам, 

че става по-дълбоко. Аз имам ръце. Имам ги. Те са ми дадени от Всемогъщия Бог, но един ден 

тези ръце ще отидат в пръстта. Нещо, което имате, има начало, но това което сте, никога не е 

започвало. То е вечно! Когато Исус каза: Аз Съм, Той каза: Аз никога не Съм започвал. Аз Съм 

началото и Аз Съм краят. В момента, в който вие влизате в Христос, ставате ново създание.  

Новото създание няма минало. То винаги е живеещо в настоящето. Вдигнете си ръцете и 

кажете: Татко, помогни ми да схвана това. Слушайте, слушайте. Когато кажа: аз съм в Христос, 

какво казвам? Когато кажа: Христос е в мен, какво казвам? Когато Исус каза: Аз в тях, Ти в Мен, 

за да могат те да бъдат направени съвършено едно, Той казваше нещо по-дълбоко от това, 

което повечето от нас разбират. Виждате ли, когато аз станах християнин, аз влязох в Аз Съм, и 

Той и аз станахме напълно едно. Този който се свърза с Бог е един Дух с Него. Не двама - един. 

Ако аз съм един Дух с Христос, тогава аз нямам минало, защото Той няма минало. Аз нямам 

бъдеще, защото Той няма бъдеще. Той е миналото и Той е бъдещето. Бог няма бъдеще, Той 

държи бъдещето. Бог не живее във вечността, вечността живее в Него. Бог няма да види утрото, 

утрото ще види Бог. Той е! Чувате ли това? Той е. И ако Той е, и Библията казва, че аз съм, както 

Той е, това вече е достатъчно голямо за ума ми, за да го разбера. Това ми казва, че в секундата, в 

която аз съм в Христос, моето минало е изчезнало. Вижте, едно оръжие, което сатана има срещу 

вас, е миналото ви, но Бог е елиминирал миналото ви. Ако дяволът дойде и ти каже: Ти направи 

това и това, кажи му: дяволе, аз нямам минало. Чели ли сте някога, че старите неща преминаха? 

Новото създание в Христос няма минало. Ако дяволът дойде и ти каже: ти направи това и това, 

кажете му: Дяволе, аз нямам минало. И, дяволе, ти имаш бъдеще за това пък. Радвате ли се, че 

дойдохте тази сутрин? Сега, нека да ви кажа и това. Влизам в доста дълбоки неща и се радвам.  

Вие и без това не сте дошли за мляко, нали? Добре, гледайте сега, ще кажа нещо: Аз в 

Христос ме подготвя за Небето. Христос в мен ме подготвя за земята. Аз в Христос мога 

да се изправя пред Отец. Христос в мен, мога да се изправя срещу дявола. Схващате, нали? Аз в 

Христос, това ми позволява да отида и да кажа: Отче! Татко. Аз в Христос ми дава мястото, 

където мога да отида и да кажа: Татко, но Христос в мен - мога да кажа: Дяволе! Виждате ли 

това? Уникално е! Вдигнете си ръцете и кажете: Господи, искам повече. Вижте, спасението е 

повече от това Исус да е в сърцето ми. Спасението е: Аз в Христос, Христос в мен - това е 

пълно единство. Не можете да ги разделите. Сега ще ви кажа нещо, което надявам се, че ще ви 

разтърси стария ум и ще ви даде нов. Слушайте внимателно! Единството между Бог и мен е 

толкова голямо, ние сме толкова едно че, за да може това да се раздели трябва да разделите 

Троицата - Отец, Син и Святия Дух. Единството, което аз имам с Него е точно толкова здраво. 

Той го е направил толкова сигурно! Направил е всичко, за да може веднъж, когато съм в Христос, 

никога да не изляза. Това е отвъд това да имаш само Исус. Аз нямам Исус в сърцето си, нито 

пък ти. Той и ти сте едно, вашият дух и Неговият Дух са в едно. Погледнете в I Коринтяни 6:17, 

този стих е сърцето на Библията. Алелуя! Научавате ли нещо? Искате ли помазанието? Това е 

ключ номер едно. Знайте кой сте в Христос! Знайте какво означава да си спасен, какво означава 

да бъдете в Христос, в Христос, в Христос! Кажете го: в Христос, в Христос. Кажете: Аз съм в 

Христос! Той е в мен. Но този, който се свързва с Бог, е един Дух с Него. Ето го! Какъв 

превод е това? Ню Кинг Джеймс.  Ню Кинг Джеймс казва един Дух, но и този е добър. Какво 

казва разширената Библия? Но този, който се свързва с Бога е един Дух. Всички преводи ви 

дават едно и също нещо, нали? Ако аз съм един Дух с Него, как мога да кажа, че Го имам?  

Виждате ли, ще питаш: Какво казваш тогава? Ами тук нищо вече не можеш нищо да 

кажеш, освен да говориш на езици. Нашият речник не съдържа думите, който ни трябват, за да 

се обясни, така че започвам да говоря на езици. Това е, което можете да направите. Вдигнете си 

ръцете сега и Го благословете малко на езици. Алилуя! Това е славно. Хей, Библията казва… 

Библията казва Аз съм в Христос! Знаете ли, това е учудващо. Това е сутрешно събрание с 
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повече от 2000 човека тук, които се учат на достатъчно много неща, за да могат буквално да 

разтърсят ада. Мога да поучавам само върху този ключ цяла седмица, но няма. Втори ключ…  

Междувременно, това е част от нещата ми за неделното събрание. Вторият ключ е какво? 

Когато те преминат през портата, се изправят срещу жертвения олтар - кръвта. Те минават през 

портата, която е Христос и тогава се изправят, там където кръвта се беше проливала. Вторият 

ключ към помазанието е кръвта на кръста. Първият ключ е пълнотата на Исус - кой е Той и кои 

сме ние в Него. Вторият ключ е кръвта Му. Осъзнавате ли, че където е кръвта, идва и мирото? В 

Левит 14 глава, когато кръвта беше приложена към прокажения, след като той беше очистен, 

моментално дойде и мирото. Кажете: Където е кръвта, там е и мирото, помазанието.  

Когато приложите кръвта, вие буквално довеждате присъствието на Бог. Ще ви кажа още 

нещо. Господи, ще имам ли време за всичко това? Ще ви кажа нещо за кръвта, което е напълно 

експлозивно. Отворете на Откровение 12:9. Ще кажеш: Знам стиха. Знаеш го, но не знаеш какво 

ще кажа. Нека да ви дам сцената. Ако ме погледнете всички... Между другото, колко е часа сега? 

12:20? Мога ли да свърша до един часа? Какво имате в предвид? Не? До три часа? О-о, 

разбирам. Искам да отида да обядвам. Франк, ти за това си дошъл? Карал си 200 мили до тук?  

Добре, забрави за обяда, ще продължа до края тогава. Слава на Бог! Хей, слушайте, това 

е учудващо. Той е дошъл от 200 мили до тук. Предполагам, че сега имате най-добрия обяд, който 

можете да имате, нали? Вижте каква е сцената в Откровение. Обичам това. Мога да го правя 

всеки ден. Това е съпругата ти, която се нуждае от чудо, нали? Слушайте сега, имаше война на 

небето. Михаил и неговите ангели се бореха срещу дявола. Трябва да ви кажа нещо. Знам, че 

излизам извън предмета си, обаче трябва да ви кажа това. Преди сатана да стане сатана, той 

беше Луцифер. Като Луцифер, той беше един от архангелите, нали? Библията казва, че преди 

Адам да бъде създаден, Луцифер управляваше земята като перфектен ангел. Това е в Исая 14 

глава и Езекил 28 глава. Когато стана ревнив, за да спечели  Небето, Библията казва, че Бог го 

изхвърли от Небето, от третото небе. Има три небета. Не е едно, три. Първото е нашата атмосфера, 

Битие 1:8, второто е Ефесяни 6 глава и третото е II Коринтяни 13 глава, Павел казва: бях взет 

на третото небе. Луцифер беше изхвърлен от третото небе на земята и загуби кабинета си на 

ангел. Слушайте сега. Когато Луцифер загуби своята позиция, той загуби и кабинета си на ангел.  

Забележете, когато той падна от Небето, и това е преди Адам да бъде създаден. Спомнете 

си, че когато Адам беше на земята, сатана вече беше тук, той вече беше паднало същество. 

Чувате ли ме? Но това, което не разбираме е следното: Луцифер не продължи в ангелския си 

кабинет, защото Библията казва: Ще те хвърля до земята, херувиме. Той не паркира на второто 

небе, а на земята. Ще кажеш: Как е сега над земята? Вижте, когато Бог създаде Адам, Той му 

даде по-висока позиция от тази на ангелите. Продължавайте да слушате. Ангелите, архангелите, 

или главните ангели - Михаил, Гавраил и Луцифер. Гавраил е винаги този, който идва с Божието 

послание, той е посланикът на небето. Михаил е този, който е воин. Луцифер беше този, който 

вадеше поклонението на Небето, той загуби това поради греха и ревността си, която мога да 

добавя, че е първият грях в Библията. Той се разбунтува против Бог и беше изхвърлен. Сега той 

беше на земята напълно безсилен, що се отнася до авторитет. Бог възвърна земята. Трябва да 

знаете и това, може би то е ново за някои от вас, но когато Бог създаде земята, Той я създаде 

преди Адам, Битие 1:2 казва: земята стана безформена и пуста, Беше област на опустошение. 

Битие 1:1 е съвършенство, Битие 1:2 вече е катастрофа. Между тези два стиха беше периодът, 

когато Луцифер падна от небето. Може би милиарди години са минали между Битие 1:1 и Битие 

1:2, чувате ли? Той падна от Небето, беше унищожен като ангел. Бог възвърна земята, защото 

каза: Нека да бъде светлина. Ако погледнете Битие 1 глава, тя е пълна с нека, нека, нека. Тази 

дума нека в Библията, никога не е дума на сътворение, тя е дума на позволение. Бог позволи на 

светлината да се върне. Земята беше наводнена и Бог я възвърна и тогава в Битие 1 можете да 

видите как се казва, че се появи сушата, с други думи - имаше потоп преди това. Земята беше 

наводнена. На Адам не му беше дадена позицията, която ние имаме в Христос. Знаете ли защо 

ангелите бяха създадени? За да служат на Бог, нали? Те бяха по-долу от Бог, нали? А Адам беше 

създаден по-високо от ангелите, той беше създаден в образа и подобието на Бог, нали? Кое е по-

високо от това? Само една позиция - Самият Бог. Вие имате: Бог, Адам, ангели преди падението.  

Луцифер загуби неговата позиция на ангел и падна под Адам. Исус дойде, унищожи го 

на същото това ниво, погледна към вас и каза: Вие няма да имате Адамовия кабинет, вие ще 
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имате Моя кабинет върху себе си. Хей, нека да ви припомня нещо. Адам не беше поставен в 

Небесни места с Христос, а вие сте. Знаете ли защо архангел Михаил не можеше да смъмри 

сатана? Юда казва: дори и Михаил архангелът не може да го смъмри. Знаете ли защо? Защото 

Михаил като ангел е с по-нисша позиция от сатана, който открадна офиса на Адам. Знаехте ли 

това? Веднъж попитах Бог: Господи, Михаил, ако не можеше да смъмри дявола, кой може? 

Тогава Той ми каза: Михаил е ангел, той е по-долу от Адам, а ти си с Мен и си над Адам. 

Това е фантастично! Михаил, архангелът не може да смъмри сатана, защото той е с по-долен 

офис, по-долен кабинет от него. Сатана има това, което Адам имаше, а Адам е над ангелите.  

Схващате ли това? Аз сега имам кабинет в Христос, седнал с Него, който е много над 

този на Адам. Така че, ако принадлежите на този Офис нямате къде по-нагоре да ходите. Чухте 

ли това, което казвам? Ангелите се провалиха - Адам дойде. Адам се провали - Бог дойде, а Той 

не се проваля! Ако вие се провалите, това си е ваш проблем. Няма къде да отидете по-високо от 

това. Това достатъчно тежко ли е за вас? Мисля, че вече ни е омръзнало само млякото, нали?  

Сега, архангел Михаил се бие със сатана, изхвърля го от Небето и има едно група, която 

вика: Обвинителят на нашите братя е хвърлен долу. Ангелите никога няма да ви нарекат 

братя. Коя е тази група в Небето, която вика: Обвинителят на нашите братя е хвърлен долу? 

Грабнатите светии, те са на Небето. Библията казва  в Откровение, че ще казваме със силен глас: 

Обвинителят на нашите братя беше хвърлен на земята, и светиите, които стоят на земята 

след грабването, ще има хора, които ще се спасят и след грабването и междувременно ще умрат 

за това, за вярата си. Те го превзеха, победиха го чрез кръвта и свидетелството си. Вижте сега, 

трябва да разберете - Исус унищожи сатана на кръста, нали? Но Той не премахна от него този 

кабинет, който той държи вече 2000 години - кабинета на Адам. Въпреки, че Той го унищожи, 

Той му позволи да държи този кабинет за известно време. Аз веднъж питах Бог: Господи, защо 

Ти просто не му взе тоя кабинет - Адамовия? Защо просто не го направи на парчета? След 

като си го унищожил, защо го пазиш, за да може да остава в това? И Бог ми каза: За да те 

науча как да побеждаваш. Святият Дух ми каза: Как можеш да победиш, ако нямаш враг, с 

който да се биеш? Така че, Той каза: Аз вече съм го победил, сега отиди и изчисти това, 

което е останало. Трябва да разберете, че сатана е победен враг; той все още е враг, но е  

победен и няма начин да бъдете победители, ако нямате какво да побеждавате. Ето какво ми 

каза Святият Дух: Ангелите се биеха  с този, който все още държеше кабинета на Адам, как 

можаха да го изхвърлят тогава? Поради кръвта, която беше изречена против дявола от 

светиите. Забележете, като четете тази глава, когато си отидете в къщи, че ангелите надвиха, а 

ние победихме! Трябва да го кажа това. Казва се, че сатана не успя да надвие над Михаил, но те, 

светиите го победиха чрез кръвта. Вижте разликата между двете думи - надвивам и побеждавам.  

Когато побеждавате, печелите битката. Когато надвивате, само чистите нещата, които са 

останали след битката. Пропуснахте това, нали? Вижте, Боб е по-голям от мен. Ако ние двамата 

се сбием с него, и той победи, както и ще стане, тогава той ще е победител, нали? Но когато той 

се обърне, понеже е спечелил, и някой, който примерно работи с него, битката вече е спечелена, 

нали? Другият човек ще надвие, понеже първият е спечелил, победил. Думата за надвивам тук 

означава, че врагът вече си е заминал, т. е. територията е отворена и няма никой, който да 

подържа фронта, няма опозиция. Забележете това, Исус каза: Аз ще построя църквата Си и 

портите на ада няма да надвият. Защо? Защото вече е победил. В Откровение се казва: ние 

сме го победили чрез кръвта, а ангелите са го надвили. Ето къде са добрите новини. Всеки път, 

когато приложите кръвта, вие давате сили на ангелите. Знаехте ли това? Ще кажеш: Какво, какво?  

Не сте ли чели в Псалми: Вие всички ангели, хвърлете го, които се изпълвате със 

сила, които сте мощни със сила. Знаете ли, че има ангели, които стават слаби, когато вие не се 

молите и се изпълват със сила, когато се молите? Ще кажеш: Какво?! Знаете ли защо трябва да 

се молите? Когато се молите, давате сила на Небето. Спомняте ли си Даниил? Той се молеше и 

даде сила на ангелите да спечелят битката между началствата и властите на Персия. Всеки път, 

когато се моля, кажете, давам сила на Небето. Всеки път, когато прилагам кръвта, давам сила на 

ангелите. Мисля че, трябва да остана и утре сутринта, и да поучавам още. Колко искат да се 

върнем и цяла седмица да поучаваме така всяка сутрин? Обаче, ще ни трябва по-голяма зала.  

Добре. Няма да говоря много за тези неща, защото има толкова много информация, която 

ще обърка ума ви. Забелязахте ли, че нямам бележки? Знаете ли защо? Защото обичам Библията. 
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Чета я всеки ден. Третият ключ за помазанието е третото нещо, което е след жертвеният олтар, 

това е умивалникът. Имате портата - Исус, имате кръвта, или жертвения олтар, след това имате 

умивалника. Там свещениците си миеха ръцете и краката, това говори за Словото. Така че, ключ 

номер едно за помазанието е Исус, втори ключ - кръвта Му, третият ключ е Словото Му. Без 

Словото никога няма да получите помазанието. Във Второзаконие 32:13 се казва, че той извлече 

миро от канарата. Маслото излиза от канарата - това е Словото. Вижте Йов 29:6 Когато измих 

стъпките си с масло, скалата изля за мен реки от дървено масло. Словото е канарата. Тук се 

казва, че когато измиеш стъпките си с масло, с други думи, когато стъпките ти са повлияни от 

богатството на Словото, какво е маслото? Ако млякото е Словото, маслото е богатството на 

Словото. Тогава той казва: Когато измих стъпките си с масло, или с богатството на 

Словото, скалата изля за мене реки от дървено масло. Това не е ли чудесно? Ако искате реки 

от дървено масло, измийте краката си, или бъдете повлияни, чрез богатството на Словото.  

Четвърти ключ. Минавате през умивалника и се изправяте срещу нещо, което изглежда 

като врата. Минавате през тази врата и влизате в шатрата. Първото нещо, което ще видите, е 

един свещник, светилник. Ето къде са ключовете: Исус - първият, кръвта - вторият, Словото - 

третият, и светлината в святото място е четвъртия ключ. Какво е това? Всеки път, когато видите 

светилника в Библията, това е символ за знание, откровение от Словото. Така че откровението 

от Словото е ключ към помазанието. Вижте, Исус ви води към кръвта, кръвта ви води към Словото, 

Словото ви води към откровение. Всеки път когато четете Словото, получавате откровение.  

След като видите светилника, поглеждате в стаята и виждате присъствени хлябове, които 

са поръсени с ливан. Това е специален аромат, за да могат да издържат. Ливанът има прекрасен 

мирис, но горчив вкус. Какво е това? То е символ на Словото, но има горчив вкус. Те го слагаха 

върху хляба, върху Словото, но когато опитате Словото, то е горчиво, защото това е символ за 

гонение. Исус каза: Когато Словото влезе, То ще доведе гонения, пети ключ към помазанието. Няма 

да имате помазанието без гонения. Трябва да платите цена за помазанието. Ще познават името 

ви, ще мислят, че сте луд, ще бъдете наричани с всякакви имена под небето. След откровението, 

Словото има гонение. Всичко е в тези неща: портата със синьото, бялото, моравото и червеното. 

Пълнотата на Исус, олтарът, жертвеникът, умивалникът, Словото Му, след това е светлината на 

святото място - откровението, присъствения хляб, който има прекрасен мирис - Словото, но 

когато започвате да го опитвате има горчив вкус - гонение. Нека ви кажа нещо за Библията. Няма 

да имате гонение, преди да го изядете. Веднъж, когато погледнете към хляба, и го помиришете: 

М-м, прекрасно! Толкова е прекрасна Библията! Започнете да я живеете обаче, и става горчива. 

О, да вярвам в Библията. О-о, да, чудесна Библия, чудесна книга. Това е да помиришете само, но 

когато започнете да я ядете, ще започнат да казват различни неща срещу вас. След това има още 

едно нещо в святото място и това е там, където слагаха тамяна. Имаше едно място, пълно с дим.  

Всичко, което виждате, е малко светлина от светилника и тамян. Този тамян се издигаше. 

Можете ли да си представите как е изглеждало вътре? Свещениците ходеха вътре и всичко, 

което виждаха беше дим. Тамяна какво е? Поклонението. Поклонението! Шестият ключ към 

помазанието е поклонението. Така че, ако имате Исус, ако имате кръвта Му, ако имате Словото 

Му, ако имате откровение, ако имате гонение, винаги това ще ви води към поклонение. Сега, 

хора, когато хората ви гонят, знаете ли вие какво ще правите? Това ще ви доведе по-близо до 

Бог. Виждате ли, това, което този идиот - дявола не знае е, че колкото повече ви атакува, толкова 

по-близо до Бог вие ще стигате. Имам предвид, той е такъв идиот, колкото повече хора ме гонят, 

толкова повече аз се доближавам до Бог и Му се кланям и Го благославям. Сега, седмият ключ. 

Вече тъкмо ще влизате в пресвятото място, и се изправяте срещу това, което се нарича 

завесата. Слушайте! Има три входа: портата, вратата и завесата. Портата ви вкарва във външния 

двор, вратата ви вкарва в светилището - в откровението, поклонението и гонението, а завесата 

ви дава това, от което най-много се нуждаете. Чувате ли? Знаете ли как юдеите наричаха портата?  

Има общо три врати, през които може да се влезе вътре - портата с четирите цвята. 

Знаете ли как я наричаха? Пътят. Чакайте, чакайте. Знаете ли как наричаха вратата? Истината. 

Схващате, нали? Как казваха на завесата? Животът. Исус каза: Аз съм пътят, истината и 

животът, и Той каза: Аз Съм трите пътя за влизане в присъствието на Бог. Алелуя!  

Имам предвид, това е фантастично! Знаете ли защо те Му се ядосаха? Защото, когато Той 

каза: Аз съм пътят, Той каза: Аз Съм портата към външния двор. Когато Той каза: Аз съм 



 

“Седем ключа за помазанието”, Бени Хин   Разпространява се безплатно.  11 

истината, Той каза: Аз Съм вратата към святото място. И когато Той каза: Аз съм животът, 

Той каза: Аз Съм завесата към пресвятото място. И юдеите казаха: Как може да говори така? 

Кой си мисли, че е Той? Те Го убиха заради нещата, които Той казваше. Той е пътят обаче, Той 

е истината. И, слушайте, знаете ли защо юдеите наричаха вратата истината? Защото тя ви 

вкарваше в присъствието на Бог - святото място. Слушайте сега! Те дори не знаеха това, което 

сега ще ви кажа, защото когато влизате в святото място, срещу кого се изправяте? Светлината, 

откровението, светилника. Преди да влезете там, имате Словото, не можете ли да го видите?  

Словото ви води към истината, така че вратата като факт е истина. Словото ви води към 

откровение. Сега вече ще се изправите срещу завесата. Има на всякъде пушек около вас, до това 

време вие вече сте срещнали Исус, приложили кръвта Му, чели сте Словото Му, видели сте 

откровение, което никое библейско училище не може да ви даде, затова сте гонени и поради 

това гонение вие казвате: Господи, обичам Те, покланям Ти се, хваля Те, благославям Те.  

Колко виждат колко просто, но и колко дълбоко е това? Сега вече влизате вътре, за да се 

срещнете с Бог и отваряте завесата. Точно когато отворите, какво минава през вас? Пушекът. Не 

можете никога да влезете в Божието присъствие без поклонение. Веднъж в годината 

първосвещеникът влизаше и този пушек минаваше пред него, това означава поклонение. 

Пресвятото място беше пълно с това свято присъствие. Чувствам помазанието, хора, вече. И 

сега стоите там, и там е ковчегът на Завета, и си казвате: Какво трябва да направя сега?  

Първосвещениците имаха мантия, която беше прикрепена към глезените с камбанки, 

които звънтяха, защото докато камбанките звънтяха, хората отвън знаеха, че първосвещеникът е 

жив, но когато те спрат да звънтят, те влизат вътре и го изтеглят, понеже е умрял. Библията 

казва, че те влизаха веднъж в годината с кръв и трепереха, понеже, ако влизайки вътре не са 

били приемливи пред Бог, те умираха моментално. Исус също влезе там веднъж с Неговата 

Собствена кръв и сега ние можем да влезем вътре без страх, без да треперим. Имаше мантия, 

прикрепена към глезените и тези камбанки звънтяха, и всеки път, когато те ги чуваха си казваха: 

Той е жив, всичко е наред. И сега, гледайте. О Господи! Шерил, я намери тези камбанки.  

Усещам помазанието на Бог. Сега гледайте, свещеникът стоеше там в присъствието на 

този ковчег, и имаше с него кръвта, която изливаше на умилостивилището до ковчега, между 

крилата на херувимите, и той трепереше, и след като си свършваше работата, моментално 

излизаше навън, понеже колкото повече оставаше вътре, толкова е по-опасно. Казвам ви, това е 

чудесно! И когато той влизаше вътре, той влизаше със страх. Аз веднъж питах Бог: Господи, 

какъв е седмият ключ към помазанието? Не може да е страх. Не може да бъде кръвта, защото 

това е номер две, и тогава Евреи ми отговори. Бог ме заведе в Евреи и ми каза: Ела смело!  

Седмият ключ е смелост, дързост. Аз никога не съм виждал помазанието освобождавано 

без дързост. Трябва да имате смелост, дързост. Казах, трябва да имате дързост. Сър, това е факт. 

Исус винаги ще те доведе до кръвта, до кръста. Кръвта винаги ще те доведе до Словото. Ако 

отидете до кръста, какво ще видите? Словото. Словото винаги ще ви доведе до откровение. 

Откровението винаги ще ви доведе до преследване, гонение. Преследването, гонението винаги 

ще ви доведе до поклонение и поклонението ви прави смели. Сега всички станете. Вдигнете си 

ръцете и се покланяйте на Бог. Хайде молете се в Святия Дух, хора на Бог. Молете се в Духа.  

Бог ще се задвижи в този дом по уникален начин. Всяко око да бъде затворено! Молете 

се в Святия Дух. Хора, усещам такова помазание тук! Алилуя! Господи, ние искаме помазанието 

върху нашия живот. Вдъхни на мен Дъха на Живота! Слава да бъде на Твоето име! Хора, нека да 

ви кажа нещо. Всеки човек в този дом тук ще получи помазанието. Искате ли го? Ще трябва да 

ви кажа, изумен съм от многото хора тук. Вие сте много по-гладни отколкото си мислех... 
 

 

* * * 

Официален сайт на служение Бени Хин: http://www.bennyhinn.org.  

Проповедите на пастор Бени Хин се разпространяват безплатно в напечатан вид. За поръчка: 

grace@evrocom.net или пишете на Стефка Стойчева, Пловдив 4006, п. к. 11. Можете да ги получите и 

в mp3-формат, а електронно можете да ги изтеглите от: http://pavelcho.narod.ru/bennyhinn.html 
 

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. 

http://www.bennyhinn.org/index1.cfm
http://mail07.abv.bg/app/servlet/bg.abv.mail.SendMessController;jsessionid=aKrWualaQ3Tg?ac=sab&to=grace@evrocom.net
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