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Глава 1 - Езавел и нейните съблазни
Езавел е манипулатор от класа, който използва ласкаещи думи и сладкодумия за да ви
прелъсти. Тя обича да ражда собствените си духовни деца, докато, тя самата се ходи във фалшиви
духовни управления.
Библията говори за една жена, позната като Езавел, която атакуваше и убиваше Божиите
пророци в Стария Завет (3 Царе 18:4). След това, отново виждаме името на Езавел да се споменава
и в Новия Завет (Откровение 2:2). Очевидно това не е същата жена, за която говори Старият Завет,
а по-скоро същия дух на Езавел. От това можем да заключим, че същият дух на Езавел може да
продължава, да съществува, да влияе и да действа чрез други хора. Когато Исус говореше на
Тиатирската църква, Той специфично ги смъмри за това, че търпят жената Езавел, която наричаше
себе си пророчица, да поучава и прелъстява Божиите служители. Дори и в наши дни Езавел се
опитва да отсече истинския глас на Божието пророческо Слово като се бори с тези, които имат
истински духовен авторитет. Нека разгледаме характера на Езавел:
Езавел е воюващо и борещо се началство, което работи чрез дух на контролираща
манипулация, като атакува хората имащи истинска духовна власт. Езавел ще изпрати слугите си
и духовните си деца за да ви атакува с демонични пророчески послания на страх , точно както
направи и с Илия (3 Царе 19:2). Тя е манипулатор от класа, използваща “ласкаещи думи и
сладкодумия” за да ви прелъсти. Пазете се от ласкаещите думи, от пророческите сладкодумия и
прелъстяващите сълзи на този дявол.
Езавел обича да ражда собствените си духовни деца, тя обича фалшивото духовно
управление и тя знае как да твори, да се влива и да оперира в него. Тя гледа на децата като
средства и оръжия да манипулира сърцето ви и да се придвижва в целите си.
Езавел е като акула, тя е изключително порочна и опасна. Тя обикаля живота на другите,
търсейки лесно достъпни, подаващи се на изкушение и контрилируеми хора, които да станат
нейни собствени ученици. Езавел обича да ражда свои собствени духовни деца като търси
ученици, които да се хранят на нейната трапеза (3 Царе 18:19). Тя търси тези, които са в бунт,
тези, които са слаби или наранени, или тези, които се противопоставят на духовния авторитет. Тя
знае как да използва дълбоките емоционални рани, за да манипулира и контролира, като създава
душевни връзки с вас. Езавел обича да привлича хората към себе си и да ги държи далеч от тези,
които наистина могат да говорят в живота им.
Тя може да каже неща като: “Срамота е, че пасторите не разпознават дарбите ти. Бог ми
показа, че ти си пророк и че Аз трябва да те обуча. Пасторите просто не разбират колко си
надарен”.
Езавел ще подхранва жертвите си с духовна гордост за да завърже душевна връзка. Веднъж
след като тя успее да ги накара да се хранят на трапезата и, тя ще унищожи способността им да
разпознават или чуват от Бог без нейното потвърждение.
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Езавел знае как да ви раздвижи, понеже, тя обича да се носи на вихрушката на объркването
и тормоза.Тя знае как да проучи душата ви, търсейки слабите ви места. Тя е майстор на
изграждането на душевни връзки. Думата “Не” е тази, която раздвижва Езавел. Когато хората с
духовен авторитет и кажат “Не”, тя е готова за война. Помнете, че Езавел е воюващ дух, винаги
облечен за битка.
Някога чувствали ли сте се несигурно? Езавел обича да се движи в областите на
несигурност. Тя постоянно ще предизвиква Божието Слово в живота ви. Езавел може да носи и да
се влива добре в атмосфера на страх, несигурност, объркване и смут. Езавел е много притежаващо
и доминиращо настроена; тя иска да ви контролира. Езавел обича властта и “дай ми, дай ми, дай
ми”. Виждате ли, парите не са главното за този дух; тя търси властта и авторитета. Тя обича да
бъде в контрол над живота ви, понеже извлича силата си от това, че ви контролира. Ето защо, вие
се чувствате духовно изсмукани, след като сте се борили с нея.
Езавел иска да ви контролира; тя дори ще ви остави да направите Cърква, стига тя да може
да я контролира. Тя иска да контролира песните, които ще пеете, колко високо ще се молите,
какво ще проповядвате и с кого ще общувате. Това е , което тя обича - контролиращата сила.
Езавел е манипулатор от класа – никой не е по-добър в това от нея.
Духът на Езавел гледа на личното пророчество като на средство за контрол. Знаете ли, че
някои лични пророчества в църквата днес не са нищо друго освен контролиращи духовни
изявления на Езавел. Само защото предаването на пророчеството е имало духовна нотка не
означава, че то не трябва да бъде изпитвано, проверявано изцяло и предавано на вашия пастор за
преценка (1 Йоан 4:1; Евреи 13:17).
Езавел винаги остава следи на хаос, объркване, нестабилност, разрушени взаимоотношения
и унищожение. Всеки човек дошъл в близък контакт с този дух е видял опита му да разцепи
взаимоотношенията му с хората, които могат наистина да дават добра духовна мъдрост в живота
му.
Единственият начин за възстановяване на повлияните от Езавел е покаяние и покоряване
под истински духовен авторитет в Божията местна църква. Ако човекът позволява да бъде учен и
е покорен, това ще върне духовната стабилност в живота му и ще му позволи да изпълни съдбата,
дадена му от Бог в Христос. Но за тези, които изберат да не се отвърнат от духовните действия на
Езавел - “Велика ще бъде скръбта и” (Откровение 2:22).
Време е духа на Езавел да бъде разобличен и ние да му се противопоставим в това
поколение. Не можем да продължаваме да му позволяваме, да прелъстява, поучава, пророкува и
контролира Църквата без да бъде предизвикан. Бог не използва пророка Елисей за да победи
Езавел, а завоевателя Ииуй. Ние се нуждаем от същия завоевателен дух днес!
Думи на ласкателство
Езавел е прелъстяващ, контролиращ и манипулиращ дух. Тя използва прелъстяване чрез
ласкателни думи и сладкодумия за да успее да влезе в душевните емоции на някой. Какви са тези
ласкателни думи и сладкодумия? Ласкателната дума е комплимент. Няма нищо лошо в правенето
на комплимент, стига да е с правилен мотив. Ако комплимента обаче е с цел манипулация, той
идва от неправилния дух и е освобождаване на чародейство (чародейството е силата използвана от
Езавел за да манипулира или контролира). Ако някой получи истински комплимент, идващ от
правилен дух, това е чудесно и приемливо. Еврейската дума за ласкателство е “chalaq” и означава:
да лаская, да разделя или да сегрегирам. Много Църковни лидери разбират ласкателството, което
идва от хора с неправилна мотивация. След кратко време служителите разбират,че много хора
ласкаят, но те всъщност нямат наистина на предвид това, което казват. Това си е просто празно
ласкателство. Ласкателството на Езавел се използва за манипулация и контрол. То е най-опасното
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ласкателство, понеже Езавел го използва за да разделя хората един от друг и да ги привлича към
себе си.
Сладкодумието може да звучи нещо от рода на: “знаеш ли, ти си толкова чудесен, никой не
пророкува като теб” (Езавел винаги подхранва гордостта в жертвите си с ласкателство). “Ти си
толкова специален в Божието царство. Никой не те разбира, както аз те разбирам”. Нейните
ласкателства се използват за да отделят жертвата и от останалите, понеже в крайна сметка тя иска
вие да вярвате, че тя е единствената, която ви разбира. Ласкателствата на Езавел са мотивирани от
желанието и да и прислужват. Езавел ще се опита да влезе в духа ви през душата ви. Душата ви се
състои от ума, волята, интелекта, разума, въображението и емоциите ви. Тя е експерт в
прокарването на чародействата си във въображението и емоционалните области на душата ви.
(магьосничеството е освобождаването към определен човек на контролиращи думи, прелъстяващи
ласкателства, манипулираща тишина или цупене, фалшиви сълзи и плач и т.н., за да накара
другите да извършат вашата воля). Езавел използва ласкателството като средство да ви прелъсти.
Тя не може да ви контролира докато първо не ви прелъсти. Вратата на духа ви може да бъде
отворена от прелъстяване в душевната област. Пазете се от манипулиращо ласкателство, сладки
думи и прелъстяващи сълзи от този дявол.
Езавел забива нож в гърба
Езавел е точен образ на човек, забиващ нож в гърба. Тя ще ви се усмихне, ще ви прегърне и
целуне, след това ще се обърне и ще направи така, че “да си го получите”. Езавел е най – порочния
дух, с който е трябвало да се справям някога. Това, което ви споменах преди относно нея си
струва да бъде повторено. Тя е като акула, тя е изключително порочна и опасна. Тя обикаля
живота на другите, търсейки лесно достъпни, подаващи се на изкушение и контрилируеми хора,
които да станат нейни собствени ученици. Тя влиза в църквата, търсейки духовно слаби хора и
контрилируеми пастори. Езавел обича да ражда собствени духовни деца (3 Царе 18:19). Тя ще
потърси тези които са в бунт, слабите, наранените, недоволните, гордите и заставащите срещу
духовния авторитет. Тя знае как да манипулира и контролира, като създава душевни връзки с вас
(душевните връзки представляват емоционално обвързване между двама, или повече човека).
Езавел обича да придърпва хора към себе си и да ги държи далече от тези, които наистина биха
могли да говорят в живота им.
Объркване и тормоз
Езавел обича фалшивите духовни управления и знае как да ги създава и да се влива в тях.
Тя обича да се движи в объркване и тормоз. Тя може да раздвижи духа ви с едно щракане с пръст.
Тя знае как да изследва душата ви, търсейки слабости, върху които да се фокусира. Тогава тя
използва тази слабост като съборена врата за да влезе в душата ви. Силните ви места са като стени
на съпротивление, но слабите ви области тя вижда като врати за контрол.
Чувал съм този дух да задава следния въпрос: “Всичко наред ли е“? Звучи толкова невинно
на повърхността, но тя всъщност иска да знае какво ви разстройва, или наранява емоционално. Не
и казвайте! Езавел ще изследва душата ви, търсейки емоционална слабост. Тя търси врата, която е
отворена и която по принцип трябва да е затворена. Тези врати към душата ви могат да бъдат
емоционални наранявания и рани. Разбирате ли? Това е което тя търси. Тя ходи между редовете в
Църквата, набелязвайки плячката си. Знаете ли, че много Църкви имат още много, докато
достигнат духовна зрялост, точно заради този дух? Езавел поддържа нещата толкова раздвижени
чрез чародействата си, че винаги има пречещо подводно течение.
Себеслугуване
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Тя идва да открадне благословенията ви. Езавел никога няма да влезе в съгласие с вас,
поради никаква друга цел освен собствен интерес. Езавел е много опасна, понеже може да
функционира в три области - дух, душа и плът. Тя може да влезе в духовната област и да се движи
в душевната. Тя е майстор в прелъстяването чрез игра с емоциите ви.
Езавел не може да понася, когато човека, който тя контролира, наистина бива докоснат от
Святия Дух. Тя не може да понася, когато някой друг освен нея проповядва или говори в живота
на човека, който тя се опитва да контролира и манипулира.
Ако застанете между Езавел и човека, който тя се опитва да контролира, тя ще ви атакува,
ще направи всичко, което може за да се опита да унищожи връзката ви с контролирания от нея
човек.Тя може да не ви атакува телесно, но ще се опита да унищожи репутацията ви и да ви
раздели с жертвата и. Езавел ще обърне цялото си внимание към вас и дори може да ви нарани
сериозно.
Езавел и децата
Виждането на Езавел за децата е извратено. Тя казва,че ги обича, но всъщност не знае как
да ги обича. Езавел използва децата като средство и оръжие за да придвижи собствените си
себични мотиви. Тя мрази истинската балансирана дисциплина. Самата тя се отвращава от това да
бъде отговорна пред някой и да бъде самодисциплинирана. “Никога не ми казвай, че съм
направила нещо лошо или ще те атакувам”. Това е позицията и “Как смееш! Как смееш да ме
държиш отговорна, как смееш да ме предизвикваш”! Езавел постоянно се бие с истинския духовен
авторитет. Тя е войн. Тя няма да се предаде, понеже е бунтар.
Езавел дисциплинира децата си чрез манипулация. Тя ги манипулира, като им казва неща
от рода на: “Ако ме обичаше, щеше да изчистиш стаята си”. Езавел не е от тези, които ще кажат:
“Изчисти стаята си, понеже аз съм ти майка и ти казах да го направиш”. Виждате ли, Езавел е
контролираща и манипулираща във всичко.Тя ще манипулира децата си, за да и се покоряват.
“Ако изчистиш стаята си, ще те заведа на Макдоналс”. Можете ли да видите как действа този дух?
Нашето общество отглежда едно цяло поколение от деца, които са били дисциплинирани и
отгледани в средата на контрол чрез манипулация. В някои случаи самите деца действат с
Езавелски дух. Вместо родителите да дисциплинират децата си, те им позволяват да узурпират
родителския им авторитет, защото не искат да се изправят лице в лице срещу воюващата натура
на собствените си деца.
Авторитет чрез манипулация
Езавел печели авторитета си чрез манипулация. Тя може да каже: “Ако не изхвърлиш
боклука, няма да те заведа в магазина”. Всичко това е манипулативна дисциплина. Може и всички
да сме го правили, но не е правилно. Ние трябва да внимаваме да не действаме от духа на Езавел.
Амин! И най-накрая, ако манипулацията не проработи, Езавел ще освободи страх към вас: “Баща
ти ще ти разкаже играта, когато се прибере”. Езавел гледа на децата като на средство и оръжие да
манипулира сърцето ви, докато тя постига целите си. Тя ще се опита да накара децата си да и се
покоряват със всякакви трикове. Ето как действа тя.
Тя краде! СЛУШАЙТЕ - Езавел ограбва децата от детството им. Тези деца не могат да се
наслаждават. Когато Езавел дисциплинира, тя е прекалено рязка, понеже дисциплинира децата си
с неправилен дух. Тя ги кара да вършат неща заради нейната кауза – а не заради тях самите.
Всичко, което Езавел върши за да помогне на някого, всъщност не е никаква помощ, а средство
или оръжие да предвижи нейните планове и да контролира още някого. Езавел знае как да
използва децата, за да ви хване.
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Класическият златотърсач
Езавел е златотърсач в класическия смисъл. Винаги можете да разпознаете Езавел по
мотивацията и. На Християните им е казано, че не трябва да съдят хората. Нали? Веднъж един
религиозен дух ме критикуваше, като ми каза, че съм съдил еди-кой си. Аз не бях го направил,
просто изследвах и проверявах това, което този човек ми беше казал. Проверявах за плода (Матей
7:20). Да игнорираме това, което се случва около нас не е Християнска любов.
Атмосфера на страх
Погледнете духовната атмосфера на Езавел. Тя може да носи атмосфера на страх. Никога
не може да разберете как да я хванете. Тя ви прави на духовно пиле. Вие не бихте искали да и
говорите по начина, по който трябва, понеже кой знае как ще откликне тя на това. Изведнъж, тя
може да ви скочи отгоре или просто да напусне стаята. Тя ви кара да се страхувате, дори и само да
и говорите. По този начин тя ви контролира. Понякога, тя може да използва тихата стратегия.
Знаете ли,че в Индия наричат лечението с тишина – форма на магьосничество и чародейство.
Несигурности
Езавел ще ви държи емоционално объркани през цялото време. Объркано ли ви е
служението? Някога чувствали ли сте се разгневени до вбесяване? Езавел обича да се движи в
областта на несигурност. Тя постоянно ще предизвиква Божието Слово в живота ви. Тя никога
няма да изгражда добрата страна на самочувствието ви. Тя може да подхранва духовната ви
гордост, но няма да гради истинска духовна истина във вас.
Езавел винаги ще се бори с вас, опитвайки се да ви изтощи и извади от вярата ви. Тя ви
изпитва. “Бог всъщност нямаше в предвид точно това. Бог не иска да направиш точно това. Аз
мислех, че ми каза…. Бог не може да се движи точно през твоите ръце. Бог не може да пророкува
точно през теб. Всъщност Бог не може да те използва”. Тя постоянно подкопава вярата ви и
всичко, което Бог върши в живота ви. Можете ли да видите действието на този дух? Тя действа по
този начин, защото иска да използва тези оръжия за контрол, за да узурпира авторитета ви. Някога
идвал ли е такъв посланник, казвайки ви примерно: “Бог не може да те използва. Молитвите ти
никога не биват отговорени. Хората знаят какъв си”. Този дявол ви говори, освобождавайки думи
които подкопават и сеят семена на съмнение и неверие във вас за да ви отслабят.
Объркване
Езавел може да носи и да се движи много добре в атмосфера на страх, несигурност,
объркване и смут. Объркване, помнете това!
Объркването ще ви кара да забравяте. Духовните територии, където Езавел управлява
освобождават силно объркване. Сега, да има известно объркване е нормално нещо, но има и
духовно объркване. Някое е просто освобождаване на объркване и се нарича чародейство,
освободено срещу вас от духа на Езавел.
Веднъж ми се случи Езавеловите чародейства да ме ударят толкова здраво в Европа, че
буквално ми беше трудно, да си спомня името си. Ето колко силни бяха тези чародейства. Никога
не бях преживявал нещо подобно в живота си, но тогава се бях изправил срещу силен Езавелски
дух, който освобождаваше всякакви чародейства срещу мен. Имаше дори една жена, действаща
чрез дух на Езавел, която се молеше директно срещу мен. Не само, че тя се молеше срещу мен, тя
беше събрала и няколко други човека с нея и те се държаха за ръце в съгласие, молейки се срещу
мен. Не мисля,че знаеха в какво навлизаха, но Езавел винаги ще се бори с тези, които застанат на
пътя на увеличаващия и се контрол.
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Този дух се опитваше да ме изкара от една конференция, на която трябваше да
проповядвам. Тя не ме искаше там, защото вместо това искаше нейният приятел да говори. Ако
можеше да ме отмести по някакъв начин, това щеше да даде възможност на приятеля и да излезе
на мое място. За да постигне това, Езавел трябваше да използва манипулация. Така че тя започна
да пророкува, че нейния приятел имал Слово от Господ към координатора на конференцията.
Можете ли да го повярвате? Духът на Езавел ще използва пророчеството като средство за
манипулация. Разбирате ли? Имаше толкова много объркване освободено на тази конференция, че
аз едва успявах да си събера мислите.
Говоря с някои хора, които ме карат да се чудя как въобще успяват ,да намерят пътя за
Църквата - толкова са объркани. Защо? Това е освобождаване на чародейство от страна на Езавел.
Има хора в помощни служения, които забравят какво е трябвало да направят, въпреки че са го
вършили в продължение на години. Забелязвали ли сте някога това?
Духовно чувствителни
Колкото по-духовно чувствителни ставате и колкото по-дълбоко навлизате в Божиите
дълбочини, толкова повече ще трябва да се научите как да се биете с духа на Езавел. Това може да
бъде трудно за разбиране, но е вярно. Колкото по-чувствителни сте към Бог, толкова почувствителни ще бъдете и към духа на Езавел. Тя ще се опитва да ви обърква, да освобождава
страх към вас и ще се опитва да ви накара да освобождавате неправилен пророчески изговор или
неправилен дух.
Лоши новини
Веднъж един приятел от Църквата беше с мен. Малко преди това, някой по телефона беше
раздвижил духа ми с лоши новини. Аз влязох в колата на приятеля ми и бях готов да засипя и него
с лошите новини, но се спрях, защото разпознах какво беше това. Аз тъкмо щях да му предам
същия нечестив дух, който бях приел от посланника на Езавел по телефона. Знаете ли какво
направих, когато се осъзнах? Точно обратното на това, което духът на Езавел искаше. Вместо да
продължа да предавам посланието на обезкуражение, аз започнах да изговарям благословения над
ситуацията. Трябваше да се осъзная и след това с приятеля ми обсъдихме това, което току що се
беше случило. Езавел иска да бъдете преносители на нейното послание.
Притежаваща и доминираща
Ние трябва да се научим как да откликваме на посланника на Езавел. Бог има сериозно
отношение що се отнася до Езавел. Езавел е изключително притежаваща и доминираща, защото тя
иска да контролира. Тя иска да ви придърпа към себе си, понеже иска собствени контролируеми
ученици. Този дух иска да ви привлече към себе си, понеже чувства, че е по-способен да се справи
със ситуациите от вас. Може и така да е, но вие сте в позиция на авторитет, така че не и
позволявайте да узурпира позицията ви като глава.
Атакуваща авторитета
Виждал съм как Езавел атакува и се бие с много пастори. Защо? Защото тя не признава
никой духовен авторитет, освен своя. Ако се заслушате внимателно, ще чуете гласа на Езавел.
“Мразя тези ченгета – винаги глобяват хората. Защо не излязат навън и не се борят срещу
престъпността? Президентът, чухте ли какво каза той”? Езавел винаги се бори, вербализира и
атакува хората в позиция на авторитет. “Знаеш ли какво направи губернатора”? Също така, тя
атакува и духовният авторитет. “Знаеш ли какво направиха презвитерите в тази Църква”? “Знаеш
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ли какво каза дяконът за мен? Не мога да го повярвам”. Тя постоянно се бори с и атакува
позициите на авторитет.
Сега, разберете, може би има времена, когато сте разстроени от определени хора, но чуйте
ме за какво ви говоря. Духът на Езавел ще се бие духовно с всеки, който е глава на каквото и да е.
Ако вие сте началник на отдела за почистване към Църквата или капитана на бейзболния отбор, тя
ще се бие с вас. “Не ми харесва начина, по който съветват хората там”. Виждате ли? Тя е срещу
всеки, който е авторитет. Това е начина, по който оперира дявола; той не може да понасяда се
подчинява на авторитети.
Готова за война
Езавел не може да понася, да се покорява на истински духовен авторитет и ако и излезете
със Словото на Господ, по-добре се пригответе за война. Ако се опитвате да я оправите и
поставите на място, добре ще е да сте приготвени за бой. Сега, ако тя прецени, че не е достатъчно
силна да ви превземе, вероятно ще избяга, но ако мисли ,че има достатъчно сила, а вие сте слаб, тя
ще ви удари с всичко с което може. Ето как действа тя: не е голяма тайна; всеки ден се случва в
Църквите по целия свят. Освен това, Езавел никога не напуска Църкви, преди да вземе и други с
нея.
Пиша по този начин, понеже колкото по-духовно чувствителни сме; колкото повече
порастваме в Господ; колкото по-отворени и покорни сме да извършим това, което Святият Дух
иска от нас, толкова по-податливи ще бъдем към войнствените тактики на Езавел. Този дух ще
бъде демонично изпратен срещу вас. Началството Езавел ще търси някой, чрез който да работи.
Защо ще ви атакува този дух? Защото вие носите гласа на Духа на Бог. Началството Езавел
презира Господния глас. Тя ще ви нападне, понеже вие разпознавате духовния климат над града
си. Вие не просто провеждате едно “хубавичко” Християнско Църковно служение, като сте
поканили един “приятничък” певец и всички да пляскат, и да са благословени от една наистина
“приятничка” песничка. Вие живеете агресивен, усърден, Християнски начин на живот. Вие
достигате изгубените в града си. Това плаши дявола. Това означава,че вие сте заплаха. И след като
сте набелязани като заплаха за дявола, Езавел ще направи каквото е възможно за да се опитада
унищожи Църквата и живота ви.
Търсеща слабите
Как действа точно Езавел, когато влезе в определена Църква? Тя започва да търси слабите,
прелъстими хора. Тя ще търси хората в бунт или тези, които са били наранени. Може би те не са
външно бунтарски, но вътрешно са такива. Тя ще потърси тези, които негодуват относно
авторитета или тези, които се “хапят” и клюкарстват. Тя ще потърси такива, които да носят
нейното послание.Тя ще търси такива, които ще влязат в капана на този дух, ще го пренасят и
предават.
Езавел се наслаждава на властта: “Дай ми, Дай ми, Дай ми”. Виждате ли, парите не са
главното въпреки, че тя ще приеме и парите. Това, което тя преследва е властта. Тя обича “да
почувства”, че тя е в контрол на живота ви. Тя извлича силата си от това, че ви контролира. Ето
защо се чувствате духовно просмукани след боя с нея.
Езавел манипулаторът
Езавел е манипулатор от класа, никой не е по-добър от нея в това отношение. Искам сега да
кажа нещо наистина здраво. Нека поговорим за мъжете за малко. Ако вие сте женен за жена,
оперираща под духа на Езавел и вие сте склонен да бъдете като Ахав (Ахав представлява всички,
които позволяват на Езавел да узурпира авторитета им и да върши тяхната работа, вместо тях).
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Ако вие позволявате това, на Бог това въобще не Му е угодно. Не можете да позволите на Езавел
да узурпира позицията или отговорността ви. Много мъже използват войнствените способности
на Езавел, за да си свършат работата. Те и позволяват да използва борбените си способности и да
се справя с неща, неприятни за тях самите. Това е неправилно и само заздравява духа на Езавел,
който скоро ще се заеме и с тях.
Прелъстяване
Знаете ли, че войнът Ииуй беше този, който влезе в града и каза на скопците да хвърлят
Езавел от стената? Ииуй влезе в града и като чу за това, Езавел започна да се гримира. Това е
символ на прелъстителната и сила. С други думи, тя слагаше прелъстителната си фасада. Ако
Езавел успее, тя ще ви прелъсти, дори и сексуално. Всичко, което трябва да направи, тя ще го
направи, за да опази собствените си интереси и цели. Тя ще направи компромис със себе си, дори
ще се обърне в проститутка, правейки всичко възможно за да запази позицията си.
И така Ииуй дойде в града и заповяда на скопците да я изхвърлят през прозореца. И те го
направиха. Знаете ли,че Ииуй не спря до там? Той започна да преследва и всички Ахавови деца и
в крайна сметка ги изби. Езавел и Ахав имаха 70 внука. Ииуй влезе в града за да разруши целия
град, понеже всички бяха повлияни от Езавел и поученията и. Ииуй щеше да унищожи целия град,
но те излязоха да го посрещнат, казвайки: “Какво трябва да направим, Ииуй”? Той каза: “Ако
искате да живеете, отидете и ми предайте главите на всички внуци на Езавел”! Така че, знаете ли
какво направиха гражданите на града? Те донесоха на Ииуй 70 глави. Не мислите ли,че Бог
определено беше против Ахавовия дом?
В следващата глава ще навлезем в Езавеловия свят на мистични видения и духовни атаки.
Факти относно Езавел


Езавел е воюващо и борещо се началство, което работи чрез дух на контролираща
манипулация, като атакува хората имащи истинска духовна власт.



Тя знае как да използва дълбоките емоционални рани, за да манипулира и контролира, като
създава душевни връзки с вас.



Духът на Езавел гледа на личното пророчество като на средство за контрол.



Единственият начин за възстановяване на повлияните от Езавел е покаяние и покоряване
под истински духовен авторитет в Божията местна Църква.



Езавел използва ласкаещи думи и сладкодумия за да влезе в душевните емоции на
жертвата.



Езавел обича фалшивите духовни управления. Тя знае как да ги създаде и да ходи в тях.



Езавел може да носи и да се движи много добре в атмосфера на страх, несигурност,
объркване и смут.

Глава 2 - Светът на Езавел
Езавел обича да изолира учениците си от останалите хора, за да може да контролира
живота им и душевно да ги пристрасти към себе си.
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Търпиш жената Езавел
Нека погледнем какво Бог казва на Тиатирската Църква
“До ангела на тиатирската Църква пиши: Това казва Божият Син, Който има очи като
огнен пламък и Чийто крака приличат на лъскава мед”
Откровение 2:18
Там, където Писанието говори за ангел на определена Църква, Бог говори специфично за
пастора. Пасторът е този, който е делегиран от небето духовно да надзирава определената Църква.
“Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти
дела са повече от първите. Но имам против теб това,че търпиш жената Езавел, която
нарича себе си пророчица и която учи и подмамва Моите слуги да блудстват и да ядат
идоложертвено”
Откровение 2:19-20
Повърхностно погледнато, Църквата в Тиатир е едно похвално и добро служение. Те имат
здрави дела и любов, и са посветени на вяра и търпение. Служението расте и все пак Бог ги държи
отговорни за това, че са позволили на Езавел да действа посред тях.
След това, Бог изрежда някои специфични проблеми, които пасторът и Църквата
позволяват. Първо, те толерират Езавел, което значи, че знаят, че тя е посред тях, но и позволяват
да действа така или иначе. Второ, виждаме, че тя се изявява пророчески. И накрая, Бог посочва
желанието на Езавел да учи и прелъстява Божиите деца.
Езавел обича да поучава
Езавел обича да поучава. Тя обича да привлича хора към себе си, за да ги поучава на
собствените си доктрини. “Ето как получих това в Духа. За това имам потвърждение в духа си.
Това е, в което вярвам. Той всъщност имаше в предвид това и това. О, няма нужда да слушаш
това, трябва да слушаш мен”. И тя започва да привлича хора към себе си. “Нека не ходим на тази
Църква, те са старомодни. Нека отидем на ето тази.” Следващото нещо, което ще се случи е, че
Езавел ще ви накара да скачате от една Църква в друга, така че никога да не бъдете насадени
никъде и никой да не може да говори в живота ви освен тя самата.
Входът на Езавел
Когато Езавел влезе в Църквата, тя моментално започва да се оглежда за вакантни
учителски позиции. Спомням си, когато започвахме нашата Църква Spirit of Life Ministries Church
във Fort Lauderdale, много хора идваха и се опитваха да станат учители. Ако не им позволите да
поучават, те ще ви създадат много проблеми и в крайна сметка, няма и да останат в Църквата.
Една жена, на която не позволих да поучава ме обвини,че съм имал “Църква направена от
човешки ръце, не от Божиите” и напусна Църквата, обиждайки. Спомням си, че точно преди това
тя ми беше казала, че съм толкова чудесен. Езавел използва прелъстяващи ласкателства, спомняте
ли си? Повечето от тях имат някаква форма на духовност, което показва, че такива личности са
духовно чувствителни, но типично, винаги ще има елемент на мистификация включен в цялата
работа. Например, такива хора биха могли да кажат: “Бог ми показа, че синът ти има призив за
живота си, но ти трябва да го пазиш, за да не му се случи нещо лошо”. Да го пазиш? Естествено,
всеки би пазил сина си. Но няма нужда в това да бъде въвлечен и страх, че нещо може да му се
случи.
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Мистични видения
Много такива хора имат контролиращи или мистични видения. Проблема с тези видения е,
че те са неясни и мистични, в смисъл, че не могат да бъдат разбрани точно и могат да бъдат
разтълкувани по 50 различни начина. Когато използвам термина “мистичен”, описвам духовно по
естество проявление (звученето или начина на предаването му), но е мистериозно и не лесно
разбираемо без някакво допълнително тълкуване или разпознаване. Пророческите излияния на
Езавел са обикновено пълни с мистицизъм или са пълни със символи. Аз не съм против
пророкуването, но източникът на пророческото слово трябва да бъде разпознат. Пророческите
действия на Езавел представят нашия Бог като един “мистичен” Бог, Който не е много лесен за
разбиране и Който трябва да бъде разтълкуван и естествено тя е, която дава тълкуването. Словото
на Бог казва, че Святият Дух говори ясно (1Тимотей 4:1). Това означава, че Бог е напълно
способен да се изрази точно и ясно и не обвива пророческото Си слово в мистериозни твърдения.
Нашият Бог не е облечен в мистицизъм.
Душевно пристрастяване
Езавел обича да изолира учениците си от другите хора. Преди да се усетите, вече ще сте
емоционално зависим от нея за всичко. Вие се пристрастявате душевно към нея, понеже тя
постоянно ви кара да се връщате при нея за повече информация. Някои хора са толкова жадни за
насока и отговори, че ще я преследват за лични пророчески откровения. Помнете, че тя нарича
себе си пророчица. И естествено, тя определено е много пророческа. Това означава, че тя може да
се движи в областта на личното пророкуване. Тя може да влезе във фалшивия пророчески поток
като работи във взаймодействие с фамилиарни духове.
Тя може би ще пророкува една малка пророческа частичка, само за да ви хване на въдицата
и да ви накара да я преследвате за по-нататъшно пророческо слово. На следващата седмица, тя
отново може да ви пророкува част, за да ви пристрасти към себе си. Или може да ви накара да
идвате при нея и тя да ви тълкува откачените си видения и сънища. Езавел не иска да търсите Бог
за насока, тя иска да търсите нея. Тя гледа на личното пророчество като на средство, с което да ви
контролира и чрез което да издигне своята духовност. Важно е да се разбере, че повечето хора,
действащи чрез този поток не разпознават влиянието на Езавел върху дейностите си. Но е
жизнено важно вие да разбирате това.
Езавел гледа на “супердуховността” като на нещо показващо, че си постигнал целта си.
Нека кажа точно тук, че колкото по-духовен сте, толкова по-зависими от Бог трябва да бъдете.
Езавел се прави на холивудска звезда
Много пъти Езавел ще действа като холивудска актриса, когато е пред хора. Когато Езавел
излезе от прикритите си дейности, тя ще действа като холивудска звезда. Знаете ли какво е
холивудски Християнин? Холивудски Християни са тези, които не можете да накарате да дойдат
на конференция с вас освен ако не минете да ги вземете с луксозна лимозина. Да не бъде такива
хора да са заедно с вас в колата. Знам за какво говоря. Абсурд е да им предложите да отседнат в
някоя странноприемница. Няма начин. “Няма ли ‘Мариот’ в града ви? Няма да дойда”! По
никакъв начин те не биха отишли в страна от третия свят - тя не би била достойна за тях. Те
обичат сцената на “Холивудското Християнство”.
Преследване на идоли
“Но имам против теб това,че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и
която учи и подмамва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено”
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Откровение 2:20
Езавел ще ви изкара от стабилна Църква само за да започнете да преследвате неща, които
не са реални, или са съвременните Християнски “прищявки”. Тя и учениците и ще преследват
всяко “ново откровение”, което пристигне в Църквата. Защо? Езавел не гони духовна стабилност,
а по-скоро свръхдуховност. Езавел води децата и учениците си от място на място, преследвайки
суперзвезди от Холивудското Християнство. Тя има склонността да издига хора и личности над
Исус. Езавел е отегчена от “посредствено” служене, понеже служителите може да не изглеждат
както трябва. Нейните хора не пеят “по същия начин”, не оперират по същия начин, нито
освобождават пророчества по същия начин и затова човек се пристрастява душевно към тях, и
холивудската им личност, вместо да се пристрастят към гласа на Бог, Който може да излезе от
всеки Божи служител.
Можете ли да видите това? Така че вие или се пристрастявате душевно към Холивудското
Християнство, или към “фалшивото”. Преди да се усетите, фалшивото става вашата реалност и
когато дойде истинският Божи глас, вие не го разпознавате. Понеже, ако пророчеството не е било
“предадено правилно”, вие не го чувате. Виждате ли какво имам в предвид? Вие започвате да
съдите посланника, а не да изпитвате посланието.
Има хора, на които, ако не проповядвате така,че да ги накарате да скачат на седалките си,
те няма да сеят. Има хора, които ще използват манипулация, за да ги накарат да дават, вместо
просто да кажат: “Библията казва, че ние трябва да правим това; ние трябва да даваме с радост,
едно-две-три - хайде да го направим”. Виждате ли, те няма да го направят. И тъй като те
отхвърлят обикновената простичка истина, те си намират извинение да не дават: “Няма начин да
дам! Той явно не е помазан. Не, не, не – нищо не давам тази вечер. Е, ако ме манипулираш малко,
ще дам нещичко. Сложи си Холивудските Християнски слънчеви очила и тогава ще се съглася с
теб. Изпей ми някоя кънтри песен, дай ми полагащият ми се безплатен компакт диск или кафена
чаша и стикер, и ще ти изпратя 5 долара”.
Политически точна
Езавел обича да бъде религиозно и политически права. Ще ви кажа какво имам в предвид.
Тя ще променя публичното си мнение за неща в зависимост от това кой е около нея.
Бях в Европа на едно събрание на борд на директори, където обсъждахме някои неща за
една от конференциите. На събранието всички членове на борда бяха съгласни с една определена
позиция, а на следващия ден промениха мнението си. Промяната им беше напълно базирана на
манипулация от страна на духа на Езавел, който говореше на всеки от тях след събранието. Не
можех да повярвам, но разпознах, че те бяха под влиянието на Езавелска прелъстителна
манипулация.
Застанах срещу нея и казах: “Не, Не, Не. Какво ви става момчета? Единия ден вземате
решение, а на следващия променяте ума си. Какво не е наред с вас?” Винаги, когато някой застане
посред вас и каже: “Какво не е наред с вас”? - това привлича внниманието на всички.
Териториални атаки
Спомням си за един факс, който получих от един евангелизатор, който гласеше: “Ще
проповядвам в една Църква тази вечер, в която има повече чародейства от където и да е другаде,
където съм бил”. Чародейства в Църквата? Факса продължаваше: “Знаеш ли? Те дори не могат да
се задържат достатъчно дълго на едно място за да концентрират ума си и да ме чуят. Моля те,
моли се за мен вечерта, защото чувствам, че и аз заспивам”. Чародейства са атакували хората и те
не са могли да стоят будни на събранията. Това дори удряше евангелизатора.
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Това, което тя казваше е, че чародейството беше толкова силно, че се опитваше да приспи
и нея. Тя каза, че 5 църкви са се събрали за съживлението и че се нуждае от помощ, за да върже
това чародейство в молитва. “Не мога да говоря с тях за това, понеже те не разбират за какво
говорим, но ти знаеш за какво става дума, така че помоли Църквата си да се моли с мен, защото
това нещо се опитва да ме извади от строя още преди да съм открила събранията”. Защо толкова
много проблеми? Защото тя има духовно разпознаване и колкото по-близо си до Бог, толкова поспособен ще си да разбираш териториалните атаки на Езавел.
Как да функционираме
Трябва да разберете как да функционирате в територията в която живеете. Ако сте
служител, определено трябва да знаете как да функционирате в духовно разпознаване и ако
заспивате точно преди да излезете да проповядвате или когато трябва да се подготвяте - нещо не е
наред. Или не сте си починали достатъчно, или сте под духовна атака. Разбирате ли какво имам в
предвид? Така че, когато влизате в определена Църква е добре да можете да разпознаете какво
действа там и да сте способни да го ударите в ходатайствена молитва. Амин?
Ако сте като мен и докато се разхождате в задния си двор нещо отвътре вас се включи
(вътрешен свидетел) и каже: “Война, война, война”, по-добре се издигнете и се бийте в духа на
молитва. Не си лягайте и не включвайте телевизора. Знаете ли какво се случва, когато попаднете в
тежка духовна среда? Знаете ли какво ще направят хората, поради това, че духа им започва да
усеща конфликт и сблъсък? Те ще затворят духа си и ще зопочнат да хранят плътта си. Те
затварят духовното си разпознаване и войната през която преминават. Те ще включат телевизора,
ще си вземат касета от рента или просто ще си легнат. Духът им вика: “бий се, бий се, бий се,
моли се, моли се, моли се”, но те не разбират какво означават тези чувства, говорещи вътре в тях.
Така че това, което те правят е да нахранят плътта си. Тогава плътта им ще бъде задоволена и те
ще получат облекчение от духовната война, която усещат в духа си и така ще си останат плътски
Християни. Можете ли да го видите?
Много пъти, вие може да прихванете атаката на Езавел, или посланието и в духовната
област. Езавел ще дойде за да открадне, убие и унищожи. Тя ще ви изпрати послание. Посланието
може да бъде: “Бог няма да снабди нуждите ти като проповядваш тази вечер”. Изведнъж, вие
хващате това в духа и не знаете какво е. И вместо да влезете в молитва, пост, стенания и
ходатайство, вие ще пропуснете духовното и ще отворите хладилника, за да се опитате да
получите облекчение по този начин. Езавел може да ви атакува в духовната област, независимо
дали стои физически в стаята с вас или не. Помнете, че тук говорим за дух, а не за човек (Ефесяни
6 :12).
Езавел иска да ви върже
Този дух на Езавел обича да ви вързва за себе си. Духът на Езавел иска да върже свободата
ви. Знаете ли какво ще направи той? Езавел ще ви позволи да бъдете духовни, но тя иска вие да
влезете в областта на духа с нея, а не с Бог.
Има много хора, които се наричат Християни и които действат в духовната област без Бог.
Духът на Езавел гледа на пророчеството като средство за контрол. Знаете ли, че някои от словата
на знание и на мъдрост пророкувани днес в Църквата, не са нищо повече от Християнско
предсказване? Но понеже начина на предаването на пророчеството има духовен оттенък, хората
мислят, че е от Бог. Дори и дявола може да пророкува истини.
Търговия с Божиите дарби
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Искам точно тук да ви кажа нещо. Ако някой ви пророкува за да се добере до портфейла
ви, вие трябва да си вземете портфейла и да си отидете в къщи. Амин? Бягайте от там и не се
връщайте никога повече. Амин? След това вържете в името на Исус всяка дума изговорена над
вас. Никога не се връщайте на това място отново. Това е търговия с Божиите дарби.
Не е Бог
Бог не манипулира хората Си, това е контрол от духа на Езавел. Бог не пророкува над вас
за да ви контролира, това е чародейството на Езавел. Бог не пророкува над вас за да се възползва
от портфейла ви, това е предсказвателен дух. Когато Бог ви пророкува, Той има цел да ви
приближи по-близо до Себе Си и да ви доведе до място на промяна (покаяние). Амин? Така че,
ако имате грях в живота си, по-добре е да не търсите пророческо слово.
Липса на покаяние
“И дадох и време да се покае, но не иска да се покае от блудството си. Ето Аз скоро ще
я тръшна на болнично легло; и ще потопя в голяма скръб онези, които
прелюбодействат с нея, ако не се покаят за делата си”
Откровение 2:21-22
Погледнете това: Бог даде на Езавел време да се покае за блудствата си, а тя какво
направи? Не се покая. Тя просто каза: “Няма да се покая”! Бог и даде време да се покае и тя каза:
“няма да го направя”.
Сега погледнете Божието отношение към нея след като тя отказа да се покае. Той и даде
време да се покае, нали? Бог и даде шанс. Сега гледайте. Бог казва: “Ето, Аз скоро ще я тръшна на
болнично легло и ще потопя в голяма скръб онези, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят
за нейните делата си”. Хората, които се обвържат с Езавел и и позволят да ги контролира и
манипулира (включително и Ахавовците, които ще се съгласят с нея и ще я оставят да вземе
авторитета им), Бог казва, че живота им ще стане жалък и нещастен. Няма да имат нищо друго,
освен скръб в живота си. Кой иска живот на скръб?
Следата на Езавел
Всеки дух на Езавел, който съм срещал някога, оставя след себе си следа от скръб, хаос,
объркване и разрушение. Всеки човек, който е влязъл някога в по-близък контакт с дух на Езавел
е виждал как този дух по-някакъв начин е атакувал взаимоотношенията му с другите хора.
“Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло: и ще туря в голяма скръб ония, които
прелюбодействуват с нея, ако се не покаят от нейните с тях дела”
Откровение 2:22
Езавел се цели в пасторите
Ако вие сте Ахав, какво означава това? Означава, че трябва да се покаете за това, че сте я
оставили да узурпира авторитета ви и трябва да се заздравите и да се изправите, като заемете
твърдо позицията си. Спрете да се измъквате и започнете да я покривате в молитва. Амин? Не
вземайте Езавел да работи за вас само защото знаете, че тя може да свърши неща, с които вие не
искате да се занимавате.
“Да, ама може да се наложи да и се противопоставя”. Определено ще трябва. Знам за една
Църква, която ще позволи на Езавел да избере пастора им. Тя вече контролира управителния
13

Езавел
съвет. Тя вече казва на хората от Църквата кого харесва и за кого ще гласува тя. Това, което тя
има впредвид е: “по-добре и вие да гласувате за тях, иначе ще направя живота ви в тази Църква
доста мизерен”! Това се случва по целия свят. Вместо Бог да поставя Своя човек, тези Езавелски
духове се намесват и решават кой да ги пастирува. Те търсят лесно контролируеми пастори, които
ще им позволят да се правят на супер духовни. Така, че в крайна сметка ние получаваме “наети
проповедници”, които са снижени до това да бъдат слуги на Езавел.
Езавел винаги иска някой, който да може да контролира. Този дух превръща силните
пастори в слаби мъже. Ето защо, пасторите трябва да бъдат здрави и да побеждават този дух.
Ще убия децата й
“И децата и ще погубя с мор. И всички Църкви ще познаят, че Аз съм, Който изпитвам
вътрешности и сърца, и ще въздам на всеки от вас според делата му”
Откровение 2:23
Знаете ли какво означава: “ще убия децата и”? Означава, че нищо, което Езавел ражда в
духовния си живот и служение няма да устои, и ще бъде отсечено.
“И децата и ще погубя с мор. И всички Църкви ще познаят, че Аз съм, Който изпитвам
вътрешности и сърца, и ще въздам на всеки от вас според делата му”. Нашият Бог няма просто да
направи нещо, за което никой да не узнае. Цялата църква ще познае, че Бог го е направил.
Езавел в дълбочините на Сатана
“А на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение и които не са познали
сатанинските дълбини (както те ги наричат) казвам: Няма да наложа на вас друг товар”
Откровение 2:24
Езавел работи чрез дълбочините на сатанинската демонична сила. Исус каза: “Няма да
наложа на вас друг товар”. Тези от вас, които не знаят нищо за духовно воюване, ето какво ще ви
кажа: не толерирайте Езавел. Това е, което Бог казва. Не и позволявайте да функционира и
оперира всред вас. Не и позволявайте да работи в дома ви. Не я оставяйте да действа в Църквата,
или в работата ви. Не и позволявайте да узурпира авторитета ви.
В бизнес сферата
Говорих с един бизнесмен онзи ден и му казах: “наблюдавай някои от тези компании, с
които правиш бизнес. Заслушай се, когато някой ти се обади. Дали няма дух на Езавел действащ в
тези, които ти се обаждат? Кой плаща сметките? Ако Езавел плаща сметките в определена
компания с която искаш да работиш, бъди много внимателен. Езавел ще се опита да те контролира
и ще го направи като каже: “Ще напиша този чек за теб, но…” По-добре бъди внимателен. Ако
отидеш в банката да вземеш пари на заем, което би трябвало да направиш само в свръх краен
случай (най-добре е без дългове); но ако все пак трябва да вземеш пари на заем, бъди внимателен
кой е шефа. Ако дух на Езавел ръководи, пази се. Тя може да очерни живота ти. Добре е да знаеш
с кого си имаш работа, понеже това е порочен дух. Разбра ли?” Маркирайте си този пасаж, много
е важен. Никога не го забравяйте. Това ще ви спести много главоболия. Никога не се обвързвайте
с дух на Езавел. Тя ще направи живота ви толкова мизерен, че ще искате да бяхте вече на небето.
Внимавате ли? Бъдете много внимателни относно това с кого вършите бизнес. Езавел така ще
обърка ума ви, че ще се чудите какво точно ви е направила.
Този, който победи
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“Но дръжте онова, което имате, докато дойда. И на този, който победи и който се пази
до край, за да върши дела чисти като Моите, ще дам власт над народите”
Откровение 2:25-26
“И този, който победи”. Ако погледнете думата ‘побеждавам’ в Гръцкия, ще откриете, че
тя означава: завладявам. Сега нека прочета стиха по следния начин: “На този, който завладее този
дух на Езавел и пази думите Ми до края, на него Аз ще дам сила над нациите”. Какво означава
това? Означава, че няма да можете да имате интернационално служение, докато не се научите как
да побеждавате духовно Езавел, всичките и пророци и духовни деца, които ще атакуват
служението ви. Бог се нуждае от победители. Вие никога няма да можете да излезете от местната
ви околност в пълнота, докато не се научите да побеждавате духа на Езавел. Трябва да се научите
как да го побеждавате, или служението ви никога, никога няма да порастне до пълната си
ефективност. Духовното ви състояние и духовния ви живот няма да расте правилно, докато не се
научите как да побеждавате духа на Езавел и как да го изхвърляте. Духът на Езавел ще ви
изхвърли, ако вие първо не го победите. Езавел ще се опита да ви лиши от всичките ви духовни
дарби. Тя няма да ви позволи да действате, оперирате или функционирате в призива си. Когато
пророкувате, тя ще кара хора да стават и да напускат събранието точно по средата на
пророческото ви послание. Тя ще сграбчи всеки и ще им извърти главите, така че да гледат към
нея като техен пастор и ще ги провокира да атакуват вас. Ето как действа тя.
Управлявай дома си
Духът на Езавел ще се опита да управлява дома ви. Някога някой опитвал ли се е да
управлява дома ви? На мен ми се е случвало. Веднъж един човек се опита. Знаете ли какво
трябваше да направя, тъй като аз съм главата на дома ми? Трябваше да вляза в конфликт. “О, ти
си Християнин. Ти не можеш да навлизаш в конфликти”. Така ли? Опитайте се да управлявате
дома ми и ще се въвлечете в стабилна война. Веднъж Езавелски дух се опита да се разпорежда в
дома ми. Тя се опита да нахлуе в дома ми и да ни раздели с жена ми, за да може тя да управлява.
Тя обаче попадна в доста сериозна война. Аз просто вдигнах багажа и и го изхвърлих на двора,
като заключих вратата след нея. Амин! Виждате ли какво имам в предвид? Колкото и да ми беше
неприятно, трябваше да го направя. Научил съм се как да заставам срещу този дух и да не му
позволявам да управлява над мен или у дома ми, въпреки, че аз обичам този определен човек.
Езавел не се страхува да ви поставя в ситуации, в които не бихте искали да попадате. Разбирате ли
за какво говоря? Аз трябваше да имам духовна сила за да извърша необходимото и да не и
позволя, да узурпира авторитета ми. Трябваше да разбера какъв дух действа срещу мен и да
направя нещо по въпроса.
Булото на Езавел
Когато започнем да откриваме булото на духа на Езавел, можем да я видим по-ясно и да
знаем как да се бием с нея. Разбирате ли?
Словото казва: “На този, който победи”. Ако победите “Аз ще ви дам авторитет над
нациите”. С други думи, Бог ще разшири и придвижи служението ви. Имате ли служение? Искате
ли да бъдете по-ефективни в служението си, така че да помогнете за изграждането на Божието
царство? Тогава ще е добре да се научите как да се биете с духа на Езавел. Ако не го направите,
никога няма да бъдете ефективни - Езавел ще се погрижи за това.
Всеки ефективен служител, който съм срещал е трябвало да се бие с и да се научи как да
побеждава духа на Езавел и вие ще трябва да направите същото.
В следващата глава ще изучаваме боговете на Езавел. Чрез това изучаване ще можем да
свалим булото и на заблуда и да видим истинското естество на характера на Езавел.
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Факти относно Езавел


Езавел ще ви позволи да бъдете духовни, но тя иска да влизате в областта на духа без Бог.



Духът на Езавел гледа на пророчеството като на средство за контрол.



Езавел е манипулатор от класа, никой не е по-добър от нея в това.



Тя винаги иска да ви привлече към себе си, понеже иска да има свои собствени ученици.



Духовните територии в които Езавел управлява имат силно объркване.



Езавел може да носи и да се движи добре в атмосфера на страх, несигурност, и объркване.



Езавел гледа на децата като средства и оръжия с които да манипулира сърцето ви.



Езавел обича фалшивите духовни управления и тя знае как да се движи в тях.



Езавел обича да ражда своите собствени духовни деца.

Глава 3 - Боговете на Езавел
Чрез изучаване на боговете на Езавел можем да издърпаме булото на заблудата и да видим
истинското естество на характера на Езавел.
В тази глава искаме да погледнем на боговете на Езавел и на съпруга и Ахав. От
изучаването на тези богове можем да получим по-добро разбиране за личността и естеството на
тези два характера - Езавел и Ахав.
Човек може да научи много за хората и характера им, като изследва боговете на които те
служат. Така че, ако погледнем зад завесите на боговете на които Езавел и Ахав са служили, ще
можем да научим нещо повече за тях. С това знание също така ще разберем срещу какво точно са
се изправяли пророк Илия и Ииуй. Така че, нека издърпаме булото и разберем срещу какво са се
борили в онези дни.
Ваал
Ахав и Езавел са били поклонници на Ваал. Нека видим някои неща за бога им Ваал, които
ще ни помогнат да разбираме Ахав и Езавел по-добре.
Ваал изглежда като теле или бик. Той е бил главния мъжки бог на финикийците. Ахав
издигна олтар на Ваал във Вааловия дом в Самария (3 Царе 16:32).
В Изход 32, Библията казва, че Мойсей се качи на планината за да получи заповедите от
Бог, но още преди Мойсей да слезе от планината, Аарон вече се беше съгласил с хората да си
направят друг бог, който беше оформен като теле (Ваал). Забележете притегателната сила на този
дух.
Хората хвърлиха златото си в огъня и от там излезе златно теле, на което те започнаха да се
кланят. Името на това златно теле беше Ваал. Същото божество беше, на което децата на Израел
се покланяха по времето на цар Ахав и Езавел.
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Когато Мойсей слезе от планината, той беше разярен поради такова досадно
идолопоклонство. Той се ядоса, че тези хора са започнали да се покланят на Ваал, като са казали
на Аарон: “Стани, направи ни богове, които да ходят пред нас” (Изход 32:1).
Можете ли да си го представите? Те започнаха да служат на Ваал и му издигнаха олтар
където вършеха всякакви мерзости (Изход 32:8). Когато Мойсей слезе от планината, той носеше
със себе си Божия Завет, но като видя случилото се счупи плочите (Изход 32:19). Счупването на
тези плочи беше символична пророческа декларация, че хората са нарушили (счупили) завета си с
Бог.
Библията казва още, че те се бяха разсъблекли. Тази голота е също така символ, че те
повече нямаха покритието или протекцията на Господ Йехова (Изход 32:25).
Бог беше толкова ядосан, че искаше да ги избие всичките и напълно да ги унищожи (Изход
32:10). Мойсей тогава застана пред Бог в молитва и ходатайство, викайки към Него: “Моля те
Господи, спомни си името Си и не забравяй завета Си с Авраам, Исаак и Яков”. И Бог каза: “Ще
залича от книгата си само тези, които Ми съгрешават” (Изход 32:32-33). Освен това, Бог развали
завета си с тях и Библията казва, че Той беше много ядосан, но поради молитвата на Мойсей, Той
се разкая от гнева Си. И Бог не спря до там. Той премести шатъра на присъствието Си отвън
стана, който преди това беше посред хората.
Когато Бог премести присъствието Си извън стана, вътре в стана все още се случваха
гнусотии, при все че Мойсей беше убил някои от идолопоклонниците. Мойсей влезе в стана и
каза: “Кой е на Господната страна? Нека дойде до мен” (Изход 32:26). С други думи, изберете
днес на кой ще служите и Мойсей изпрати Левитите в стана и те избиха 3000 мъже този ден
(Изход 32:28). Ето колко ядосан беше Бог с хората, които започнаха да се покланят на този дух на
Ваал.
Направи ни богове
Учудващо е да се види, че след като Бог се разкая и премести присъствието Си извън стана,
все още имаше облачен стълб през деня и огнен през нощта и въпреки всичко това, и въпреки
всички чудеса, хората пак избраха да останат бунтари в пустинята.
Хората казаха на Аарон: “Направи ни богове, които да вървят пред нас; този Мойсей, който
ни изведе от Египетската земя, не знаем какво стана с него” (Деяния 7:40).
“И през онези дни те си направиха теле и принесоха жертва на идола, и се веселиха с
това, което техните ръце бяха направили.”
Деяния 7:41
С други думи, те си направиха златно теле за да му се покланят и то се казваше Ваал. Тогава
Бог се отвърна и ги предаде да се покланят на небесното войнство.
“Затова Бог се отвърна от тях и ги предаде да служат на небесното войнство, както е
писано в книгата на пророците: Доме Израелев, на Мен ли принасяхте заклани
животни и жертви четиридесет години в пустинята?”
Деяния 7:42
Отговорът е не! Нека погледнем Ваал малко по-отблизо.
Ваал - богът на небесата
Ваал беше главния мъжки бог на финикийците, съгражданите на Езавел. Той е познат като
“бог на небесата” - той е бога на хороскопа, той е бога на телефонните номера на психомрежата.
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Той е бога на Уиджи борда, той е бога на пророческото предсказване и той е бога, който имал
пророчески глас.
Ваал - пророческият глас
Спомняте ли си, когато Илия отиде да се конфронтира с пророците на Ваал? Какво се случи?
Те започнаха да се режат и да викат към Ваал, понеже очакваха Ваал да им говори.
“И те викаха със силен глас и режеха се според обичая си с мечове и с ножове, докато
бликна кръв от тях. И като мина пладне, те пророкуваха до часа на вечерния принос; но
нямаше глас нито кой да отговори, нито кой да внимава”
3 Царе 18:28-29
Забележете, че Вааловите служители наистина пророкуваха.
Молох
“Напротив, носехте скинията на Молох и звездата на бога Рефан, изображенията, които
си направихте, за да им се кланяте, затова ще ви преселя оттатък Вавилон”.
Деяния 7:43
Бог казва, че вместо шатъра на Йехова, децата на Израел взеха шатъра на Молох (който е
свързан с Ваал), за да му се покланят в пустинята. Това беше след като бяха убити трите хиляди
последователи на Ваал, по заповед на Мойсей (Изход 32:25).
Сега, кой е този бог Молох? Молох (по-точно се произнася Мо-лок) е бога на човешките и
по-точно детските жертви (Еремия 32:35; 19:5). Можем да видим връзката между аборта и този
бог в нашите времена.
“Скинията на свидетелството беше с бащите ни в пустинята, според както заповяда
Онзи, Който каза на Мойсей да я направи по образеца, който беше видял”
Деяния на апостолите 7:44
Бунтарите в пустинята имаха преносима палатка, която носеха със себе си за идолите си
(Ваал и Молох). Те се покланяха на Молох, докато пътуваха през пустинята. Спомнете си, че това
са същите хора, които Бог снабдяваше всеки ден с манна. Те се покланяха на Ваал, Молох и Рефан
в един преносим храм. Представете си колко дълготърпелив беше Бог с тях всред всичкото това
идолопоклонство. Но те никога не влязоха в обещаната земя и измряха в пустинята. Този бог Ваал
е изключително презрян в очите на Бог.
Титли на Ваал
Нека изследваме някои от титлите на бога-теле Ваал. Една от тях е “Превъзвишен Господ
на земята” и “Господ на града”.
Имали ли сте някога проблем да проповядвате Евангелието в определен град? Някои
градове са много по-трудни за проповядване на Евангелието от други. Може би градовете, където
е по-трудно са управлявани от Ваал - началство, чиято титла е “Господ на града”. Титлата на Ваал
показва назначението и работата му.
Ваал е също така познат като “Господ на небесата” или на хороскопа, или на небесните
знаци. Ето още една титла: “Този, който язди облаците”. Историята също така говори за Ваал като
син на един друг бог, казващ се Дагон.
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Дагон
Дагон е бил познат като бога на “плодородието” (еротичната любов и похотта), който сам
се борил срещу няколко врагове. За Дагон се смята,че е умрял и после се е преродил. Звучи ли ви
познато? Той също е бил познат като “този, който язди облаците”, той е бил бога на дъжда и
бурите. Той бил свързан с богинята “малка светкавица”, която била “дъщеря на светлината”, както
и “малката роса” и “малката земя”. Колко много поклонение към “Майката земя” все още държим
с изкривеното си мислене за средата около нас.
Съпругата на Дагон била Астарта, позната също като жената на Ваал. Астарта е богинята
на войната. Бащата на Езавел е бил първосвещеника на Астарта, както и царя на Финикия.
За Дагон се смята, че се пренасял от едно място на друго чрез въображението си. Така се
придвижвал. Интересно! Гледайте света на Дисни. Ще говоря повече за това, когато говоря за
Ахав. Дагон е бил наречен още “Бог на небесата”, или “Бог на хороскопа”.
Сидонските богове
Бащата на Ахав, Амрий, вкарал нова политика на достигане и сприятеляване с другите
нации. Амрий подпечатал мира си с Финикия чрез сватбата на сина си Ахав с Езавел, дъщерята на
Етваал, царя на сидонците (3 Царе 16:31). Тя въвела в брака им една богиня, наречена Астарта, на
която тя се покланяла и служела. Това е много важно за запомняне. Следователно Астарта и
Езавел днес са едно и също, само че с всички атрибути на Ваал, прибавени към тях.
Самата Езавел била от венецианките разположени в Ливанската област над Израел. Когато
Езавел дошла в Израел, тя се омъжила за цар Ахав.
Ахав построил олтар на Ваал и Словото казва,че върху него той е продължил с греховете
на Еровоам. Името Еровоам, означава “презряният”.
Астарта
Езавел повлияла на цар Ахав да построи още един олтар за богинята Астарта. Сега нека
кажа отново за Езавел, че ние можем да разберем характера и гледайки на бога, на който тя е
служила.
Ето титлите на Астарта, богинята на която Езавел служила. Името и било “Небесната
Невяста”, а също и “Богинята на Святостта”. Ако можете да го повярвате, друго нейно име било
“Добро Предсказване”. Тя била позната като “Небесната царица” - титла, давана днес от
католиците на майката на Исус, Мария. Астартата е също позната с имената: Асторет, Иштар,
Астарт, Ашера и Афродита - главния образ на днешното феминистко движение.
Астартата била “Богинята на секса” и “Богинята на войната”. Тя била женско божество,
характтеризиращо се с брутална и неприлична чувствителност и похотливост. Поклонението към
нея често било правено с пренасяне на човешки жертви, горене на тамян, женски украшения,
церемониални актове на поклонение и целуване, сексуални ритуали и приготвяне на свещени
мистични сладкиши. Тези мистични сладкиши са били оформени в образа на Астартата. Били
наричани и “хляба на живота”. За Астартата се смята, че била омъжена ва Ваал, сина на Дагон.
Влиянието на Астартата
Влиянието на Астартата може да бъде видяно и днес в тези, които пронизват телата си с
различни “украшения”.
Хората са минали доста отвъд обикновеното пробиване на уши, за да стигнат до
пронизване на ушния хрущял, на езика, устните, носа, веждите, пъпа и срамните части.
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Американският Червен кръст дисквалифицира потенциалните кръвни донори, които имат
пронизвания по тялото, поради високия риск от инфекции като хепатит, тетаност, туберкулоза и
НIV.
Когато изследвате боговете на Ваал, ще откриете цял пантеон от богове, много от които са
взаимно свързани. Според историята, от Астартата (богинята на Езавел) са произлязли още 70
други богове.
Има връзка между хомосексуалността и Астартата. Астарта е била обект на поклонение в
храмовете, където е имало мъже и жени, които са проституирали, както и хомосексуалисти и
лезбийки. В сексуалните ритуали свързани с поклонението на Астарта, хомосексуалността е била
много често срещано явление. Естествено, самото идолопоклонство води до сексуално израждане
и перверзия (Колосяни 3:5).
Когато един град е управляван от идолопоклонството на Астартата (Езавел), нейното
влияние има вероятност да прелъсти хората и да ги обърне в хомосексуалисти. Така че навсякъде,
където има здраво хомосексуално общество, корена вероятно е в Езавел, или в заблудителното
прелъстително влияние на богинята Астарта.
Винаги, когато имате една здраво молеща се Църква в едно хомосексуално общество, ще
има освобождаване на силни противопоставящи се чародейства от страна на Астартата, действаща
в тази територия срещу Църквата. Езавел е чародейка. Чародейството работи в областта на духа за
да освободи въображения и картини, изпратени с цел да изплашат Църквата.
Езавел е с войнствен дух. Ако някога срещнете някой, който носи Езавелски дух, ще
забележите силно войнствено влияние. Когато и се противопоставите, Езавел ще изрази гняв,
много отвъд обикновения. Този гняв цели да ви унищожи. Езавел е войн, понеже служи на
Астартата - богинята на войната.
Ваал е пророчески дух на гадание. Помнете че Астартата е също богиня на предсказването,
омъжена за Ваал - пророческия глас на гадаенето. Резултатът от тази връзка е контролиращо,
манипулиращо, пророческо гадаене.
Където в Библията видите храм на богинята Астарта и Ваал, ще видите до него и храм за
проституция. Хомосексуалността и проституцията са плод на слугуването на една и съща богиня Астартата.
Нашето поколение е главна мишена за най-голямата заблуда, която света някога е виждал.
В следващата глава ще погледнем влиянието на Езавел върху хладката Църква в Лаодикия.
Факти относно Езавел


Ваал носи пророчески дух.



Една от титлите на Ваал е: “Господ на Града”.



Дагон е познат като бога на “Плодородието на полето и добитъка”, който сам се борил
срещу няколко врагове.



За Дагон се смята, че е умрял и после се е преродил.



Жената на Дагон е Астарта, която се смята още за жена на Ваал.



Астарта е богинята на войната.



За Дагон се е смятало, че може да се пренася чрез въображението си.
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Астартата е наречена “Небесната невяста, Богинята на святостта, Добро предсказване и
Небесната царица”.

Глава 4 - Езавел и Лаодикийската Църква
Нашето поколение е главната мишена за най-голямата заблуда, която света някога е
виждал и Лаодикийската Църква ще е жертвата на тази голяма заблуда.
Библията говори за състоянието на Църквата, точно преди завръщането на Господ. За тази
Църква се говори като за Лаодикийската Църква на хладките - нито гореща, нито студена
(Откровение 3:14-22). Заблудите вече са започнали да помитат Лаодикийските Църкви, както
никога преди. Нека погледнем на образа на този вид Църква.
Евангелие неизискващо нищо
Може би, най-голямата заблуда на тази Лаодикийска Църква е представянето на едно
евангелие, пълно с благословения, и не изискващо никаква промяна от страна на приемащите го.
Колко хора идват в Църквите ни и са “повалени от Духа” при призивите за покаяние, но си
остават непроменени? Йоан Кръстител проповядваше евангелие, което призоваваше за “плодове
на покаяние” (Матей 3:8-10). Евангелието на лаодикийците е евангелие без кръст и не изисква
нищо (Лука 14:27,33). Можете да се “спасите” и никога да не оставите определени грехове.
Просто повтаряйте една 30 секундна молитва, попълнете регистрационна карта и сте вътре. В
крайна сметка, “веднъж спасили се – спасени сте завинаги”.
Един човек напусна нашата Църква преди няколко години, понеже му казах, че ако когато
засвири последната тръба, той е в леглото с която и да е друга жена освен собствената му, той
няма да влезе в Божието царство (Галатяни 5:19-21). Той не хареса този вид любящ съвет и
напусна разярен. Днес, той е разведен и живее с друга жена. Наскоро беше ръкоположен като
служител от някаква организация.
Фалшиви чудеса и знамения
Лаодикийската Църква вероятно е произвела повече нестабилни и кекави Християни от
всеки друг период в Християнството. Всяко истинско движение на Бог ще произведе зрели,
стабилни, верни Християни, не духовни плодове, препънки и глупости. Единственият начин да се
донесе духовна стабилност е чрез покорство към Словото на Бог и ръководството Му (лидерите,
които Той е поставил). Знам,че е имало злоупотреби в тази област, но има и праведни Божии
лидери. Кой е този дух, който не харесва истинския авторитет от Бог? И естествено, най-голямата
опастност за апостолското лидерство, освен избутването на Лаодикийския духовен климат е
гордостта, контрола и търговията.
Лаодикийската Църква е пълна с духовни преживявания, сънища, видения ню ейдж и
лични пророчества. Има и нежелание обаче да се следят и проверяват тези преживявания. Кога в
историята хората са копнеели за свръхестествени преживявания и са пренебрегвали “изпитването
на духовете” (1 Йоан 4:1)? Човек направо може да усети съпротивлението от страна на
“свръхдуховните” да се “изпитват всички неща и да се придържаме към доброто” (1Солунци
5:21). Една от най-големите опитности на Лаодикийското движение ще бъде фалшиви проявления,
които призвеждат само душевно учудване. Понякога, когато човек пише подобни неща, той бива
обвинен, че е против всякакви свръхестествени срещи. Нека ви кажа, че определено вярвам, че
има истински изливания на Духа, но също така е вярно, че те трябва да бъдат изпитвани.
Пълни със заблудите на Езавел
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Духът на Езавел ще бъде един от най-големите врагове на Църквата в тези последни дни и
тя ще използва Лаодикийските пророци като ще предава своите послания чрез лично пророкуване
(включително контрол и манипулация), за да освободи още по-голяма заблуда. Спомнете си, че
Езавел имаше 400 пророка, хранещи се на нейната трапеза. Ако “Пророческото Движение” се
изроди до нищо повече от лични пророчества, то ще промотира и заздрави заблудата на
Езавелините гадания, и ще вкара Лаодикийската Църква във фалшиво чувство за сигурност,
когато определено не всичко е наред. Както агнета водени към кланницата, това ще бъде плода от
подобна съблазън (Езекил 13:10). Казва се, че когато Бог пророкува “добро слово” на лош човек,
Той “нарича тези неща, които не са станали, като че вече са станали”. А защо Бог да не отговори
на човека според идолопоклонството на сърцето му (Езекил 14:4). Описал съм подробно това в
книгата си Пророчески операции. Плачът на Еремия 2:14 казва: “Пророците ти виждат празни и
глупави неща за теб и не са открили нечестието ти, за да те отвърнат от робството ти; а са видяли
за теб фалшиви товари и причини за наказание” (Виж също Исая 30:9-13).
Езавел се надига
През 1993 г. Уилиам Бранхам, добре известен пророк от дните на “Глас на изцерение”,
получил няколко видения от Господ. В шестото видение, в САЩ започнала да се издига една
много красива жена, облечена пищно в кралски дрехи. На жената и била дадена огромна сила и
въпреки че, тя била много красива, тя била и жестока, лукава и заблуждаваща. Тя управлявала
Земята с авторитета си. Брат Бранхам почувствувал, че тя представлява или истинска личност, или
определена организация (трябва да се отбележи, обаче че самият брат Бранхам бил заблуден и
попаднал в ереси в края на служението си). Аз вярвам, че това е видение за издигането на Езавел в
последните дни. Аз определено си спомням огромна промяна (разместване на пластовете) в духа
над нацията ни през 1992 г., в деня, когато президентът Бил Клинтън се заклеваше като президент
на САЩ. Може ли това да е отбелязало началото на издигането на този дух? Казано ми беше, че
преди Д-р Лестър Самрал да си отиде за да бъде с Господ, той отбелязал, че в последните дни
Езавел ще бъде най-големият враг на Църквата. Ясно е, че Езавел ще използва Лаодикийските
пророци за да продължи да заблуждава Лаодикийската Църква.
Моделът на Езавел в църквата
Виждал съм безброй пъти един и същ начин на работа на Езавел в опреоделена Църква. Ето
един типичен модел:
Прикрепя се към лидерите
Слушай пасторе, тя иска да се приближи до теб максимално скоро. Тя иска да се свърже с
лидерите, колкото се може по-бързо. Обикновено, това е още със стъпването и в Църквата. Много
пъти, когато Бог ми даде пророческо слово което да удари духовния климат в града ни, то ще
раздвижи тези духове и те ще дойдат да ме навестят. Те искат да говорят само с мен, не с
персонала ми. Това веднага сигнализира червено на екипа ми от служители.
Създава душевни връзки
Тя търси наранени или недоволни хора. Защо? Защото тя е експерт в създаването на
душевни връзки чрез използването на чародейство. Нашата книга, “Разкриване на духовно
чародейство” помага тези неща да бъдат по-добре разбрани.
Влива се в лично пророкуване
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Тя има пророчески думи за много хора. Но тези пророчества са освободени, за да
подхранват духовната гордост. Примерно, тя може да освободи слово звучащо така: “Духът на Бог
ми показва, че ти си призован да занесеш Евангелието до краищата на Земята. И аз усещам, че
хората в тази Църква не разбират истински уникалното ти призвание, както аз го осъзнавам”.
Целта на този дух е да подхрани духовната ви гордост с намерението да ви раздели с тези, които
наистина могат да говорят в живота ви. Помнете, че Езавел иска да разпъне собствената си
трапеза и да привлича хора към себе си и тя изполазва лично пророчество и ласкателство за да го
направи. Ласкателството е вратата към сърцето ви. Пазете се от него и пазете вратата затворена.
Частно служение
Когато тя освобождава “словото си”, тя обикновено придърпва хората на страна, далеч от
другите. Аз наричам това “частно служение”. Това е много често срещана практика.
Тя успява да подреди нещата така, че атмосферата да е “свръхдуховна”, за да може тя да
освободи думите си. И не и отнема много време. Тя е много чевръста - удря и бяга. Също така е
добра в това да пророкува думи, които раждат страх и подозрение. Например, тя може да каже:
“Духът на Бог ми показва, че нещо не е наред тук, но просто не мога да хвана точно за какво става
дума. Ще се съгласиш ли да се молиш с мен, докато Бог ми покаже какво не е наред с тази
Църква”? Или: “Господ дойде до мен в сън и ми показа, че синът ти има мощен призив от Бог
върху живота си. Но трябва да внимаваш много, защото дяволът ще се опита да му го открадне”.
Всеки родител е призован да пази децата си в молитва. Но няма нужда да се получават
пророчества, освобождаващи страх. Служението на Сатана е да се опита да открадне от всеки.
Ние не се нуждаем от някакво въздухарско пророчество, за да разберем това. Пророческата дарба
трябва да ви изгражда духовно в Господ, да ви увещава и окуражава в Господ, и да ви утешава.
Много от пророчествата на Езавел съдържат страх. Нямам в предвид, че Духът на Бог не говори за
съд, но това е обикновено, когато човек отказва да се покае и промени от нечестивите си пътища.
Търси позиция
В Църквата духът на Езавел търси позиции на авторитет, не позиция за служение. Тя иска
места, откъдето може да бъде виждана от хората. Тя не може да понася да бъде “в сянката на
други”. Тя обича вниманието и местата на контрол.
Търсач на информация
Тя е търсач на информация. Забелязал съм, че духът на Езавел иска да бъде хранен с
информация за всичко, което се случва в и около Църквата и в живота на другите. Не и давайте
никаква информация! Знанието за неща, които не са нейна работа като че ли зарежда този дух с
гориво.
Мога да продължа с още доста примери, но мисля, че това е достатъчно за да покаже, че
ние трябва да познаваме овцете си, както и тези, които се трудят между нас (Притчи 27:23; 1
Сол.5:12).
В следващата глава ще видим как Езавел използва посланици (пратеници), за да
освобождава страх и да променя духовните климати.

Глава 5 - Пратеникът
Пратеникът на Езавел
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Духът на Езавел не е демон. Тя е воюващо началство. Тя освобождава дух на
контролираща манипулация като поражда борби и изпраща демонични пророчески пратеници към
вас, за да освободят страх.
Това е пратеник, от който всеки от вас получава послание от време на време. Някои от тях
може да искат да “споделят” определено послание с вас още преди да сте свършили с четенето на
тази книга.
Някога, някой споделял ли е послание с вас? Аз получавам послания постоянно. Бог ми ги
изпраща и съответно и дяволът се опитва да го прави. Всеки от вас трябва да се научи как да
откликва на посланието което чува. Не ме интересува дали посланието има широка усмивка на
лицето си когато бъде доставяно, или пък е доставяно с меч. Вие ще трябва да се научите да
разпознавате различните видове послания, да ги изчиствате и да разбирате от къде наистина са
дошли.
Искам да ви запозная с още един пратеник в тази книга. Ние пеем една песен за духа на
Илия идващ в сила и мощ. Това е много хубава песен с много добра духовна ударност. Но знаете
ли, че когато Илия дойде, той трябваше да се бие с някой. Спомняте ли си името и? Той трябваше
да се бие срещу една личност, наречена царица Езавел.
Езавел се конфронтираше с Божиите пророци. Тя ги мразеше силно и ги избиваше, когато
и се удаваше възможност.
Библията казва, че тя намери съпруга си хленчейки и тюхкайки се един ден, понеже искаше
да купи лозето на Навутей, но той не искаше да му го продаде. Езавел счете, че съпругът и беше
цар и в крайна сметка, всички трябваше веднага да се поклонят на всяко негово желание. Така че
със съгласието на Ахав, Езавел се зае със ситуацията като уби човека, неискащ да продаде лозето
си на царя. Може би Ахав не искаше да убива Навутей, но Езавел беше прекарала няколко години,
използвайки емоциите, болките и вътрешните рани на Ахав като средство да узурпира властта му.
Тя реши в сърцето си да се отърве от съпротивата на Навутей. Мотивацията и беше власт и
контрол. Тя щеше да завладее властта зад сцената, докато използва съпруга си като фасада за
контролиращото си и манипулиращо влияние.
Илия, Божият пророчески глас трябваше да се бие срещу Езавел. Той трябваше да се бие с
този дух или тази царица, наречена Езавел.
Сега, искам да изясня нещо точно тук. Когато пиша за Езавел в тази книга, моля ви не си
мислете, че пиша само за жени. Въпреки че в много случаи, жените изглежда са по-податливи на
работата на този дух, той не е ограничен само за жените. Не гледайте само за жени, опериращи с
този дух, защото Езавел е управляващо духовно началство. Мъжете също могат да чародействат,
контролират и манипулират.
Духът на Езавел не е демон, тя е началство. Езавел освобождава дух на контролиращо и
манипулиращо чародейство. Тя оперира в тази духовна арена. Ние трябва да се научим как
Библейски и духовно да и се противопоставяме, на нея и на демоничните и влияния. В тази глава
ще ви покажа защо понякога се чувствате така, както се чувствате, когато духовно се борите
срещу нея или влиянията и.
Духовен сблъсък
Имаше време когато, докато се разхождах в задния си двор, това нещо (чувство на
интензивна скръб) слизаше върху мен. Всичко, което можех да направя беше да се моля и моля
Бог да ми открие какво е това. Тази скръб слизаше върху мен и изведнъж аз намирах себе си в
нещо, подобно на духовна война. Ставаше някакъв духовен сблъсък. Дори не знаех какво е това,
което става тогава. Наистина ми беше трудно дори да го опиша. Не знаех, че съм под атака и в
някакъв вид духовна война.
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Един ден чух един много известен служител да казва нещо от рода на: Аз трябваше да се
науча как да се бия с Езавел за да мога да стартирам това служение. След това той описа накратко
чувствата си, когато се е биел с този дух. Когато го чух да разказва това, нещо вътре в мен
(вътрешния свидетел) сигнализира: “Това е същото, което и аз чувствам в духа си, когато се
разхождам в двора си, молейки се”. Има времена, когато можете да усетите сблъсък в духа си.
Мишената на Езавел
Причината, поради която усещате този духовен сблъсък понякога в духа си е понеже
Езавел се е прицелила във вас и ви атакува; или пък Духът на Бог вътре във вас се сблъсква с
духовния климат около вас. Ето защо се чувствате неудобно в духа си понякога. Духът ви ще се
бие се невидими неща. Когато Бог ме обучаваше за служение, Той ме учеше на тези неща в задния
ми двор, така че да не съм невеж относно тактиките на дявола (2 Коринтяни 2:11). Винаги е добре
да знаете кой е врага ви. Така че в задния ми двор, когато се молех, аз започнах да научавам как
духовно да се противопоставям на Езавел. Днес съм много по-силен духовно и мога да ви помогна
и на вас. Вие трябва да бъдете добре екипирани духовно, за да се биете с Езавел и Бог иска да
екипира всичките Си деца за това. Нека погледнем как Илия се биеше с Езавел.
Илия се среща с Езавел
“А като видя Илия, Ахаав му каза: Ти ли си, смутителю на Израел? А той отговори: Не
смущавам аз Израел, а ти и твоят бащин дом; защото вие оставихте Господните
заповеди, и ти последва ваалимите. Сега, прочее, прати та събери при мене целия
Израел на планината Кармил, и четиристотин и петдесетте Ваалови пророци, и
четирите стотин пророци на Ашера, които ядат на Езавелината трапеза”
3 Царе18:17-19
Виждаме пророк Илия да предизвиква пророците на Ваал и Езавел на планината Кармил и
най-накрая да ги избива. Тези убити пророци бяха пророци на Езавел. Те се хранеха на нейната
трапеза и слушаха поученията и. Бяха обучени от нея и знаеха как да оперират в същия дух, с
който тя оперираше. Те знаеха как да се потопят в и как да освободят тъмните сили на Ашерата
(Астартата). Те също така знаеха как да действат с Езавелините контролиращи сили на страх.
Има такова действие на контролиращи чародейства от страна на тези духове и понякога и
Християните могат да влязат в тази област, дори без да знаят. Ще обсъдим това по-късно.
Пророците на Езавел
“А в часа на вечерния принос, пророк Илия се приближи и каза: Господи, Боже
Авраамов, Исаков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израел, и аз
Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тия неща.”
3 Царе 18:36
Илия се конфронтира с пророците на Езавел по заповед на Господното Слово. Бог каза на
Илия да отиде и да се конфронтира с тях и в покорство към Словото на Господ, той го направи.
Тук Илия всъщност казва: “Господи, аз се конфронтирах с тях, понеже Ти ми каза”.
“Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тези хора, че Ти Господи си Бог и
че Ти си възвърнал сърцата им отново”
3 Царе 18:37
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Обърнал сърцата на хората от какво? От поученията на Ваал. Те бяха заблудени да служат на
едно началство - духът на Ваал, вместо на Бог.
“Тогава огън от Господ падна и изгори всеизгарянето, дървата, камъните и пръстта, и
облиза водата, която бе в окопа. И всичките хора, когато видяха това, паднаха на
лицата си и казаха: Йехова, Той е Бог; Йехова, Той е Бог. И Илия им каза: Хванете
Вааловите пророци; нито един от тях да не избяга. И хванаха ги; и Илия ги заведе при
потока Кисон и там ги изкла”
3 Царе 18:38-40
Те хванаха фалшивите пророци на Ваал и Илия ги заведе до потока Кисон и ги изкла там.
Сега Божието Слово към Илия беше “изколи пророците”.
Демонично помазани послания
“И като мина пладне, те пророкуваха до часа на вечерния принос; но нямаше глас нито
кой да отговори, нито кой да внимава.”
3 Царе 18:29
Пророците на Езавел пророкуваха. Те пророчески декларираха с демонично вдъхновение и
помазани послания. Тези пророчества не бяха от или с Духа на Бог, а бяха демонично помазани.
Там, където ние живеем, в областта на Ft. Lauderdаle, Флорида, живее и един посланик,
който има какво да каже. Научил съм от опит, че когато пътувам, за да проповядвам от град на
град, от Църква на Църква, обикновено, има и някой преносител на демонично послание, който
ще дойде при мен.
Териториално навлизане
Бог може да ме изпрати в определена територия и който е управляващия дух там ще ми
изпрати послание. Когато стъпите на определено място с намерението да разгласите Божието
Слово и да потърсите загубените души с инвазия от страна на Евангелието на Исус Христос, това
може да ви се случи и на вас. Демоничните сили са толкова горди, че те обичат да се хвалят и
искат знанието за присъствието им да бъде открито на духовно чувствителните. Те са се метнали
на Сатана, който самият е бащата на гордостта и поради това, постоянно ще продължава да учи
изкуството на падането.
Различни послания
Посланията идват по много различни начини. Не е важно само това, което посланика
изговаря през устата си, много пъти можете да разберете и по изражението на хората или по
начина, по който реагират. Те може да вирнат нос, да скръстят ръце и може би дори да ви се
подиграват с телесни жестове. Само по начина, по който реагират и ви гледат, можете да
разберете, че нещо не е наред. Може би не ви обръщат никакво внимание, или пък изражението
им ви показва, че не са съгласни с това, което казвате. Те може и нищо да не кажат, но действията
им говорят. Може да не са думите излизащи от устата им, а действията им, които са вербални в
случая. Разбирате ли какво имам предвид? Те ви изпращат послание.
Много пъти вие може да се молите и някой да ви гледа по определен начин. Всичко това са
послания, изпращани към вас с намерението да освободят духовна сила срещу вас.
Страх
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Демоничните духове ще се опитат да ви сплашат. След известно време вие ставате поздрави духовно и просто разоравате през страха им така или иначе. Просто пробийте с Духа на
сила и мощ и не се притеснявайте. Добре е да разпознавате какво се бие с вас и когато го
разберете, станете по-смели и по-силни. Това, което дяволът не харесва, направете го два пъти.
Амин? Това е, което аз правя. Когато видя Езавел в действие, аз просто се заздравявам. Удрям
този дух още по-здраво, понеже знам каква е тя. Така че какво правя? Не и позволявам да взема
контрол и да ми покрива събранията. Аз духовно отвръщам на атаката и я удрям с войнствена
молитва в Духа. Това е което и вие ще трябва да направите.
Демонични атаки
Нещо трябва да се задвижи във вашия дух (помазание), когато влезете в контакт с
демонично влияние и трябва да ви накара да реагирате. Аз се научих в задния си двор как да
реагирам правилно, не от плътта си, а от Духа. Аз се бия в Духа с тези демонични атаки, така че да
мога да ги спра в областта на Духа, преди да могат те да постигнат демоничната си задача на
Земята.
Демоничните атаки имат цел. Те искат да освободят покритие над вас, за да ви контролират
и за да откраднат, убият и унищожат Божията работа в живота и служението ви (Йоан 10:10).
Вратата на Даниил
Когато Бог ви пророкува, Той отваря пророческа врата на изговор от небето.
Това е, което се случи на Даниил. Докато той се молеше, на небесата се провеждаше
духовна война за живота му. Имаше пророческа врата на изговор отваряща се над него. Библията
казва, че в деня когато Даниил започна да се моли, Бог отговори на молитвата му. Но трябваше да
минат 21 дена, за да може отговорът да достигне до него. Над територията имаше княз на
тъмнината, който блокираше и спираше изпълнението на молитвите на пророка. Имаше биеща се
демонична сила, опитваща се да затвори пророческата врата на изговор. Даниил скърбеше в духа
си, когато започна да пости и да се моли. Даниил можеше да усети конфликта на духовна война в
духа си, но истинската битка беше в областта на Духа. Тя беше в духовните небеса над него
(Даниил 10 глава).
Отвръщане на удара
Така и аз се разхождах в задния си двор и можех да усетя духовния конфликт в духа си.
Тогава аз ходех насам-натам, незнаейки всъщност какво точно беше това, което ми се случваше.
Не знаех, че около мен тече духовна война. Аз я усещах в духа си, но не знаех как да откликна,
понеже никой не ми беше казвал как да го направя. Никой не ми беше обяснил какво точно
чувствах. Аз се молех и молех, търсейки Бог за това и тогава малко по малко, започнах да
получавам парчета светлина по въпроса. Най-накрая Бог ми показа какво беше всичко това духовна атака. Това беше духовна война освободена към мен и тя караше духът ми да се вълнува.
Тогава Бог ми даде духовното знание как да отвърна на удара.
Ако се научите духовно да удряте неща първо в областта на духа (чрез молитва и Словото),
вие ще унищожавате демоничните задачи, преоди те да влязат в естественото и в хората.
Разбирате ли? Ето защо е толкова важно да се молим. Захванете се с нещата, първо, в молитва
преди да се появат в материалната област, защото тогава ще трябва, да се занимавате и с хората, в
които е дошло проявлението.Виждате ли какво имам предвид?
Нека никой да не се измъкне
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И Илия каза: ”Хванете пророците на Ваал и нека никой от тях да не се измъкне” (3 Царе
18:40).
Не изпускайте нито един! Защо Бог не искаше абсолютно никой да не се измъкне? Виждате
ли сърцето Му? Бог не искаше дори и един пророк на Ваал да остане жив. Нито един! Той не
остави нито един слуга на Езавел да избяга. Илия хвана тези Езавелини пророци, заведе ги при
потока и ги изкла. Това е “сладичкото” малко пророческо помазанийце. Амин? Виждате ли? Илия
имаше войнствен, биещ се дух вътре в него, който казваше: “Ще избия тези пророци в подчинение
към Господното Слово”. Той имаше биещо се помазание.
Ахав каза на Езавел
“И Ахав съобщи на Езавел всичко, което Илия беше направил, и как беше избил с меч
всичките пророци”
3 Царе 19:1
Ахав каза на Езавел всичко, което Илия беше направил. Той си отиде в къщи, хленчейки,
понеже се страхуваше от Илия и дори се страхуваше от това, което Езавел може да каже. Нека
помислим за това за момент. Пренесете се във времето мислено, застанете там и наблюдавайте
събитията. На мястото стоят 450 пророка на Ваал и още 400 на Езавел и Илия изважда меча си и
започва да ги коли един по един.
Вие сте царя и сте видели какво се е случило и сега трябва да си отидете и да кажете на
жена си: “Познай какво стана скъпа? Току-що загубихме всичките си пророци. Трапезата ти ще
бъде празна тази вечер. Никой няма да го има за да слуша поученията ти”. Това е, което
пророците и правеха - идваха за вечеря и слушаха духовните поучения на Езавел. Сега, изведнъж
всичките и пророци са изклани от един Божии пророк. Можете да си представите колко бясна ще
стане тя. Можеше да подскочи до тавана. Можете да си представите как се е почувствала, когато
всичките и ученици са били елиминирани от един малък пророк на Йехова.
Оръженосецът на пратеника
“Тогава Езавел прати човек до Илия да каже: Така да ми направят боговете, да! и
повече да притурят, ако утре, около тоя час, не направя твоя живот както живота на
един от тях”
3 Царе 19:2
Тогава Езавел изпрати пратеник (заобградете си това в Библията). Езавел винаги ще изпрати
демоничен пророчески пратеник при вас. Ще разгледаме по отблизо този пратеник. Забелязал съм,
че с пратеника ще дойде и още една личност. Него аз наричам гарда или оръженосеца на
пратеника.
Някои от нещата, които поучавам съм научил в битката. Аз трябваше да преживея тези
духовни атаки. Трябваше да се бия в някои духовни битки, чудейки се какво е това, което ме
атакува. Ние трябва да можем да разпознаваме духовната атака.
Много пъти Езавел ще изпрати и гарда с пророческия пратеник. Гардът обикновено идва за
да заздрави Езавелиния посланик. Понякога двамата ще идват срещу вас - този, който ще
освободи посланието на Езавел и оръженосецът на посланика.
Забелязал съм, че когато пътувам в различни страни, ето духът на Езавел ми изпраща
пророческото си послание чрез пратеника си и когато това стане, аз се оглеждам и за
оръженосецът. Обикновено и той е наоколо. Понякога името на гарда е Ахав: “Ти просто не
разбираш жена ми, тя просто си действа така”. Ахав ще пази Езавел (като гард) и ще и позволи да
действа и оперира с неговото съгласие. Нека погледнем каква беше задачата на този гард.
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Идвам да те убия
“Тогава Езавел прати човек до Илия да каже: Така да ми направят боговете, да! и
повече да притурят, ако утре, около тоя час, не направя твоя живот както живота на
един от тях”
3 Царе 19:2
С други думи: “Илия, до утре ще те убия”! Някога някой казвал ли ви е, че ще ви убие и
вие да знаете, че има силата да го направи? На мен ми се е случвало повече от веднъж. Веднъж
пистолетът беше опрян в лицето ми. Човекът каза: “Хей, голямата работа, престани с нещата си,
или ще ти пръсна мозъка”. Аз не знаех кой беше той, но той ме познаваше и беше опрял пистолета
в лицето ми. Можеше да ме убие моментално. В друг случай, един човек отново искаше да ме
застреля. Можех да видя убийство в очите му. Ако знаете, че някой ще се опита да ви убие,
имайки способността да го направи, вие ще мислите различно. Би трябвало да започнете да се
молите веднага. Така че когато четем за посланика на Езавел, ние трябва да осъзнаем, че това
беше сериозна заплаха. Аз мога да видя пратеника, идващ и казващ на Илия: “Ще те убия” и Илия
знаеше, че Езавел има способността да го направи. Репутацията и я предшестваше и тя беше
известна с това, че избиваше Господните пророци.
Илия размисли върху посланието й
“А като видя това Илия се уплаши, стана и отиде за живота си, и като дойде във
Вирсавее Юдово, остави слугата си там.”
3 Царе 19:3
Изведнъж, Илия изгуби духовността си. Когато той размисли върху посланието на Езавел,
страх се роди в него и той избяга за да спаси живота си. Едно нещо е да избягаш на скришно
място, за да избегнеш удара и после пак да излезеш да се биеш, но това послание удари духа на
Илия. Не бих искал да обвинявам Илия, но той дори не трябваше да се замисля върху думите на
Езавелиния пратеник. Илия трябваше просто да върже тези думи, които посланика изговори и да
му отговори: “Знаеш ли какво, въобще няма да ме убиеш, а аз ще се справя с вас утре. Така че
изпрати на шефката си това послание”. Обърнете наобратно посланието на Езавел и и го върнете.
Езавел е от тези, на които постоянно трябва да се напомня, че Исус е Господ.
Веднъж, един човек ми каза, че съм щял да умра до 30 дни, защото не съм го бил приел
като личен пророк. Не е ли това интересно? “Ти ще умреш в 30 дневен срок и от служението ти
няма да остане нищо”. Познайте какво стана? До 30 дни трябваше да имаме нова сграда, поради
увеличавенето на Господното благословение. Амин?
Има демонични пророчески послания и задачи, изпратени за да освободят духовната сила
на страха към вас. Не говорим просто за думи написани на някакъв си лист хартия. Говорим за
освободена сила, която прави нещо да се случи в областта на духа около вас. Това е духовна сила,
идваща срещу вас, опитвайки се да ви атакува.Тази контролираща сила ще се опита да ви накара
да извършите волята и поради страх.
Раждането на посланието
Илия размисли върху посланието на Езавел. Когато това послание беше изговорено от
пратеника, то носеше със себе си демонична сила, която освободи страх директно към Божия
пророк. Посланието на Езавел беше демонично освободено към Илия, който представлява гласа и
плана на Бог. Посланието беше освободено към него и Илия размисли върху това, което чу.
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Когато той размисли върху посланието, той се отвори за да бъде наранен от демоничната духовна
сила, която беше примесена с посланието. Стрелата на Езавел улучи мишената и изпълни целта
си. Когато Илия размисли върху посланието, то беше като демонична стрела, която улучи сърцето
му и роди страх вътре в него.
Когато този дух дойде към вас, той ще се опита да ви изкара от вярата и да ви вкара в
страх. Дори и спомена за нещо велико, което Бог е извършил на предния ден в живота ви
изведнъж няма да има никакво значение за вас. Изведнъж страхът ще ви удари и вие ще
започнете да бягате от служението си, от призива си и от Божието помазание; дори ще избягате от
Бог. Защо? Понеже сте размислили със страх за това, което посланика на Езавел е имал да каже.
Никога не се покланяйте на духа на страх.
Плановете на Езавел да ви откаже
Всеки един от вас ще трябва да се справи с тези посланици в определен период на живота
си. Бог иска да изпрати пратеник в живота ви и дяволът също иска да го направи.
Има демоничен план за всеки град. Плановете на Сатана за областта, където е разположено
нашето служение са да напълни мястото с наркотици, проституция и порнография. Сатана има
демонична стратегия начертана за всеки град. Изведнъж се появява вашата Църква и вие
започвате да пречите на плановете му като проповядвате Евангелието и спасявате хората.
Есттествено, той ви се ядосва и откликва. Той ще ви изпрати пратеник, който ще ви каже: “Ще те
убия, ако се бъркаш в плановете ми”. Посланието на Сатана ще се опита да освободи страх към
вас или да ви накара да “почувствате”, че няма да може да се справите. “В крайна сметка какво
можем да направим ние, нека просто се разотидем по къщите си и да си пуснем телевизора”.
Сатана иска да се откажете. Насилете се! Винаги, когато ви се иска да се откажете, вие сте били
ударени от демоничен пратеник.
Всеки път, когато “почувствате”, че трябва да се откажете, това е знак, че нещата вървят
добре и вие печелите! Били сте ефективни, т.е. успешно сте ударили нещо в духа. Винаги, когато
започнете да се чувствате като: “Защо, въобще правя всичко това”?, трябва да ударите отново.
Това означава, че нещата вървят добре за вас, щом като срещу вас идва духовна сила, опитваща се
да ви накара да спрете. Разбирате ли какво имам в предвид? Това означава, че сте ефективни. Това
означава, че съм ефективен и че молитвите ми са ефективни. Дяволът няма да ви изпрати
посланик, ако не сте ефективни. Той няма да си губи времето с вас, ако вече ви притежава.
Колкото по-голям е отклика от страна на Езавел, толкова по-точни са молитвите ви.
Отговаряне на посланика на Езавел
Как да отвърнем на посланието на Езавел? Ще направим ли като Илия? Това е което много
хора правят - хукват да бягат. Те влизат в “духа на посланието” като го вярват и изговарят.
Изговарянето на Езавелиното послание я заздравява още повече. Виждали ли сте това да се
случва? Езавел обича да сее раздори.
Точно както в естественото, има и духовни сили. Така че, ако започнете с дух на разпра и
раздор, този дявол се опитва да ви изкара от Божията слава и от ходенето в Духа, моментално.
Така че, цял ден вие се опитвате да се оправите и това, кооето всъщност се случва е че вие просто
чакате, докато дойде времето да си легнете и започнете всичко отново на другия ден. Ето как
дяволът се опитва да ви удари с разпри. Какво е това? Това е пратеникът!
Пратеникът на Езавел обикновено не идва в лицето на някой непознат, освен ако току-що
не навлизате в нова територия. Във вашия дом, нещата ще започнат от някой, който вие познавате.
Пророкуване на дяволския план
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Знаете ли, че вие може да прихванете и да пророкувате и декларирате дяволския план за
вашия дом? Знам, че това звучи малко странно, но е вярно. Вие може да кажете: “О, отказвам се
вече. Не мога повече. Отивам на небето”. Е, това не е Божия план за вас. Божият план за вас е да
отидете на небето и Божият план е да живеете дълъг живот - ето какъв е Божият план. Ако
започенете да казвате нещо различно, значи пророкувате неправилния план за живота си. Това
означава, че сте влезли при неправилния пратеник и послание. И си го изговаряте върху себе си.
Сега, ако и брачния ви партньор се съгласи с вас и започне да пази това послание, вие сте в
проблем.
Илия размисли върху посланието на Езавел. Всеки ден вие ще получавате послания. Може
да дойде пратеник и да каже: “Ще те убия. Ще унищожа децата ти”. Някога идвал ли е пратеник с
посланието: “Ще убия едно от децата ти”.
Веднъж бяхме в Дисни Ленд селището в Орландо, Флорида. Може би имаше 10 000 човека
тази вечер и дъщеря ми беше на около 3 години. Изведнъж, тя изчезна. Имам в предвид, обърнах
се за десетина секунди за да и взема шоколад и нея я нямаше. Там имаше 10 000 човека облечени
с демонични костюми (беше вечер на празника Хелуин). Беше вечер и един глас се опита да
проговори в съзнанието ми: “Ще я убия. Хванах я”! Това е посланик на страх. Сега, аз трябваше
да бъда много внимателен да не размислям и да не се съгласявам с това послание. Знаете ли какво
трябваше да направя? Трябваше да кажа: “Не , дяволе, няма да приема това послание, не,не,не!”
Започнах да се моля в Святия Дух, а не в онзи , другия пратеник, опитващ се да вкара страх в мен.
Пратеникът идва при вас, казвайки негативни неща и вие трябва да разпознаете: “какво е
това послание; Божието послание ли е или дяволското”? Трябва да се хванете за правилното. Нека
завърша историята си за дъщеря ми. След около 30 минути охраната я забелязала в някакъв
театър, наблюдавайки картинките. Тя беше жива и здрава. Слава на Бога!
Предаване на посланието
Нека ви дам още един пример. Някога виждали ли сте, някой да влиза в офиса или в дома
ви като духовна вихрушка? Просто влиза и избухва веднага: “Трябва да говоря с теб веднага.
Остави тази телефонна слушалка. Сега”! Вие започвате веднага да усещате раздвижване в духа си.
Много е лесно да влезете в същия дух, който те са внесли в стаята с влизането си. След това и вие
напускате офиса си като фурия, понеже имате среща с приятеля си, само дето сега вече същия дух
е и върху вас. Вие съответно го разтоварвате върху приятеля си по време на обяда. Това означава,
че сте пренесли посланието или духа от едно място на друго.
Наскоро имах събиране с пасторите си и им казах: “Слушайте, в Църквата ни се случват
всякакви неща. Имаме хора викащи от отчаяние и такива викащи от гняв понякога. Има различни
духове, които се навъртат наоколо и ние, като персонал и като Църква трябва да внимаваме да не
влизаме в същия дух, с който те действат; или пък да приемаме посланието, или духа на
ситуацията при която се е появил съответния дух. Трябва да бъдем много внимателни, да
откликваме на хората от Святия Дух, а не от неправилния дух. Научил съм следния принцип. Аз
може да съм толкова прав, че да не може повече, но ако се занимавам със случая с неправилен
дух, тогава аз съм точно толкова сбъркал, колкото и човека, с когото се занимавам греши. Така че
трябва да внимавам да не се справям с нещата със същия дух, с който хората са действали, или
защото са раздвижили духа ми по неправилен начин. Разбирате ли? Всички трябва да бъдем много
внимателни да не “влизаме в” и да не “пренасяме” неправилния дух. Амин?
Някога случвали ли ви са тези неща, за които говоря? Някога виждали ли сте някой да
предава дух на разпри от човек на човек? Някога виждали ли сте някой да влиза в спор и след това
да е със същия дух както човека, с който е спорил, ако и да го е опровергал? Човекът беше
толкова чудесен преди да тръгне. Какво му стана? Много жени се чудят с какъв дух ще се прибере
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съпруга им този ден. Дали ще се прибере с дух на човек, работещ в Църквата, или ще се върне с
духа на човека, с който се е занимавал? Разбирате ли? Какъв дух ще носи той?
Сега ще разгледаме живота на Ахав, който носи провокиращ дух, тъй като използва
прелъстителните и войнствени способности на Езавел, за да прокара собствените си себични цели.
Факти относно Езавел


Духът на Езавел не е обикновен демон, тя е воюващо началство.



Езавел действа чрез дух на контролиращо, манипулиращо чародейство.



Езавел винаги ще изпрати демоничен пророчески пратеник за да ви каже нещо.



Ахав ще пази Езавел и ще и позволи да действа.



Езавел обича да носи разделение и да освобождава страх.



Пратеника на Езавел обикновено не е някой, когото не познавате и виждате за първи път.



При разговор, Езавел търси области на обезкуражение, или предишни проблеми, за да
може да придобие достъп до емоциите ви.



Винаги когато почувствате, че искате да се откажете, знайте, че явно сте ударени от
демоничен пратеник.

Глава 6 - Ахав - Провокаторът
Ахав носи провокиращ дух. Той използва прелъстителните и войнствени качества на
Езавел за да придвижи собствените си себични цели.
Провокаторът
“Ахав направи и ашера; тъй че от всичките Израилеви царе, които бяха преди него,
Ахав извърши най-много да разгневи Господ Израилевия Бог”
3 Царе 16:33
Ахав беше провокатор. Това е един от главните му атрибути. Библията казва, че Ахав
направи повече неща за да провокира Господ от всеки друг цар преди него. Всички Ахавовци
имат провокиращ дух. Ако сте около тях, те ще кажат нещо с което да ви провокират, или ще ви
провокират чрез действията си, или чрез бездействията си. Вие ще се чувствате провокирани в
духа си. Има нещо в това което казват, или в духа с който го казват, което ще ви провокира.
Изведнъж се намирате в отбранителна позиция спрямо тях, или пък сте въвлечени в духовен
сблъсък.
Ахав се представя чрез различни личности; от смели и гръмогласни воини до тихи, лукави и
промъкващи се тайничко хора.
“И в тридесет и осмата година на Юдовия цар Аса, над Израел се възцари Ахав
Амриевият син; и Ахав Амриевият син царува над Израел в Самария двадесет и две
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години. А Ахав, Амриевият син, върши зло пред Господ повече от всичките, които
бяха преди него. И като, че беше малко това, че ходеше в греховете на Еровоам
Наватовия син, при това той взе за жена Езавел, дъщеря на сидонския цар Етваал, и
отиде да служи на Ваал и да му се покланя. И издигна жертвеник на Ваал във
Вааловото капище, което построи в Самария. Ахав направи и ашера; тъй че от всичките
Израилеви царе, които бяха преди него, Ахав извърши най-много да разгневи Господ
Израилевия Бог”
3 Царе 16:29-33
Ахав не е слаб
Ние сме склонни да си мислим, че Ахав беше слаб и мекушав, но не всички Ахавовци са
слаби. Ахав използва прелъстителните и воинствени способности на Езавел, за да придвижи
собствените си себични цели. Много Ахавовци са меланхолични личности с променящо се
емоционално състояние - ту долу, ту горе. Проблемът е следният: Когато Ахав не се чувства
добре, той позволява на Езавел да узурпира авторитета му и той няма нищо против това, понеже
тя извършва и неговата цел, заедно със своите.
Това е което не съм могъл да разбера. Познавал съм мъже тип Ахав и съм си мислил: “Те
просто са били малтретирани от жените си тип Езавел” и в много случаи, това е било така. Но ако
те наистина са като Ахав, те са също толкова виновни защото всичко което всъщност правят е, че
и позволяват тя да свърши мръсната им работа вместо тях.
Зрелите Езавел имат желанието да се прикрепят към силни, богати или властни мъже. Ахав
излезе и се би със сирийците, а те бяха над 100 000. Той не се задържа като цар чрез седене в къщи
и неотбранявайки Израел. Нацията постоянно беше атакувана. Те бяхя във война през цялото
време. Ето защо, той искаше да се свърже с Йосафат, когато трябваше да се бие със Сирийския
цар.Това, което искам да кажа е, че Ахав има сила вътре в себе си. Военните командири не са
слаби. Историкът Йосиф казва, че когато сирийците започнали да атакуват Ахав, той се
наскърбил, но после се заздравил и отишъл да се бие. Така че не можем просто да пренебрегнем
Ахавовците като слаби. Те са виновни за грях поради бунтарството си.
Свадливият
Забележете, че Ахав ходеше в греховете на Еровоам. Това е много интересно. Когато
изучавате Еровоам, името му означава: “свадливият”. Тоест, Бог казва, че Ахав ходеше по същия
начин. Той ходеше със свадлив, борбен дух.
Това че съм в служение ми е дало възможност да се срещна с много различни видове хора.
Човек, който е повлиян от Ахав има няколко основни черти. Една от тях е, че такъв човек ще се
заяжда и спори с вас дори върху маловажни неща.
Вие може да му кажете, че Исус е Господ и той ще иска да спори с вас върху точното
значение на Господството. Все ще си намерят нещо, за което да спорят с вас.Те имат заядлив дух.
Това е почти като някой да ви каже: “Обичам те, но ще споря с теб просто, защото такава ми е
натурата”. Ако трябва да бъде казано по-точно, такова им е бунтарството.
Ахав е заядлив и пълен с аргументи. Духът на Ахав иска да оспори всичко. Той обича да
навлиза в дебати. Той носи със себе си и дух на разпри.
Ахав – Буреносникът
Спомням си за един Ахав, който влизаше така в стаята като вихрушка. Той носеше и
освобождаваше дух на разпри в стаята. Целият духовен климат се променяше, когато той влизаше
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и всеки го забелязваше. Можеше буквално да усетите промяната в атмосферата. Като че ли е
внесъл със себе си тъмен, зловещ облак.
Това беше духовно нещо. Много пъти духът ви встъпва в конфликт с някой, който се
намира с вас в стаята и вие не знаете защо. Какво е това? Нарича се духовен сблъсък.
Ахав се покланяше на Ваал, който беше познат като: “богът на бурите”. Ние можем да
разберем хората по-добре като разпознаем бога, на когото те служат.
Ахав служеше и се покланяше на Ваал, “богът на бурите”, което значи ,че когато той
влизаше някъде, той влизаше като буря. Ахав действащ като Ваал -“богът на бурите”, създаваше
духовни бури, или правеше от къртичината-планина.
Духовете на Ахав имат склонността да правят от мухата слон. Невероятно е как нещо
толкова незначително може да бъде обърнато в такъв голям проблем. Ахав, точно както Езавел
има способността да раздвижва духа на всеки за секунди.
Дух на пожелание
“И Ахав дойде у дома си тъжен и огорчен поради думата, която езраелецът Навутей му
каза, като рече: Не искам да ти дам бащиното си наследство. И като легна на леглото
си, отвърна лицето си и не яде хляб”
3 Царе 21:4
Искам тук да отбележа нещо за Навутеевото лозе. Казва се, че Ахав се прибра в къщи след
като говори с Навутей, наранен и недоволен от думите на Навутей: “Няма да ти дам бащиното си
наследство”.
Ахав легна на леглото си и обърна лицето си и не искаше да яде хляб.
Името Навутей означава: “Плодовитият” и ще забележите, че Писанието казва, че Езавел
изпрати лъжливи свидетели срещу Навутей и го уби. Езавел не може да търпи плода на Духа. Тя
преследва плода на Духа в живота ви. Тя иска да спре радостта, мира и любовта в живота ви.
Езавел атакува тези неща с цел да ги унищожи. Тя дори ще ви издигне нависоко, стига това да
унищожи плода в живота ви. И Ахав няма да направи нищо, за да я спре.
На Ахав му беше много тежко,че не можеше да получи Навутеевото лозе. Той имаше дух
на пожелание. Той пожела чужда собственостт и похотливо я желаеше. Влиянието на Езавел ще
създаде такъв вид пожелаваща страст вътре във вас. Тя иска да живее в дворец.
Ахав пожела чуждата собственостт. Библията изрично казва: ”Нито да пожелаваш жената
на ближния си ……” (Изход 20:17).
Ахав и депресията
Ахав имаше дух на пожелание вътре в себе си и той страстно ламтеше за чужди
собствености. Ахав вижда тази собственост, получава отказ, отхвърлянето го удря и го хвърля в
състояние на депресия. Това е голямата възможност за Езавел да се издигне и да ходи в Ахавовата
позиция на авторитет.
Ахавовците имат сериозен проблем с депресията. В един момент те са в облаците, а в
следващия - в дълбочините на депресията. Имам в предвид, те наистина се депресират много.
Сега, не забравяйте, че Езавел или Астартата е омъжена за Ваал. И двете си приличат по естество.
Понякога е трудно да се разбере коя от двете действа, понеже и двете действат еднакво.
Ахав позволява на Езавел да убива вместо него
Историкът Йосиф ни дава полезна информация за този случай с Навутей в следния пасаж:
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“Затова царят се наскърби, като че ли беше получил рана – (Вижте колко наскърбен
беше той, когато не можа да присвои собствеността на друг човек) Това го наскърби
така, като че ли беше ранен и той не искаше да се измие, нито да приеме храна. И
когато Езавел го попита какво го притеснява и защо не иска нито да се измие, нито да
вечеря, или обядва, той и разказа за несправедливостта на Навутей и как е използвал
нежни думи – (и гледайте сега), такива думи, които са недостойни за кралски
авторитет”.
На какво ви прилича това? Гордост, нали? “Не трябваше той да ми говори по този начин”.
Виждате ли? Той беше обиден и не получи исканото. Ахав се почувства наранен, понеже Навутей
не му даде това, което той беше пожелал.
“Езавел, обаче го убеди да не бъде съкрушен поради това, а да остави скръбта си и да
започне отново да се грижи за тялото си, понеже тя щеше да се погрижи Навутей да
бъде наказан”
С други думи: “Скъпи, не се тревожи за това, аз ще се погрижа вместо теб”. Виждате ли го?
“И тя (Езавел) моментално изпрати писма на управнниците на израилтяните от името
на Ахав”
Езавел търси подходящ момент, когато вие ще сте толкова депресирани, че ще и позволите
да действа от ваше име, с вашия авторитет. Така че, ако сте в състояние на депресия и ту влизате,
ту излизате от него, по-добре се пазете. Не давайте авторитета си на Езавел; не и позволявайте да
действа от ваше име. Амин?
“И им заповяда да постят и да съберат събранието, и да поставят Навутей прeд тях,
понеже той беше от известно семейство”
Сега, гледайте какво направи Езавел.
“Тя имаше трима смели мъже, напълно готови да свидетелстват, че Навутей беше
похулил Бог и царя”
Езавел добре нареди Навутей. Това е което аз наричам убиец. Амин?
“И след това заповяда да го убият с камъни. Съответно, когато срещу Навутей беше
засвидетелствано така, както кралицата беше им наредила - че той е похулил Бог и
царя Ахав, тя пожела да отнеме Навутеевото лозе”
С други думи, тя просто му го открадна. Тя уби Навутей и открадна собствеността му.
Помнете също, че Навутей имаше и семейство. Езавел е убийца и Ахав чрез бездействието си,
също е такъв.
Езавел не я е грижа за семейството ви. Нея не я интересува, че имате семейство, деца и
истинско наследство. Колко хора са загубили семейното си наследство, понеже Езавел го е
ограбила и откраднала от децата им.Това е често срещано явление, особено в нашето извратено
общество, в което изоставянето на децата е толкова преобладаващо.
Убийството разчупва депресията
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“Ахав беше доволен от извършеното и веднага стана от леглото, в което лежеше и
присвои Навутеевото лозе”.
Това не е ли интересно? Веднага, когато Езавел му каза за случилото се, депресията му го
напусна и той беше готов да отиде и да си присвои Навутеевото лозе. Какво ще кажете?
Убийството на един невинен човек разчупи духа на депресия? Бог мрази злия дух на Ахав.
Ахав служи на Бог само когато му е изгодно
Ахав би послушал Бог само когато е удобно и изгодно на него самия. Колко Християни днес
се покланят на Бог само когато им е комфортно? Отдавна научих,че никога не мога да служа на
Бог само когато ми е комфортно. Всичко, което някога съм получавал от Духа е трябвало да
преследвам усърдно, за да го получа.
“Тогава Илия каза на Ахав: Качи се, яж и пий, защото се чува глас на изобилен дъжд”
3 Царе 18:41
“А между това небето се помрачи от облаци и вятър и заваля силен дъжд. И Ахав,
возейки се, отиде в Езраел. И Господната ръка, бидейки върху Илия, той стегна кръста
си, та се завтече пред Ахав до входа на Езраел”
3 Царе 18:45-46
Ахав се върна за да каже на хората за идващия дъжд. Това пророочество беше приемливо
за Ахав.
Смяната на времето от Господ на Силите беше предизвикателство към Ваал. Ваал се
считаше за “небесния бог”. Той трябваше да бъде богът, който да се грижи за хората си, да дава
дъжд на посевите им и да им дава изобилна жътва. Затова Бог Йехова просто им спря дъжда. Бог е
Бог с характер. Той си мисли,че е Бог и наистина е!
Този акт на суверенната мощ на Бог Йехова разгневи Езавел толкова много, че тя започна
да избива Божиите пророци. Ахав беше точно толкова виновен за избиването на Божиите
помазаници поради бездействието си. Можете да видите духа на убийствен гняв да се надига в тях
(3 Царе 18:4).
Ахав би послушал Бог само когато е удобно за него. Колко много хора са по същия начин
днес? ”Ако изпеете песните, които баба ми е пяла, ще се съглася с вас и ще дойда на Църква с вас.
Ако проповядвате нещо, с което съм съгласен(на), ще посещавам Църквата. Само обаче да
направите нещо, което да ме предизвика и да ме накара да порастна малко, няма да го направя.
Дори не си и помисляйте да ме карате да се моля. Аз си имам своите моменти на тихичко
размишление”. Всичко това са истински реакции.
Ахав би послушал Бог само ако е напълно отчаян. Конете му умираха, понеже се нуждаеха
от трева за храна. Ако конете бяха умрели, всички войници трябваше да се придвижват пеш. Така
че цар Ахав беше разтревожен. Сирийската армия воюваше с него, а те имаха над 100 000
войници, които идваха срещу тях.
Ахав се нуждаеше от трева за конете си и затова беше отчаян. Ето защо, той излезе да
търси Илия, понеже се надяваше, че като намери пророка, който беше изговорил проклятието,
нещата със сушата ще се оправят.
Фантазии

36

Езавел
Ахав служеше на Ваал. Сега историята ни казва, че Ваал се е придвижвал от място на
място като с магическа пръчица. Духът на Ваал ходел от място на място, летейки на крилете на
фантазията. Ахавовците имат проблеми с фантазията си и с перверзно въображение и представи.
Вие трябва да сте в контрол на ума си. Хванете здраво Божието Слово и нека то се върти в
ума ви. Забелязал съм, че хората имащи проблем в тази област не могат да спят добре през нощта
поради умствения трафик (2 Коринтяни 10:3-6).
Тази област на фантазиране и въображение е също така областта, в която порнографията
действа. Така че Ахав е имал проблем и с порнография. Сексуалният грях и перверзиите винаги
присъстват във взаимоотношение тип: Езавел и Ахав.
Като говорим за фантазиране, не е ли интересно да се разгледат духовните конфликти в
приказните паркове на Дисни.
Поласкай ме или умри
Ахав ще затвори в затвора пророка, който не използва ласкателства към него в
пророчествата си. Това го влудява. Той се ядоса на пророк Михей, понеже той трябваше да излезе
в битка срещу сирийците и неговите 400 пророка пророкуваха: “ти ще победиш, ти ще победиш,
ти ще победиш”. Йосафат каза: “Нямаш ли някой пророк на Йехова тук”? Ахав каза: “Да, имам
един, обаче той никога не казва нищо добро за мен, затова съм го затворил в тъмницата и няма да
го пусна, понеже ме ядосва всеки път, когато го видя. Той никога не пророкува нищо добро за
мен” (3 Царе 22 глава).
Ахав иска пророчески ласкателства. ”Кажи ми колко съм чудесен, но не ми казвай, че
трябва да се покая и да живея свят живот”. Пророческите ласкателства ще завладеят сърцето на
Ахав. А Езавел стои готова да му услужи.
Много пъти хора са ми правили комплименти и аз съм знаел в духа си, че ласкателството
им не е било от сърце, а поради религиозен контролиращ дух. Ако ласкателството беше истинско,
аз щях да го усетя в духа си и просто щях да кажа: “Благодаря”. Но когато то не е истинско, в мен
светва червена светлина и казва: “Не се докосвай до това ласкателство”. Внимавайте да не бъдете
контролирани и манипулирани от ласкателство.
Богатства, почит, издигане и прелъстяване
“А той отговори: Не смущавам аз Израел, но ти и твоят бащин дом; защото вие
оставихте Господните заповеди, и ти последва ваалимите”
3 Царе 18:18
Валаам беше Божий пророк, който Валак, моавският цар успя да накара да отиде и да
прокълне Израилевите деца, но Валаам не можа да го направи, понеже Израел беше благословен
от Бог. Пророкът Валаам беше завладян от собствената си страст за богатства, почит и издигане.
След като Валаам не успя да прокълне децата на Израел какво направи той. Той каза на Моавския
цар да изпрати прелъстителни жени в Израилевия стан (Числа 25 глава). Ахав следваше в
греховете на Валаам, пълен с жажда за богатства, почит, издигане и прелъстяване.
Ахав изоставя децата си
“Никой наистина не беше подобен на Ахав, който продаде себе си да върши зло пред
Господ, като го подбуждаше жена му Езавел”
3 Царе 21:25
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Забележете тук, че Езавел имаше способността да подбужда Ахав. Тя можеше да
стимулира, прелъстява, задвижва, убеждава, провокира, отмахва, подбужда, разпалва или отнема.
Много пъти ще чувате за деца, чиито бащи са се оженили да друга жена, която е била
Езавел и е откраднала цялото им наследство. Когато попитате децата за бащината им позиция,
често те ще ви кажат, че бащите им никога не са искали да се конфронтират с Езавел дори и
заради тях (децата). Един мъж ми каза, че се е “докоснал до ада” чрез жена си Езавел, след като
децата му дошли да го посетят. Но вместо да постави новата си жена на мястото и, той се
дистанцирал от децата си, за да избегне последствията и конфликта с Езавел. Това се казва Ахав.
Духът на Езавел ще тормози постоянно Ахав с цел да узурпира властта му като глава. Ахав
обаче ще търпи това, понеже той използва Езавел да воюва в битките му вместо него. Така че в
определен смисъл, Ахав сам си създава чудовище. Той е пълен със страх и затова черпи от
войнствената сила на Езавел да запълни това слабо място.
Децата на Езавел
Естествените деца на Езавел също биват тормозени. Чрез контрол Езавел разрушава или
поврежда живота на децата си. Тя казва, че ги обича, но любовта и е извратена от собствените и
страхове и несигурност.
Личността на Езавел се сформира на базата на отхвърляне и рани и тя ще влезе в контрол,
за да контролира това отхвърляне. Тя казва в сърцето си: “Никога няма да позволя да бъда
наранена по този начин отново. Никога няма да изпусна контрола върху живота си отново. Никой
няма повече да се отнася така с мен”. Така че сърцето и излиза от Божественото покорство и влиза
в контрол.
Езавел ще използва децата като средство и оръжие за да придвижи собствените си
амбиции.
Сексуалните грехове и порнографията са част от духа на Ашера. Порнографията е ужасно
и отвратително нещо, разрущаващо нацията. Гледащите порнография отварят себе си за контрола
или прелъстяванията на Ашера (Езавел).
Тя освобождава демонична сила и покритие към тях. Когато те започнат да се борят за да
се освободят, този дявол ги притегля към олтара си. Виждате ли какво имам в предвид? Той ви
раздалечава от Йехова и ви привлича към чужд бог.
Днес много деца са малтретирани и ще откриете, че корена на това е в порнографията.
Защо порнографията има толкова голяма притегателна сила? Защото е дух, казващ се: Ашера –
богинята на Езавел. Това е името и и тя привлича хората, като им влияе демонично.
Езавел идва от място наречено Финикия и името на баща и беше Етваал. Той беше царят
на сидонците (3 Царе 16:31). Има един град във Финикия - Cartage, в който има един парцел земя малко над един акър земя. Там има олтар, наречен Tolbeth и там са се принасяли деца в жертва на
Ваал.
Сега, спомнете си, че Ашера и Ваал са били женени и вършат много подобни неща.
Днешните историци твърдят, че има над 20 000 урни в Земята, съдържащи останките на 3 до 4
детски телца във всяка урна. Това означава, че има от 60 до 80 хиляди пожертвани деца погребани
в този град. Можете ли да видите духа на аборт работещ днес? Има връзка между влиянието на
Езавел и аборта.
Значи, нещата срещу които се борим днес са същите дяволи, които са били на Земята през
всичките тези години.
Но Бог трябваше да издигне Ииуй Завоевателя, който имаше този войнствен, воюващ дух
да отиде и да се бие с изкусителната богиня на войната. Разбирате ли?
В следващата глава ще погледнем живота на завоеователя Ииуй. Той беше Божият помазан
апостол на война, призван да унищожи Ахавовия дом.
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Характерни черти на Ахав


Ахав носи провокиращ дух.



Ахав използва прелъстяващите и войнствените способности на Езавел за да придвижи
собствените си себични цели.



Ахав е заядлив и спорещ.



Ахав влиза в стаята като вихрушка.



Ахав прави от мухата слон.



Ахав страда от жестока депресия от време на време.



Ахав служи на Бог само когато му е удобно.



Ахав има проблеми с фантазии и представи.



Ахав бива примамен от богатства, почит и издигане.



Ахав по-скоро ще изостави собствените си деца, от колкото да се конфронтира с Езавел.



Ахав е пълен със страх и затова, той ще извлича от воюващата сила на Езавел, за да
запълни това слабо място.

Глава 7 - Завоевателят Ииуй
Бог призова и даде сила на Ииуй да бъде апостол на война, който да победи Езавел и да
унищожи дома на Ахав.
Надявам се, че сте успели да научите някои неща за Езавел в предишните глави. Как тя
действа и начина по който застава срещу вас за да се бори с вас. Вие може да живеете в територия,
където влиянието на Езавел е много силно. Ние трябва да преминем отвъд фасадата и да видим
кое влияе на града ни. Аз вярвам в сърцето си, че не можем да изградим мощна и единна Църква,
докато не се научим да се съпротивявааме срещу това, което спира Евангелието.
Срещу Божиите хора работят неща, които те невинаги разпознават, разбират, или могат
дори да обяснят. Когато пишем книги като тази, те излагат на показ скритите неща и ви дават
възможност да разберете какво чувствате и усещате и какво работи в духовния свят срещу вас. В
много градове има дух на Езавел. Ние трябва да застанем срещу нея, но не можем, докато не
видим по-ясно как тя функционира и не разберем какво ще ни е нужно за боя срещу нея.
Библията говори за един мъж на име Ииуй, който Бог издигна в дните на цар Ахав и Езавел
и на когото Бог даде поръчението да отиде и да унищожи тези двама владетели. Ние можем да
направим един паралел между тези владетели и някои духовни принципи днес.
Сега, Ииуй беше много интересна личност, която ще разгледаме по-отблизо в тази глава.
Той е Ииуй - “Апостолът на войната”.
Ииуй получи призив от Бог. Той беше инструмента, който Бог издигна, за да унищожи
дома на Ахав. Бог определи Ииуй за битка. Както вече забелязахте, Бог е ревнив и разгневен Бог,
що се отнася до Ваал и Ашера.
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Една от 10-те Божии заповеди ни казва “да нямаш други богове и да не си правиш
гравирани образи” (Изход 20:3-4). Никакви образи! Сега, какви бяха образите на Езавел? Знаете
ли, че е трудно дори до ден днешен да се открие образ на Ашера. Също толкова трудно е да се
намери образ на Ваал дори ако търсите в древните разкопки, които са били запазени.
Кръстоносците са унищожили образите до толкова, щото може и да намерите някой древен образ,
но много деформиран.
Военачалникът Ииуй
“И като стигна, ето, военачалниците седяха заедно; и каза: Имам дума към тебе, о
военачалнико. И Ииуй каза: Към кого от всички нас? А той каза: Към тебе
военачалнико”
4 Царе 9:5
Думата военачалник означава командир. Една от характеристиките, които бих искал да ви
покажа е, че Ииуй беше командир. Той имаше командващ (заповеднически) тип помазание върху
себе си. Той не беше обикновен човек, дори и в Божиите очи, или мога да го кажа по този начин той беше мъж с висок духовен ранг. Той имаше дълбочина и сила вътре в себе си. Той не беше
средния, апатичен вид човек. Той беше командир. Разбирате ли какво искам да кажа? Така че Бог
изпрати пророка Си да помаже този военачалник с мощно войнствено помазание.
“И той стана и влезе в къщата. Тогава пророкът изля мирото на главата му и му рече:
Така казва Господ Израилевият Бог: Помазах те цар над Господните хора, над Израел”
4 Царе 9:6
“И ти да поразиш дома на господаря си Ахав, за да отмъстя върху Езавел за кръвта на
слугите Си пророците, за кръвта на всичките Господни слуги”
4 Царе 9:7
Езавел беше известна с това, че заставаше срещу Божиите пророци, за да ги унищожи.
Понеже Ахав продължаваше да служи на Ваал и се ожени за Езавел, Бог изпрати Илия при Ахав
един ден като му каза: “Иди и кажи на Ахав (не на Езавел): няма да вали дъжд над земята, докато
аз не кажа”. Илия освободи посланието си към Ахав и Библията доказва, че в продължение на три
години и половина не валя дъжд. Имаше жестока суша на земята; животните и хората умираха.
Йосиф казва, че сушата не е била само там, но дори и по цялата земя.
Езавел се ядоса толкова много на този пророк, че тя започна да избива всички пророци на
Йехова, които можеше да намери.
Поръчението на Ииуй
“Защото целият Ахавов дом ще бъде изтребен, и ще погубя от Ахава всеки от мъжки
пол, както малолетния, така и пълнолетния {Еврейски: Затвореният така и свободния.}
в Израел; и ще направя дома на Ахава както дома на Еровоам, Наватовия син и както
дома на Ваас, Ахиевия син. А Езавел - кучетата ще я изядат в градския край на Езраел,
и не ще да има кой да я погребе. И като отвори вратата, побягна”
4 Царе 9:8-10
Езраел – Земя на откровението
Ахав и Езавел живееха в местност, наречена Езраел, която се намираше в Самария. Тази
земя и тази специфична област бяха дадени на едно от 12-те племена на Израел – Исахар. Исахар
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беше племето славещо се с хора, ходещи в откровение. Те бяха тези, които разбираха времената и
сезоните на Бог и това, което Израел трябваше да прави (1 Летописи 12:32). Точно на това място
Ахав построи храмовете на Ваал и Ашера - на мястото, наречено откровение. Можете ли да
видите паралела? Не е ли интересно? Понеже те също имитират дарбите на Бог или потока на
истинския пророчески кабинет.
Ииуй имаше поръчение от Бог. Той беше изпратен да извърши нещо. Неговата мисия,
неговото помазание и призива на Бог върху него бяха да унищожи дома на Ахав (4 Царе 9:7). Ето
какъв беше призива му. Той беше помазан и той имаше Духа на сила и мощ върху себе си. Той
беше военачалник или човек с духовен ранг. Той имаше авторитет и Божествено поръчение.
Затова излезе без да се бави. Харесва ми това.
Сега ще раздробя различните битки, които Ииуй имаше. След това ще опиша характера на
Ииуй. Както казах по-рано, вие трябва да знаете какво да направите, за да се биете срещу това
началство, наречено Ашера (Езавел), което управлява над много градове.
Различните битки
Превъзвишеният
Сега, Ииуй проведе няколко различни битки. Първата беше срещу един човек на име Йорам .
Името Йорам означава “Превъзвишеният”. Той беше синът на Езавел.
“И Йорам, като видя Ииуй, каза: С мир ли идеш, Ииуй? А той отговори: Какъв мир
докато са толкоз много блудствата и чародействата на майка ти Езавел? Тогава Йорам
обърна юзда и побягна, като казваше на Охозия: Предателство, Охозие! А Ииуй дръпна
лъка си с пълна сила и уцели Йорам между плещите му, така щото стрелата излезе през
сърцето му; а той се прегърби в колесницата си. Тогава рече Ииуй на военачалника си
Видкар: Вземи та го хвърли в оная част от нивата, която принадлежи на езраелеца
Навутей; защото спомни си, че когато аз и ти яздехме подир баща му Ахав, Господ
произнесе против него това пророчество: Не видях ли вчера кръвта на Навутей и
кръвта на синовете му, казва Господ? И в тая част от нивата ще ти въздам, казва
Господ. Сега прочее, дигни го и го хвърли в тая част, според Господното слово”
4 Царе 9:22-26
Библията ни казва,че Ииуй, с цялата си сила опъна тетивата и прониза този
“Превъзвишения” в гърба и право през сърцето му (4 Царе 9:24).
Забележете, че Ииуй използва цялата си сила! Това е, което трябва да имаме в нас днес
като Християни.
Този, който е присвоил притежания
“А Юдовият цар Охозия, като видя това побягна през пътя на градинската къща. И
Ииуй се спусна след него и каза: Поразете го и него в колесницата. И поразиха го в
нагорнището на Гур, близо до Ивлеам; и той побягна в Магедон и умря там. И слугите
му го докараха на колесница в Ерусалим, погребаха го в гроба му с бащите му в
Давидовия град”
4 Царе 9:27-28
След като Ииуй уби Йорам, той се обърна към някой си Охозия. Името Охозия е наистина
интересно. То означава: “Този, който е присвоил притежания”. Охозия беше зъл човек според
Писанията. Някога губили ли сте някое свое притежание?
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“Охозия, Ахаавовият син, се възцари над Израел в Самария, в седемнадесетата година
на Юдовия цар Йосафат, и царува две години над Израел. Той върши зло пред Господ,
като ходи в пътя на баща си, и в пътя на майка си, и в пътя на Еровоам, Наватовия син,
който направи Израел да греши; защото служи на Ваал и му се поклони, и разгневи
Господ Израилевия Бог според всичко, което бе вършил баща му”
3 Царе 22:51-53
Ииуй ги преследваше и двамата и …Баам! Първо, той уби Йорам “Превъзвишеният”, този,
който се превъзнасяше над града или територията в Ахавовия дом. След това, Ииуй преследва
Охозия, този който е “присвоил града”. След това Ииуй отива в Езраел, за да се справи и със
самата Езавел.
Ииуй преследва Езавел
“Така Ииуй дойде в Езраел и Езавел като чу, начерни клепачите на очите си, накити
главата си и надникна през прозореца. И като влизаше Ииуй в портата, тя каза: С мир
ли идваш, ти Зимриевце, убиецо на господаря си? А той повдигна лицето си към
прозореца и каза: Кой е от към мене? Кой? И надникнаха към него двама трима скопци.
И каза: Хвърлете я долу. И те я хвърлиха долу; и пръсна от кръвта й по стената и по
конете; и той я сгази”
4 Царе 9:30-33
Езавел се показва от прозореца на кулата си; тя е гримирала лицето си (всеки познава тази
история) и нарича Ииуй: Зимри. “Успокои ли се Зимри, кaто уби господаря си”.
Зимри беше един от царете, който беше убил царя преди него и след това се беше
самоубил. Това е последното освобождаване на чародейство срещу Ииуй. Ииуй я погледна лице в
лице и заповяда на скопците, които стояха на балкона да я хвърлят долу. Така Ииуй се справи с
нея и тя падна на земята, и умря на улицата.
“И като влезе, той яде и пи и каза: Идете сега и вижте тая проклета и погребете я,
защото е царска дъщеря. И отидоха да я погребат, но не намериха от нея освен черепа,
нозете и дланите на ръцете. И когато се върнаха и му казаха това, той каза: Това е
словото, което Господ говори чрез слугата Си тесвиеца Илия, като каза: В градския
край на Езраел кучетата ще изядат месата на Езавел; и трупът на Езавел в градския
край на Езраел ще бъде като гной по лицето на полето, така щото няма да могат да
кажат: Това е Езавел”
4 Царе 9:34-37
Библията казва, че кучетата изядоха Езавел цялата, без ръцете, главата и краката. Това не е
ли чудесна участ? Нямаше нужда да и правят прекалено голям ковчег, в който да я погребат,
нали? Тя беше една зла, зла, зла жена. Езавел е един зъл, зъл, зъл дух.
Седемдесетте сина на Ахав
“А Ахав имаше седемдесет сина в Самария. И Ииуй написа писма и ги изпрати в
Самария до Езраелските началници, до старейшините и до възпитателите на Ахавовите
деца, в които написа: Щом пристигне до вас това писмо, понеже синовете на господаря
ви са при вас, и имате колесници и коне, укрепен град и оръжия, то вижте кой е най42
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добър и най-способен от синовете на господаря ви и го поставете на бащиния му
престол, и бийте се за дома на господаря си”
4 Царе 10:1-3
След смъртта на Езавел, Ииуй преследва 70-те сина на Ахав. Той тръгна да преследва и тях;
този човек не се спря, докато не изпълни поръчението си. Когато преследваше 70-те сина на Ахав,
той изпрати писмо до града, казвайки: “Хей, всички синове на Ахав живеят при вас. Изберете си
един от тях за цар, съберете воините си и излезте да се бием”. Те изпратиха писмо обратно до
него: “За нищо на света”. Перефразирам, естествено. Ииуй каза: “Добре. Ако ще бъдете на моя
страна, изпратете ми 70-те глави на 70-те сина на Ахав”.
“Тогава им писа второ писмо, в което рече: Ако сте от към мене, и ако послушате моя
глас, отнемете главите на тия човеци, синовете на господаря ви и утре по това време
елате при мене в Езраел. (А царските синове, седемдесетте човека, бяха при градските
големци, които ги възпитаваха). И като стигна писмото до тях, хванаха царските
синове, седемдесетте човека, и ги изклаха, и сложиха главите им в кошници и му ги
изпратиха в Езраел”
4 Царе 10:6-7
Така че гледачите на Ахавовите синове, тези които ги бяха отгледали и се бяха грижели за
тях; бяха ги хранели и обличали, една нощ влязоха в стаите им с меч в ръка и отсякоха главите им,
и като ги поставиха в кошници, изпратиха ги на Ииуй.
Сега, това е безмилостно. Езавел е безмилостен дух и когато Бог реши да свали съд върху
него, гледката няма да е много привлекателна. Помнете, че тези старозаветни битки са естествени
примери за духовни истини. Бог изпрати Ииуй, апостолският войн, за да отиде и напълно, да
унищожи целия дом на Ахав.
“И тъй, Ииуй порази всичките останали от Ахавовия дом в Езраел, и всичките му
големци, близките му приятели и свещениците му, докато не му остави остатък”
4 Царе 10:11
Братята на юдовия цар Охозия
“Ииуй срещна братята на Юдовия цар Охозия, и попита: Кои сте вие? А те отговориха:
Ние сме братя на Охозия, и слизаме да поздравим децата на царя и децата на царицата.
И каза: Хванете ги живи. И хванаха ги живи и ги изклаха при рова на стригачницата,
четиридесет и двама човека; не остави ни един от тях”
4 Царе 10:13-14
След това Ииуй реши да отиде в Самария и по пътя го срещнаха 42-ма мъже. За тях, това
беше неправилното място, неправилното време и неправилната среща. Ииуй каза: “Къде сте
тръгнали момчета”? Те отговориха: “О, отиваме да говорим с царицата - майка”. Ииуй каза:
“О,наистина ли”? “Да, ние сме роднини и просто искахме да кажем “здрасти” на всички и да се
уверим, че царското семейство е живо и здраво”. “О, наистина ли” - каза Ииуй. “Какво
съвпадение!” (Перефразирам, естествено). “Аз току-що идвам оттам”.
Тогава Ииуй заповяда на мъжете си да ги хванат и да ги екзекутират. Неправилното място,
неправилното време, неправилната среща - ето колко погълнат беше Ииуй от изпълнението на
поръчението си. Той беше твърд и упорит. Той имаше мисия от Бог и знаеше точно какво беше
призован да извърши. Това обяснява цялата поглъщаща ревност, която Ииуй имаше за
изпълнението на призива си.
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Ахавовия дом в Самария
“И той каза: Ела с мене и виж ревността ми за Господ. Така го качиха в колесницата
му. И когато стигна в Самария, поразяваше всичките останали от Ахава в Самария
докато го изтреби, според словото, което Господ говори на Илия”
4 Царе 10:16-17
След като Ииуй влезе в Самария, той започна да преследва останалото от Ахавовия дом.
Той намери и уби всички от тях, които живееха там.
Ииуй избива поклонниците на Ваал
Последното нещо, което виждаме Ииуй да върши е да влиза в един от градовете, за да
празнува празника на Ваал. Ииуй провъзгласява ден за поклонение и казва: “Всеки в този град,
който се покланя на Ваал да дойде. Нека празнуваме и нека принесем една грандиозна жертва”.
Около три хиляди човека се стекоха към храма на Ваал и Ииуй накара хората си да облекат
поклонниците на Ваал с определени (специфични) облекла, за да могат да ги разпознават и
идентифицират.
След това Ииуй застана да наблюдава как поклонниците и пророците на Ваал принасяха
жертвите си и се покланяха. Тогава Ииуй заповяда на воините си да се огледат и да се уверят, че
на поклонението не присъства никой от служителите на Йехова. Те го направиха. Тогава Ииуй
заповяда на мъжете си да обградят мястото и да избият всички поклонници на Ваал. “Избийте ги
всичките и не пропускайте нито един от тях”. И така, виждаме всички поклонници на Ваал
унищожени от Ииуй и мъжете му. Помнете, че Езавел е свирепа сила. Тя е войн.
Думата не
Нещото, което ще раздвижи войнствения дух на Езавел повече от всичко останало и
нещото, което тя мрази най-много, е думата – “не"! Езавел мрази думата - “не”! Езавел е
завоевателка, тя има завоевателски дух в себе си и тя иска да ви победи. Езавел иска да има власт
над вас, така че тя ще направи всичко възможно за да го постигне.
Предсказване
Когато видите порнография на определено място, там е влиянието на богинята Астарта.
Когато видите реклами на хороскопи, става дума за влиянието на Ваал. Предсказването в найкласическия му вариант идва от Астарта. Тя е наречена: “богинята на доброто предсказване” щастие, щастие, щастие. Ако можехте да видите Астарта, тя ще лети наоколо и ще се носи
благодатно, хвърляйки цветя навсякъде. Така изглежда тя в митологията, но зад това стои силен,
войнствен, заблудителен и борещ се дух.
Сега, ще разкрием пълновластното помазание, което Бог даде на Ииуй, за да навлезе в и да
завладее територията на Езавел.
Факти отностно Езавел


Езавел застава срещу Божиите пророци за да ги унищожи.



Гледащите порнография отварят себе си за контрола и прелъстяванията на Ашерата
(Езавел).
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Езавел е свирепа сила, тя е войн.



Езавел мрази думата “Не”.



Порнографията по земята е поради влиянието на Ашерата.



Предсказването е освобождаването на духа на Ваал.

Глава 8 - С всичка сила
Евангелието на Исус е боен вик срещу демоничните началства, който разтърсва и
унищожава царствата им. Понеже именно, духът на пълна сила на Ииуй е това, което Бог използва
за да завладее територията на Езавел.
“А Ииуй дръпна лъка си с всичка сила и уцели Йорам между плещите му така щото
стрелата излезе през сърцето му; а той се прегърби в колесницата си”
4 Царе 9:24
Ииуй се биеше с всичката си сила; това беше всичко, което той имаше в себе си. Някога
били ли сте болни от грип, усещайки, че живеете с 30% от силата си. Разбирате ли какво имам в
предвид? Вие присъствате на събранието, но само 30% от вас; останалите 70% са в леглото ви в
къщи. Някога чувствали ли сте се по този начин? Е, затова пък този брат функционира с всичката
си сила. Ето как трябва да действа молитвения ви живот - с всичка сила. Ние хвалим с всичката си
сила и воюваме с всичката си сила. Виждате ли го?
“Не видях ли вчера кръвта на Навутей и кръвта на синовете му, казва Господ? И в тая
част от нивата ще ти въздам, казва Господ. Сега прочее, вдигни го и го хвърли в тая
част, според Господното слово”
4 Царе 9:26
Ииуй беше покорен на Словото. Вие не можете да победите, ако не сте покорни на Словото.
Трябва да бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели. Ако не сте, има опастност да
бъдете заблудени, или да ходите в заблуда - областта, където обитава Астарта.
“А Юдовият цар Охозия, като видя това побягна през пътя на градинската къща. И
Ииуй се спусна след него и рече: Поразете и него в колесницата. И поразиха го в
нагорнището на Гур, близо до Ивлеам; и той побягна в Магедон и умря там”
4 Царе 9:27
Ииуй преследва Охозия докрай. Той не изчака този дух да дойде в дома му, а тръгна след
него. Това е, което трябва да имаме – твърдост и здрав дух в нас, които казват: “ще преследвам
Езавел и ще я победя”.
Някои хора не обичат да преследват. Църквата сменя скоростите обаче, от ходатайство и
власт при занимаването си с демоните ходещи по Земята, към битка с началствата и властите,
управляващи цели градове.
Павел и ефеската Диана
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Ефеската Диана беше богинята на плодородието и в общи линии имаше същите черти, като
Астарта. Диана беше богинята, с която апостол Павел си имаше работа. Хората казваха, че той им
отнема занаята. Павел не отиде в Ефес за да застане учтиво срещу духа на Диана. Той отиде там
със завладяваща твърдост в него да проповядва Евангелието. Евангелието на Исус е боен вик
срещу демоничните началства, за да разтърси и унищожи царствата им.
Библията казва, че от дните на Йоан Кръститеол до сега, Божието царство претърпява
насилие - духовно насилие и тези, които се насилят какво правят? Сформират комитети и
обсъждат нещата ли? Не, те го грабват насила, което говори за усърдна молитва и ходатайство
(Матей 11:12).
Молитвата променя неща
Някои казват: “Молитвата е трудно нещо”. Но след известно практикуване няма да бъде.
Просто се молете и се научете как да отвръщате на удара. Това е откровението към нашето
поколение - че ние можем да отвърнем на удара в молитва. Когато отначало аз започнах да ходя
на Църква, ние нямахме никакво откровение за това, че можем да отвръщаме на удара; ние просто
се доверявахме на Божия суверинитет. Отношението на някои хора беше: Още един ден, още един
тежък товар, още едно бреме и скоро всички се махаме оттук. Сега вече сме научили някои неща
за молитвата. Ние разпознаваме, че чрез Божията сила, чрез Божията мощ и чрез молитва, Бог
променя нещата. Чрез молитва нещата около нас ще започнат да се нареждат според Божието
Слово.
Разчупване на страха
Когато ние започнахме служението “Дух на живот” в Fort Lauderdale, ние бяхме заплашени
от това началство, което казваше: “Не пейте прекалено високо; не пейте тази песен; прекалено сте
радикални; прекалено сте диви”. Всички тези мисли са освободени срещу вас от началство,
опитващо се да ви сплаши и да ви изкара от призива ви. Този дявол се опитва да абортира дарбите
и призванията на Бог чрез страх и заплахи.
Изхвърлете ножницата
“А той повдигна лицето си към прозореца и каза: Кой е от към мене? Кой? И
надникнаха към него двама трима скопци”
4 Царе 9:32
Харесва ми тази част. Знаете ли какво означава факта, че Ииуй се противопостави на Езавел
лице в лице? Ииуй погледна към прозореца и каза: “Кой е откъм мене”? Двама или трима скопци
го погледнаха и той каза: “Изхвърлете я долу”. Той не се почуди: “О, това е царицата; трябва да се
грижим за нея или може би можем просто да поговорим с нея и може би тя ще се промени, ако
съм мил с нея. Може би трябва да я поканя на вечеря и да обсъдя нещата с нея”. Не! Ииуй
погледна нагоре и каза: “Хвърлете я долу”! Войнствената ходатайствена молитва не прави
компромис с дявола. Решението вече е било взето. Истинските ходатаи изваждат духовните си
мечове и изхвърлят ножниците.
“А Ахав имаше седемдесет сина в Самария. И Ииуй написа писма и ги изпрати в
Самария до езраелските началници, до старейшините и до възпитателите на Ахавовите
деца, в които написа…”
4 Царе 10:1
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“И тъй, Ииуй порази всичките останали от Ахавовия дом в Езраел, и всичките му
големци, близките му приятели и свещениците му, докато не му остави остатък”
4 Царе 10:11
Ииуй не остави никой да се измъкне. Това беше изпълнението на призива му: “Унищожи
Ахавовия дом”. Ииуй преследва всички до един и никой от тях не остана жив. Ние също трябва да
имаме същото усърдие в нас - да не оставим “никой да остане жив”.
Единство
Много конференции за единството се рекламират по земята. Аз със сигурност не съм
против единството при условие, че не се прави компромис с основите на Християнската ни вяра.
Много хора обаче приемат виденията на Мария заради единството. Това е напълно погрешно и
много опасно. Някои се чудят защо не почитаме Мария и отговорът е много прост. Мария,
появяваща се на много хора не е всъщност майката на Исус - Мария, а началството Астарта
(небесната царица), наричаща себе си Мария. Определено ние почитаме истинската майка на
Исус. Такава почит обаче никога не трябва да се обръща в идолопоклонство.
Аз вярвам в единството, но не вярвам в правенето на компромиси с този дух, наречен
Астарта, който се преправя на майката на Исус - Мария. Няма значение на колко духовна се
прави, колко лични пророчества раздава, или колко много тя ни насърчава да се молим за мир.
Това е женско божество с името Мария. Това не е нищо повече от досадно идолопоклонство. Това
не е правилно!
Ние говорим за пророчествата, които тя е казала по време на появяванията си. Ние трябва
да разберем и разпознаем кой е посланника. “Ами, духът говореше за любов, любов, любов”. Ами
за какво мислите, че проповядва Астарта? - Любов, любов, любов. Обичайте всички, молете се,
обичайте се и живейте в мир, мир, мир.
Това, обаче не е правилно. Това е мир идващ от грешния дух. Това е заблудителен дух,
който казва: “Мир, мир, мир”, докато същия дух абортира децата ни, разпространява
порнографията и ни изкушава точно, както Валаам го направи с Израилевите племена. Спомняте
ли си? Не можем да си позволим това. Ние трябва да разпознаваме силите, които действат срещу
нас, така че и ние да бъдем победители, както Ииуй. Но ако не разпознаете какво стои срещу вас,
как ще го победите?
Езавел и сексуалните фантазии
Духовете на Езавел действат в сексуалните грехове и други извратени неща. Такъв дух ще
освободи образи, представи и фантазии към вас. Днес, жените фантазират повече от всякога
преди, според това което съм чул съветниците да казват. Защо е това? Поради духа на Астарта,
която освобождава образи (фантазии и въображения) към хората. “Да не си поставяш образи пред
Мен”. Един евангелизатор ми разказваше как в Амстердам дал призив за покаяние на хора, имащи
проблеми със сексуални фантазии. Над 50 човека излезли отпред за молитва, 90%, от които били
жени.
Злоба
Повечето духове на Езавел изпитват злоба и горчивина към мъжете. Горчивината стои в
корена. Те са били отхвърлени, изнасилени, малтретирани и болката стои в тях. Тази болка и
отхвърляне ги карат да искат те да контролират нещата. “Няма да позволя това да ми се случи
отново”. Виждате ли? И те се хващат, само че не за Бог, а за Астарта, прелъстяващата богиня на
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войната. Тя ще използва сексуалните си способности, за да постигне целите си. Тя използва тези
способности като оръжие срещу вас.
Но е възможно за хората, които оперират в този дух да бъдат освободени.
Гневът и Астарта
Забелязал съм и известно количество гняв в духа на Астарта. Този гняв минава границата
на нормалния, естествен гняв. Това е гняв, който ви сграбчва и вие дори не разбирате защо сте
ядосани. Това е гняв, идващ от началството Езавел и тя се опитва да ви вкара в него.
Вие трябва да се съпротивлявате на дявола. “Покорявайте се на Бог, съпротивлявайте се на
дявола и той ще избяга” (Яков 4:7). Добре е да знаете какво стои срещу вас, така че да знаете как
да се държите и какви стихове да използвате срещу гнева. Вие трябва да познавате слабите
области в живота си и областите, които ви карат да се чувствате, че губите контрол.
Объркване
Забелязал съм и друго. Странно е знам, но когато започне да се случва на много хора
разбирам, че нещо става. Виждал съм объркване да бъде освободено; невероятно объркване.
Загубвате якето си, или не можете да си намерите ключовете. Не говоря за един човек, а когато
шест или седем човека влязат в определена сграда и загубват нещо; явно нещо не е наред.
Заключили са колата си с ключовете вътре в нея или са си изгубили ризата; не могат да си намерят
Библията. Чудя се как някои хора намират пътя към Църквата. Това е дух на объркване.
Физически реакции на Езавел
Това объркване идва поради чародейство, което Езавел освобождава. Библията казва, че
Езавел действа чрез чародейства и заклинания и вие може дори да го усетите понякога върху себе
си. Говорил съм с хора, които са ми казвали, че като че ли на лицето им се изписва това
напрежение, когато са под духовна атака и понякога им е трудно да дишат дори. Не го разбирам
напълно. Просто го взривявам в молитва като вземам Божието Слово, което е меча на Духа,
изговарям кръвта на Исус и ги освобождавам. Все повече обаче, започвам да разпознавам какво е
това, което идва срещу нас и се опитва да върже Божиите хора. Сега, това може да звучи странно
за някои от вас, но то наистина се случва. Тези неща наистина се случват на хората. Със сигурност
на Бог Му е омръзнало да вижда децата си вързани, а не свободни, ходещи в депресия през цялото
време.
Ваал и депресията
Били ли сте депресирани през последните седмици; поне за един ден за последните 3
седмици? Знаете ли, че Ваал е този, който ще ви води към депресия? Когато Ахав загуби
Навутеевото лозе, знаете ли какво направи той? Депресира се дотолкова, че не можеше да яде, не
можеше да спи; той влезе в стаята си и Езавел разбра, че му има нещо. Ахав премина в състояние
на жестока депресия. Знаете ли какво се случи тогава? Ахав позволи на Езавел да използва властта
му като цар, понеже той искаше да използва силата и да се бие в неговите битки. Ахав имаше дух
на пожелание в себе си, понеже той искаше лозето. Когато не го получи, той изпадна в депресия.
А по време на състоянието му на депресия, Езавел (Астарта) действаше в позицията на Ахав. Ахав
позволи това, знаейки много добре, че тя ще придобие лозето за него. Виждате ли го? Така че
Ахав въобще не е невинен за действията на Езавел. Не е ли интересно това? Това не означава, че
Ахав беше нищожество; просто означава, че той изпадна в състояние на депресия.
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Виждал съм много мъже под влиянието на Езавел да изпадат в депресия. Имам в предвид,
че тяхната жена повлияна от Езавел, може да им каже нещичко и бам - то веднага поражда
депресия в тях. Учудващо е, те просто се предават. Какво е това? Не казва ли този дух: “Дай ми
твоята позиция и твоята власт”! Така че мъжът казва: “Ами, какво друго ми остава? В крайна
сметка, тя знае как да свърши нещата. Поне ще си получа лозето”.
Това, което се опитвам да направя е да изтегля завесата, така че да можем ясно да видим
действията на Астарта.
Съществува реална духовна битка, хората наистина са повлияни и има реални оръжия
скроени срещу нас.
Като пастор, аз говоря с много хора. Наблюдавам живота им. В повечето случаи, всеки
изглежда добре и се държи максимално възпитано когато идва на Църква. Нали така? Но знаете
ли какво, хората имат реални проблеми и в живота им се случват реални неща. Враговете
опитващи се да убият децата им и да унищожат браковете им са реални. Те се изпречват на пътя
им реално. Ето защо, ние трябва да разберем, че трябва да издърпаме завесите, за да могат хората
да видят за какво става дума - какво е това, което идва срещу тях, опитвайки се да открадне, убие
и унищожи. Ние трябва да разбираме кога сме под атака.
Исус каза: “Аз дойдох за да имате живот и да го имате повече от изобилно” (Йоан 10:10).
Някои от вас мислят, че изобилния живот идва, едва когато умрете. Не е така! Би трябвало той да
започне в деня, когато предадете живота си на Исус. Но трябва да имате разбиране за това, какво
стои срещу вас, за да можете да го надвиете и да живеете изобилен живот. Оръжията си вземате от
Божието Слово. Как може да знаете от какво оръжие се нуждаете, ако не знаете срещу какво се
биете?
Ревност за Господ
“Управлението Му и мирът Му непрестанно ще се увеличават върху Давидовия
престол и неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез
правда, от сега и до века. Ревността на Господ на Силите ще извърши това”
Исая 9:7
Докато беше се насочил към пълното унищожаване на поклонниците на Ваал, Ииуй каза
още нещо на един човек, който вървеше по улицата. След като го спря, Ииуй го попита за кого
беше той и човека му каза: “С теб съм Ииуй” “Ако си с мен, качвай се в колесницата и идвай с
мен”. И гледайте сега. Ииуй казва: “Искам да ти покажа ревността си за Господ”. Хората
побеждаващи Езавел трябва да имат истинска духовна ревност. Има нещо в тях, което казва: “на
там съм се запътил, скачай в колата и да вървим”...“Да, ама съм изморен” “Скачай в колата и да
вървим”...“Ама дават много хубав филм тази вечер” “Скачай в колата и да тръгваме. Искам да ти
покажа ревността си за Господ”. И те се захващат за работа. Виждате ли го? Колесницата е символ
на призива за ходатайствена молитва, която подготвя пътя за агресивното проповядване на
евангелието.
Ние трябва да бъдем много внимателни с личните пророчества точно поради поклонението
към Ваал, хороскопите и предсказването. Аз вярвам в личното пророчество, но не вярвам в
харизматичното предсказване. Аз вярвам в “Така казва Бог”, ако идва от помазанието на Святия
Дух. Също така вярвам, че всичко трябва да бъде изпитвано, за да се уверим, че идва от потока на
правилния дух. Възможно ли е да правим нещата от неправилния дух? Да. Ако не вярвате,
прочетете книгата ни “Пророчески Операции”. Напълно възможно е за един истионски пророк да
се движи във фалшиво пророческо действие. Тежко е това учение, но пък е вярно.
Фразата “ревност за Господ” означава дълбока емоция. Кой е този дух, който лишава
Църквите ни от емоциите? Това не е естествено. Сатана иска вие да повярвате, че не трябва да
изразявате никакви емоции. Единственият ден, когато няма да имате никакви емоции ще е когато
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мъртвото ви тяло легне в ковчега. Но познайте какво? Тогава духът во ще се радва в пълнота. Бог
ви е направил емоционална личност, просто трябва емоциите ви да текат в правилната посока.
Фантазии
Ако имате проблеми с въображението и фантазиите си, възможно е да сте под атаката на
Езавел. Фантазиите, въображението и порнографията са дело на Езавел. Тя е прелъстителната
богиня на войната. Разберете как тя функционира, какво прави и как атакува. Ако имате
хомосексуални наклонности, това може да е резултат от влиянието на Езавел. Тя е която привлича
хората в това. Това е дух. Това не е естеството с което сте родени. Лъжата на дявола е, че вие сте
били родени хомосексуалисти. Не, не е така. Вие сте родени в Божия образ и подобие. Този дух
иска вие да се преобразите в неговия образ, но това не е образа вкойто Бог ви е създал. Бог не
създава хомосексуалисти.
“Понеже това, което е възможно да се знае за Бог, на тях е известно, защото Бог им го
изяви. Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му
сила и божественост се вижда ясно разбираемо чрез творенията; така щото човеците
остават без извинение”
Римляни 1:19-20
Хомосексуалистите са здраво заблудени, но Бог винаги разчупва тази заблуда за да им
покаже истината и така, те самите да изберат на кой бог ще служат.
“Защото, като познаха Бог, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но
извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като се
представяха за мъдри, те глупееха”
Римляни 1:21-22
Някога срещали ли сте хора, които се мислят за мъдри. Те си мислят, че знаят всичко. Те си
мислят, че всичко им е наред и следователно се превръщат в глупаци, които “променят славата на
нетленния Бог на подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини.
Затова, според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят
телата им между сами тях” (Римляни 1:23-24).
Това е хомосексуалността, идваща поради влиянието на богинята Езавел. Кой замени
Божията истина с лъжа и се покланяше на творението вместо на Твореца, Който е благословен до
века, Амен. Виждате ли го? Ние трябва да пазим себе си от този дух. Той се опитва да превземе
градовете ни.
Спомняте ли си титлите на Ваал? Господ на кое? Господ на града, Превъзвишеният Господ
на земята, Господ на небесата, Яздещият на облаци и Сина на Дагон.
Титлите на Астарта: Небесната невяста, Богинята на святостта (представяте ли си?), Добро
предсказване, Небесната царица, Прелъстяващата богиня на войната. Не е ли уникално това? Нека
победим този дух в името на Исус.
Сега нека погледнем как можем да победим Езавел. Тя не е всемогъща и може да бъде
победена. Нека погледнем духовната екипировка, която Бог ни дава за да победим този дух.
Факти относно Езавел


Фантазиите, перверзното въображение и порнографията са дело на Езавел.



Духовете на Езавел ненавиждат и носят огорчение срещу всеки в позиция на власт.
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Езавел ще използва сексуалните си способности за да постигне целите си.



Ахав ще използва силата на Езавел за да се бие в неговите битки вместо него.



Тези, които побеждават Езавел трябва да имат истинска духовна ревност за Исус.

Глава 9 - Побеждаване на Езавел
Езавел не е всемогъща, тя може да бъде победена и Бог иска да ви екипира духовно за да
бъдете тези, които да го направят.
Какво се изисква, за да се победи Езавел? От каква духовна екипировка се нуждаем?
Първо, трябва да имате достатъчно вяра, че можете да я победите. Имам в предвид, ако
въобще имате малко духовна дълбочина в себе си, би трябвало да сте забелязали, че нещо не е
наред с духовния климат над града ви. Има нещо, което възпрепятства и връзва Евангелието. Има
нещо, което идва да събори всичко, което Бог се опитва да изгради. Има нещо, което се опитва да
спре святостта и правдата, както и това Господното Слово да излезе ефективно.
Това началство Езавел мрази гласа на пророка. Тя буквално не може да го търпи. Имам в
предвид, омразата се разразява като експлозия в нея. Тя мрази Божиите помазани пратеници.
Езавел обича фалшивото управление и обича хората да седят на нейната трапеза и да се учат от
нея. Ако не може да намери Ахав, тя ще намери някой друг да се храни на трапезата и. Ахав,
противно на общоприетото мнение, е точно толкова порочен, колкото и Езавел.
Провокиращ дух
Една от характеристиките на Ахав е, че той има провокиращ дух. Той ще ви провокира към
война. Библията казва, че Ахав направи повече неща, за да провокира Господ към гняв, отколкото
всеки друг преди него (3 Царе 6:33). Какво ви говори това? Това говори, че Ахав носи провокиращ
дух.
Библията казва, че Ахав дойде точно както Еровоам, а името на Еровоам значи: “Този,
който идва с дух на препиране”. Ахав служеше на Ваал, който беше познат като: “Бог на бурята”.
Ахав влиза в стаята като буря. Виждате ли го? Така че този човек, който ние смятаме за
мижитурка, въобще не е мижитурка. Ахав използва Езавел като средство и оръжие да се бие в
собствените си битки. Само защото човек е женен за Езавел не го прави задължително мижитурка.
Името Ииуй
Сега, името Ииуй е наистина интересно. То означава: “Йехова е”. Ииуй е също така син на
Йосафат. Това са наистина интересни имена, понеже ние можем да разберем какви са хората по
имената им. Йосафат означава: “Йехова отсъди”; той беше внук Намесий, което означава: “Този,
който освобождава”. Ако комбинираме всички тези имена, виждаме от къде произлиза Ииуй или
общо взето, можем да преведем името Ииуй така: “Йехова е Този, Който съди и освобождава”.
Не е ли интересно това?
Така че, когато идва Ииуй, Бог – Аз Съм - идва с него за да съди и да освобождава хората.
Това е точно това, което Ииуй направи когато дойде да атакува и унищожи Ахавовия дом.
Библията казва, че Ииуй беше помазан да унищожава. Той имаше Божествен призив и
помазанието на Святия Дух върху себе си; той беше човек с духовна сила. Ииуй имаше поръчение
от Бог да унищожи целия дом на Ахав. Думата унищожава означава: “удрям, убивам, събарям,
разфасовам и преследвам. Това беше апостолски призив за война.
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Апостол на войната
Бог издигна апостол на войната, за да се справи с богинята на войната. Виждате ли това?
Той го направи, за да разчупи този дух на Астарта и духа на Ваал. Бог издигна мъж на война, за да
проправи път за правдата в страната. Ииуй е преобраз на Исус. Много пъти хората виждат Исус
като малко, сладко агънце или като малко бебе в обора, а не виждат, че Исус притежава и
войнствена страна на характера Си. Особено, що се отнася до чужди богове: “Да нямаш други
богове освен Мене” (Изход 20:3).
Духовен ранг
Слугата на Илия дойде при “военачалника” Ииуй, човекът с духовен ранг. Това означава,
че хората, които побеждават Езавел трябва да имат духовна дълбочина (нестихващ глад) вътре във
себе си. Вие трябва да имате определен “духовен ранг” вътре във вас, преди да застанете срещу
Езавел и Ваал. Хората с духовен ранг не са Християни, ходещи на събрание само за Великден. Те
не са от тези, които се местят постоянно от Църква на Църква, без да бъдат посяти и установени
някъде. Така няма да можете да победите Езавел, нито пък ще можете да промените духовния
климат над града или дори над дома ви. Трябва да имате определена дълбочина, определен ранг
вътре във вас. Духовният ранг идва от посветени взаимоотношения със Святия Дух.
Ииуй не загуби никакво време, а веднага започна да преследва дома на Ахав, след като
получи поръчението си. Виждал съм хора да получават Божествен мандат от небето и въпреки
това да продължават просто да си седят или да обикалят от съвещание на съвещание, искайки да
говорят с всеки в града. Те говорят, говорят, говорят. Поради говоренето си, те загубват
помазанието върху тях и тогава започват да се чудят дали наистина са призовани. Стойте настрана
от “служението на плямпане само”. Когато Бог ни призове да направим нещо, ние не седим, нито
пък сформираме съвещания – ние отиваме и го правим!
Отиди
Ииуй разбираше значението на думата “Отиди”. Като че ли тогава значението и не беше
толкова мистериозно, както изглежда е в настоящото ни поколение. Ииуй разбираше тази дума и
той се хвана здраво за призванието си. Него не го притесняваше какво правеха останалите
военачалници в града. Него не го беше грижа какво правеха всички останали; какво правеха
останалите дарби на служение. Него го интересуваше единствено това да изпълни определеното
за него призвание. Той имаше Божествено поръчение да унищожи дома на Ахав и той не загуби
време, но се хвана здраво за призива си.
Колко хора чуват това, което Божият Дух им казва, но никога всъщност не се хващат
сериозно за него. Колко хора никога не напускат дори собствения си комфортен дом? Човек
трябва да се хване за Божественото си поръчение, за помазанието и за призива си. Това е, което
Ииуй направи.Той не губеше времето си, а веднага се захвана и каза: “Да вървим”! Това е
твърдата решителност, която Ииуй имаше в себе си, “Да, да го направим още сега”!
Да се справиш с пратениците
Ииуй знаеше как да се справи с пратениците на Езавел. Когато той пътуваше към Израел,
Йорам изпрати двама пратеници да го посрещнат. Пратениците дойдоха и казаха: “С мир ли
идваш?” Ииуй им отговори: “Какво знаете вие за мира, минете зад мен” (4 Царе 9:18). С други
думи: “По- добре минете зад мен, иначе ще бъдете прегазени. Или влезте в съгласие с мен, или се
махнете от пътя ми”. Това е, което Ииуй имаше в себе си. Призивът му го беше активирал
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толкова, че ако някой застанеше пред него и искаше да говори с него, той казваше: “Не искам да
говоря, застани зад мен”. Ииуй имаше помазание, което привличаше хората в съгласие с него за
предстоящата битка.
Кара лудо
“Отиде прочее конник да го посрещне, и каза: Така казва царят: С мир ли идваш? А
Ииуй каза: Какво общо имаш ти с мира? Обърни се и застани отзаде ми. И стражът
извести, казвайки: Пратеникът стигна до тях, но не се връща”
4 Царе 9:18
Ииуй не позволява на нищо да застане на пътя му; нищо да блокира призива му; нищо да
застава пред него и да го отклонява от това, което той знае, че е призован да извърши. Той имаше
тази твърда решителност в себе си. Никой няма да попречи на призива му.
Вие също трябва да имате същата твърда решителност. Не трябва да се притеснявате за
това колко хора идват на събранията ви, или дали ви приемат по начина, по който вие мислите, че
трябва да ви приемат. Отношението ви трябва да бъде, че вие сте призовани да донесете промяна
в града си като проповядвате Евангелието на царството – точка!
Изисква се помазан мъж на война, за да застане срещу управляващото началство в
определен град. Ако вие имате това “хубавичко малко религиозничко нещичко” във вас и просто
искате да бъдете “добрички” към всички (ако искате да бъдете такива към този дявол), забравете и
се прибирайте в къщи. Но ако искате да промените духовния климат над града си, научете се как
да се биете с това началство, наречено Езавел и не позволявайте на никакви религиозни традиции
да ви спрат. “Хората не искат да се молят с мен” Добре, тогава ти се моли сам, докато Бог ти
изпрати подкрепление от молитвени воини.
Духовна битка
Всеки обича да пророкува, но някой ще трябва да застане и да се бие с това началство.
Какво имаш в предвид под бие? Говоря за духовна битка в областта на Духа чрез ходатайствена
молитва, воюване срещу демоничните високи места в името на Исус и чрез силата на Святия Дух.
Войнствена решителност
“Тогава изпрати втори конник, който отиде при тях и каза: Така казва царят: С мир ли
идваш? А Ииуй отговори: Какво общо имаш ти с мира? Обърни се и застани отзаде ми.
И стражът извести, казвайки: Стигна до тях, но и той не се връща; а карането прилича
на карането на Ииуя, Намесиевия син, защото кара като луд”
4 Царе 9:19-20
Думата “кара лудо” би ви накарала да си помислите, че е яздил наистина бързо, но тя не
означава това въобще, понеже имаше време двама пратеника да бъдат изпратени при Ииуй.
Очевидно той не яздеше толкова бързо; той беше постоянен в призива си. Думата “кара” означава,
че Ииуй имаше войнствена решителност относно призива си. Тази войнственост беше
решителността да завладява, дотолкова, че приличаше на невменяем, луд човек. Ето колко силен
беше призива му. Той имаше в себе си: “Ще унищожа дома на Ахав и няма да позволя на никой да
застава на пътя ми. Ще променя този град и никой няма да ме спре. Аз имам помазанието на
Святия Дух. Имам военачалническа сила и Езавел ще бъде унищожена”. Ииуй беше човек с
духовен ранг и решителност.
Завладяване в Духа
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“Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас”
Лука 11:20
Исус казва след това, че “Когато силният въоръжен човек пази двора си, имотът му е в
безопасност. Но когато един по-силен от него нападне и му надвие, взема му всичкото оръжие на
което се е надява и разподеля каквото грабне от него” (Лука 11:21-22).
Сега, думата надвивам е интересна дума, означаваща: завладявам, побеждавам. Ииуй беше
завоевател. Той премина отвъд това да бъде мъж на война. Той беше човек, който знаеше как да
завладява неща в Духа. Ииуй преследва Ахав и Езавел. Той застана срещу тези духове и събори
олтарите им. Ето какво носеше Ииуй - завладяващ тип помазание.
Ето защо Бог издига апостоли и пророци днес. Ето защо Той ги възстановява обратно в
Църквата, понеже има неща, които трябва да бъдат завладяни отново. Има началства-управляващи
градове, които трябва да бъдат съборени. “Хубавичките” помазания няма да свършат работа. Те не
знаят как да оперират във войнствен тип среда или място, където има бронзови небеса и където
Астарта и Ваал управляват.
Апостоли и пророци
Бог изпраща пророци в териториите, за да разпознаят кое е това, което пречи на
Евангелието на царството. Те прихващат действията на Езавел в Духа и започват да я атакуват
чрез молитва с пророчески декларации, като през същото време пророчески изваждат наяве
нещата, действащи в хората и срещу придвижването на Евангелието.
Бог също така изпраща апостоли за да съборят това, което е било формално построено и не
на място (в Духа) и да изгонят дяволите, които се опитват да управляват в териториите, където
Бог се опитва да върне помазанието Си на мястото на идолопоклонството.
Бог възстановява апостолското служение на установяване и поставяне. Апостолите имат
този тип духовна екипировка в себе си - “поставяне на нещата на местата им”. Те имат това
пророческо “Баам” в тях, което удря началствата и казва “изчезвайте” в името на Исус. Виждате
ли това?
Ето защо, трябва апостолите и пророците да дойдат в областта и да ударят началника на
тъмнината, декларирайки: “Ти няма да управляваш в духа повече на това място”! Но
единствените, които ще могат да направят това са тези, които търсят екипировката, която Бог
осигурява за бой срещу Езавел с безмилостна вяра. Имам в предвид, те са войнствени и
настъпателни във вярата си и в любовта си към Исус.
Не става дума за обикновената Църквичка, нали? Някои казват, че искат просто да
посещават обикновена Църква. Обикновените Църкви няма да свършат работата. Не бъдете
обикновени. Обикновената Църква е с репутация на безжизнена Църква.
Има хора, които се оплакват и негодуват срещу магьосничеството, чародейството,
контрола, страха, манипулацията и Езавел, но се изисква много повече от просто негодуване - вие
трябва да атакувате тези неща в молитва.
Как получавате необходимото помазание? Като влезете в призива си и кажете с
решителност: “Ще атакувам всичко, което се опитва да ме убие духовно”. Не говоря за естествена
атака, а за духовно завладяване. Ииуй беше завоевател. Той имаше войнствена решителност да
завладява по Божия заповед.
Аз имам призив и вие имате призив. Моят е да установява команден център в Южна
Флорида и аз ще извърша моята част, като се съпротивлявам на началството там. Аз ще победя
този дух в името на Исус. Ще я завладея. Евангелието на Исус ще завладее и ще спечели!
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Ние имаме завладяващия дух на Ииуй в нас, който казва: “Хей, ти си помазан, ти си
призован, отиди и унищожавай! Защо? За да може хората да се покланят на Бог отново и
изгубените да бъдат достигнати. Чужди богове, напуснете”!
“Защото всичко, което е родено от Бог, побеждава света; и тая победа, която е
победила света е нашата вяра”
1 Йоан 5:4
Изисква се вяра, за да се изправите и да се молите. Трябва да имате това раздвижване вътре
във вас, което казва: “ще се моля”.
Има един феномен, който искам да изоблича. Знаете ли, че когато небесата са бронзови,
много Църкви са почти празни. Защо е това? Защото духовния климат е тежък. Ние не разбираме
какво се случва с нас, затова си седим в къщи, гледаме телевизия, ядем сладолед и надебеляваме.
След това се нареждаме на молитвената линия в неделя и казваме: “Моля ви, молете се, имам
проблеми”. Проблемът се нарича силна плът и слаб дух.
“И на този, който победи и който се пази до край, за да върши дела чисти като Моите,
ще дам власт над народите”
Откровение 2:26
Думата победи означава завладявам. Не можете да отидете до нациите, докато не се
научите да побеждавате Астарта и Ваал. И ако вие не се съпротивлявате на духовния климат, в
който живеете, може би сте повлияни от него.
Когато влезете в определена територия, важно е да разпознаете и разберете действията на
началството Езавел. Как тя работи в този климат, как тя влияе на хората, как действат те или как
културата е манипулирана и се променя в зависимост от духовните сили, заставащи срещу нея.
Познавам един пастор, който се премести в Маями и започна Църква. За период от 2 години,
Църквата му нарастна на повече от 250 члена. След това, той се отказа. Защо? Езавел го изкара
извън играта със страх и объркване.
Отне ми около 9 месеца разхождане в задния ми двор, за да разбера какво атакува
служението ни. Никой никога не ме е учил, както аз сега го правя и аз ви казвам: “има началство
там където сте опитващо се да убие призванието ви”. Аз се опитвах да бъда приятен проповедник,
както съм сигурен, че и вие се опитвате. Аз се опитвах да бъда приятен. Но дори и в задния ми
двор, това нещо дойде до мен и продължаваше да ме опресира. Толкова ми беше трудно да се
моля. Понякога трябваше да стена доста дълго, преди да мога да чуя от Бог. Не знаех какво беше
това. Не знаех, че има сила, опитваща се да върже града ни и да държи Словото на Господ
надалече. Тогава не знаех това. Не знаех, че трябваше да се бия духовно, за да поддържам
свободата в Бог (Галатяни 5:1). Не знаех, че трябваше да правя това. Аз просто се опитвах да
казвам приятните молитви тип “сега аз си лягам да спя”, но те не работеха. След това говорех с
приятни религиозни хора, които ме потупваха по гърба и казваха: “О, синко, всичко ще се
оправи”! Не! Няма да се оправи, освен ако не се научите да ходите в призива си и в Словото,
особено ако сте призован в служение. Ако имате призив за петкратно служение, внимавайте - подобре да се изправите и да заемете позицията си.
Аз вярвам, че именно това е причината Бог да възстановява апостолското и пророческото
служение днес. Аз го вярвам с цялото си сърце, понеже ние сме проповядвали все същите
непомазани, отегчителни проповеди. И хората са спали през цялото време поради това.
Вместо да издигнем армия, ние сме издигнали една група от мижитурки, които просто са
“приятни” Християни без помазание. Имаме изобилие от музиканти и приятни песнички, но без
духовна сила.
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Библията казва още, че Ииуй мразеше блудствата на Езавел - сексуалните и грехове (4
Царе 9:22). Той ги мразеше, имаше нещо вътре в него (Божият Дух), Който ги мразеше. Той
разпозна това, което чародействата на Езавел вършеха на хората. Знаете ли какво е
чародейството? То е контрол, заблуда, страх, манипулация чрез магьосничество и то е
прелъстително, покваряващо влияние.
Магьосничествата на Езавел
Езавел оперира чрез магьосничество, тя освобождава думи към хората. Магьосничеството е
освобождаването на .... Тя ще освободи думи към вас - думи, думи, думи. Е, ние не мислим, че
думите нараняват хората, но това е факт, ако дяволът работи с тях.
“Смърт и живот има в силата на езика, И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му”
Притчи 18:21
С нетърпение очаквам деня, когато хората наистина ще схванат това и ще разберат
духовната динамика, която става в света ни; ще разберат, че ние не сме на облак, свирещи на
арфи. Ние сме въвлечени в духовна война. Има бог на този свят, който заслепява очите на тези,
които Бог призовава в царството Си (2 Коринтяни 4:4).
Библията ни казва, че Божието намерение е чрез Неговата Църква да бъде изявена Неговата
многообразна мъдрост на тези началства и власти в небесни места (Ефесяни 3:10). Павел каза:
“Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу
управниците на тъмнината в този свят, срещу духовните сили на нечестието в небесните места”
(Ефесяни 6:12). Ето срещу кого се борите. Библията казва: “Защото оръжията, с които воюваме не
са плътски, но пред Бог са силни за събаряне крепости” (2 Коринтяни 10:4). Астарта, Езавел, Ахав
и Ваал – всички те са демонични крепости.
Атакуване на тежки климати
Е, как да ги съборим? Трябва да го направим чрез здрава ходатайствена молитва и не е
лесно. От начало не е лесно да се молите здраво, трябва да имате силен дух във вас, който казва:
“ще се моля, независимо как се чувства плътта ми”. Повечето хора искат да обиколят Ерихон
единствено на последната обиколка.
Когато атакувате тежките духовни климати над града си, поднебесната ще започне да
напуска първо вас. Областите, където сте били слаби, сега ще укрепите със сила чрез молитва. И
когато този дявол се опита да ви атакува в същите области, няма да може да намери нищо във вас,
така че повече няма да може да ви контролира.
Бронзовите небеса са мястото, където изглежда, че молитвите ви стигат най-много до
тавана на къщата ви. Като че ли нищо не работи. Бронзовите небеса са, когато на никой не му се
ходи на Църква, не му се моли, не му се покланя на Бог, не му се дава за Евангелието въобще - не
му се прави нищо.
Освобождение от Езавел
Започвам да виждам някои неща, които не съм виждал никога преди. Ние сме атакували
това началство в Духа чрез молитва и вече виждам хора да бъдат освободени. Нека ви кажа нещо:
много време трябваше да мине, за да започнем да виждаме хора освободени от този дух, наречен
Езавел. Най-наакрая, хората започват да се освобождават!
Спомняте ли си какво натискаше копчето за активиране на Езавел? Думата: “Не”. “Не” е
думичката, която я кара да чувства, че вече не е в контрол. Тази дума кара войнствения и дух да се
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надигне вътре в нея. Тя е готова да се бие за да си възвърне отново контрола, понеже чувства, че:
“загубвам го, загубвам го, не съм в контрол на ситуацията”. Тя ще позволи на това войнствено
нещо да се надигне в нея, ако усети, че губи контрола.
Духът на Езавел трябва да се смири и да си тръгне. Това е напълно противно на
войнствената и натура, която иска да сграбчи, да контролира, да сплаши и да манипулира. Бог
казва: “Смири се и освобождавай”. Това е точно обратното на естеството и. Нещо в нея казва: “Не,
не можеш да се освободиш сега”. Виждате ли? Това е страх и несигурност. Забелязали ли сте
тенденции от ваша страна да контролирате, манипулирате и т.н.? Трябва да се освободите от тях.
Трябва да се покорите и да бъдете покрити. Не се страхувайте от истинския духовен авторитет.
Виждате ли, Езавел иска да контролира авторитета, ето защо тя се опитва да го узурпира през
цялото време.
Молитва
Татко, благодаря Ти за Твоето Слово. Благодаря Ти Исусе за това, че разчупи силата на
този дявол. Благодаря Ти Господи! Ние заставаме като завоевателя Ииуй, за да воюваме със
силите на тъмнината. Господи, ние ги връзваме в името на Исус, ние разчупваме силата на Езавел
(Астарта) - прелъстителната богиня на войната. Благодарим Ти Исусе, благодарим Ти Господи
затова, че Твоето име е над всяко друго име. Благодарим Ти Господи, че Ти Си Господ на
Войнствата, Главнокомандващият. Ние Ти благодарим Господи, че ние не нарушаваме редиците, а
че победоносно вървим напред в битката, в името на Исус. Благодарим Ти Исус, амин и амин!
Сара срещу Филис
Истинска история, типична за Езавелиния начин на действие
Сара (това не е истинското и име) разказва как е била поканена от близка приятелка на
домашна група. Приятелката и и казала, че Бог бил открил на водачката на домашната група,
Филис (не е истинското и име), че Сара трябва да отиде там. Сара се почувствала странно относно
това, но не искала да бъде непокорна на Господ. В крайна сметка, ако Господ е предсказал
посещението и на домашната група чрез този човек, значи тя трябва да отиде.
Когато пристигнала, Филис направила така, че Сара да се чувства много специална и
поучението на Филис наистина като че ли отговорило на някои от въпросите, които Сара имала.
Филис дори имала лично пророчество за нея. Сара никога преди не била се чувствала толкова
приета.
Духовният живот на Филис изглеждал толкова вълнуващ за Сара, понеже Филис постоянно
имала видения, сънища и слово на знание. Сара почувствала, че и тя трябва да има същите
преживявания и огладняла за повече от поученията на Филис. Как само тя копнеела да има
същите взаимоотношения с Господ, които и Филис имала.
Един ден, Филис имала пророческо слово, че хората от групата никога не трябва да
пропускат нито една домашна група. Сара почувствала, че ако пропусне дори една домашна
група, тя ще обиди Господ и ще бъде в пълен бунт.
Филис твърдяла, че е пророчица и че била в освободителното служение в Църквата си.
След известно време, Сара открила, че Филис била малтретирана като дете, била изоставена от
родителите си, била отхвърлена и малтретирана от бившия си съпруг и в миналото страдала от
шизофрения.
Филис била убедила групата, че тя наистина е пророчица. Как само Сара копнеела да чуе
директно от Господ. Много пъти Филис дори казвала, че Бог и казвал, че някои от хората в
групата били усещали, че финансовите нужди на Филис трябва да бъдат тяхна отговорност.
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Сара се опитала да стане приятелка на Филис. Но единственото взаимоотношение, което
Филис позволявала, било центрирано около това Филис да служи на Сара. Филис винаги дълбаела
в живота на хората в групата до най-незначителните детайли, но никога не отваряла собственото
си сърце пред групата.
Филис имала необикновено “умение” за излагане на показ и говорене за грешките на
някои от жените в групата, така че те да могат да победят и да имат по-близко общение с Исус. Тя
също така провеждала частни (лични) пророчески, съветнически сесии. Те продължавали до
сълзи. Филис била майстор в показването на съчувствие, дори със сълзи от нейна страна. Това
създавало един вид емоционално обвързване между нея и съветваните хора.
Филис винаги представяла такова взаимоотношение с Господ, което изглеждало
невъзможно за постигане, освен за нея. Сара си помислила,че емоционалното излагане от страна
на Филис на другите жени я правело да изглежда духовно по-висша от тях.
Един ден Филис казала пред групата, че те не трябва да позволяват на никой друг освен на
нея, да ги съветва или да се моли с тях. Сара казала, че тя била говорила с пастора си и попитала,
дали това се отнася и до него. Филис отговорила, че пасторът не можел да познава Сара толкова
добре, колкото тя я познавала. Освен това, той не ходел в същата духовна власт, както нея и
затова по-добре било да не говори с него.
Сара имала близка приятелка от друга Църква, която от време на време я окуражавала.
Един ден, Филис извикала Сара, доста рано сутринта и и казала да избягва приятелката си,
понеже тя имала сън, че Сара ще попадне в голяма опастност, ако продължава това
взаимоотношение. До това време, Сара била чувала Филис да дава такива предупреждения и се
страхувала да не ги приеме като предупреждения от Господ. Веднъж, една жена от групата
напуснала и Сара се почудила, дали жената ще запази освобождението си поради това.
Филис имала начин да накара Сара и останалите да чувстват огромна нужда от още
пророчески откровения от нея. Филис била наистина добра в използването на Писанията.
Изглеждало, че никой не можел да тълкува Библията както нея.
Филис прекарвала много време, разказвайки на всеки в групата за постиженията си.
Изглеждало че всичко което тя вършила било съвършено.
Филис никога не се задържала продължително време в една Църква. Много пъти Филис
карала групата да посещава нова Църква с нея или определени съживителни събрания. След
събранията Филис обяснявала на групата какво означавало всичко това за тях.
Когато Филис отидела в определена Църква, тя правела така, че хората да разберат за
нейните сънища и видения. Тя също така търсела хора за своята домашна група. Филис винаги
получавала пророчески думи и сънища за пасторите и лидерите в Църквата. Сара никога не
можела да разбере защо пророческите предупреждения на Филис за греха в Църквите никога не
били приемани от пасторите. Ако пасторите не приемали Филис, тя се ядосвала и казвала на
останалите да ги отбягват.
Веднъж, Сара била с Филис в една Църква и пасторът като че ли наистина искал да говори
с Филис. Изглеждало, че той наистина имал сърце за нея. Филис обач, започнала да си остава в
къщи и да отбягва пастора. Тя казала на Сара, че трябвало да прекарва повече време сама в
молитва пред Господ.
Една неделя на Църква, Сара имала невероятно преживяване при олтара. Святият Дух
отворил очите и за да види заблудата, контрола и манипулацията, под които Филис я била
поставила. Като че ли тя била поставила Филис на мястото на Исус. Но сега очите и били
отворени. Станало и ясно, че тя трябва да се освободи от влиянието на Филис.
Тя се изправила пред Филис и и казала, че не може повече да посещава домашната и група
и че иска да прекъсне взаимоотношенията си с нея. Филис се ядосала и казала на Сара, че тя
попада в голяма опастност, правейки това. Но вече било твърде късно за този тип духовно
звучащи предупреждения. Сара била решена да бъде свободна.
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Сара видяла Филис в магазина, около една година след като била напуснала групата. Сара
все още можела да усети духовното привличане от Филис. Днес, Сара все още превъзмогва
времето, прекарано в заблуда от Филис. Групата се разпаднала, но Филис все още скача от Църква
на Църква, търсейки други на които да може да служи.
Сега, Сара има силното желание да направи така, че други да не попадат под същата
заблуда както нея.
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