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Слава на Бога! Хубаво е да съм тук, в Роуд Айлънд! Бил съм в Кънектикът, но никога не съм 

бил тук! Красива църква, красива сграда! Когато влязох, избухна малък огън. Не знаех дали това е 

пророчески знак за мен. По време на конференция за освобождение можете да очаквате всичко! 

Веднага след като напуснахме Чикаго, на магистралата, се разрази буря. И си казах: „Ето пак! 

Всеки път, когато отивам на конференция по освобождение! Всеки път се случва!” Но се научих да 

се отпускам и да спя, и най-накрая излязохме на сух и гладък път, и сега съм тук днес. Толкова е 

хубаво да видя Дорис (Вагнер-бел. пр.) отново, нейния поглед върху освобождението наистина ме 

развълнува да продължа служението си в тази област. И разбира се, Чък Пиърс, с когото служим 

заедно в Западна Канада, винаги се радвам да го видя. Толкова много познати лица!  

Някои от вас са тук за първи път – вярвам, че ще получите ценна информация и откровение 

чрез книгите и касетите. Наричам много от книгите на масата „книги от черния пазар”, защото не 

можете да ги намерите в никоя книжарница. Не ги продават публично, продават ги под масата, 

скрити под гишето, така че религиозната полиция да не ги намери и да не ви арестува заради такава 

книга. Но сега всичко е различно. Виждаме много хора и църкви, които навлизат в същността  на 

освобождението. И аз съм в тази църква, за да отворя вратите към освобождението и да поучавам 

върху тези четива. Харесва ми да бъда в свободомислещи църкви. Мисля, че са покровителствени 

църкви, които Бог издига върху помазано пространство, като портали към  истина и откровение, за 

да влезете в Неговото присъствие, така че ви хваля за вашето посвещение и любов към истината. 

Тази вечер съм в битка за какво трябва да служа. Има няколко неща, които са в духа ми. Но 

преди да продължим, има една книга, която ще ви препоръчам. Един от водачите на апостолския ни 

тим, който работи с нас и нашата църква вече няколко години, основал няколко църкви в Северна 

Африка, Ботсвана и Замбия, е написъл книга, наречена „Освобождение за освободените”. Много 

добра книга на тема освобождение и демонология. Практически наръчник към победоносен 

християнски живот. Когато я прочетох, му казах, че искам да я отпечатаме. Донесли сме няколко 

кашона с нас и ви я препоръчвам. 

Харесвам заглавието „Освобождение за освободените”, защото технически вече сме 

освободени в Исус, но освобождението е все още проходилката за християните. По закон, сме 

освободени, но трябва да се научим да извървим пътя във вярата, за да получим освобождение. 

Горещо ви препоръчвам книгата му и служението му. Той пътува по света и служи в областта на 

освобождението. Наскоро беше в Масачузец, в района на Бостън, така че знам, че има призвание за 

тази област в Ню Ингланд. Не съм бил много там, не познавам района, знам само, че „Ню Ингланд 

Пейтриътс” спечелиха „Супербол”. Спомням си, че се казваха „Бостън Пейтриътс”, после го 

промениха на „Ню Ингланд Пейтриътс”. Явно сме страна на патриоти. Добре, надяваме се „Чикаго 

Беърс” да спечелят веднъж в следващите петдесет години. Ние все още играем! Не искаме градовете 

да изпаднат в депресия заради спорта, защото не печелят шампионати по четиридесет или петдесет 

години – и без това имаме достатъчно лоши духове. Това беше знак за напредък в този район, амин! 

Много години хората казваха: „В Ню Ингланд е трудно, тежко да се направи пробив.” Но аз вярвам, 

че ще видим пробив във всеки регион, със силата на Бог ще има съживление. С вълнение го очаквам. 

Ще започна с Еремия 17 по въпроса за проклятията и духовете на чародейство и как действат 

по кръвна линия, и наследствени духове.  

Когато чуят за чародейство, хората заключават, че ако имаш такъв дух, трябва непременно да 

си вещица. Това не е непременно вярно. Когато преди години започнахме служение в църквата ни в 

Чикаго, в която преобладават афро-американците, единствената църква, която познаваше 

освобождението, беше бяла църква на 40 мили от нас. Така че ги поканихме да дойдат да се молят за 

нас. Доведоха цяла група. И докато се молеха за нас, започнаха да разчупват духове на робство и 

наследствени духове на робство. Веднага, след като се помолиха с тези молитви, имаше спонтанни 

проявления. Ние си мислехме: „Как вие, белите, смеете да се молите за нас в областта на робството!”  
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Можете да се смеете, но те се молеха, а проявления имаше при нас. Понякога, когато се 

молиш за другите, ако не си внимателен, вземаш нещата прекалено лично. Но това не е личен 

проблем, това са просто демони. Повтарям, нищо лично, само демони. 

Същото се отнася за чародейството. Когато се молим за изгонването на духове на 

чародейство от хората, първото нещо, което правят, е да се обидят, защото си мислят, че ги 

обвиняваме във вещерство или правене на чародейни магии. В действителност може да има духове 

на чародейство, които са влезли във вас по наследство или чрез проклятие за чародейство. Така че 

когато се молим хора да бъдат освобождавани от чародейство, дори хора, които не 

практикуват чародейство и никога не са били въвличани в чародейни действия, могат да 

получат огромно освобождение от духове на чародейство заради наричания или наследствени 

духове, масонството, което е отворена врата за духове на чародейство да влязат по семейна 

линия.  
Тези духове са в семействата и родовете ни и чародейството е нещо често срещано във всяка 

група хора, независимо към коя раса принадлежат  –  в Африка, Азия, Европа.  

Всяка група по света си има своята форма на чародейство. И причината за това е, че 

чародейството е работа на плътта. Така че, ако имате плът, може да бъдете въвлечени в някаква 

форма на чародейство.  

Разбира се, когато даваме определение за чародейство, често говорим за контрол, 

доминиране, манипулация, налагане на волята ни над другите. Знаем, че Библията казва, че в 

бунта е грехът на чародейството, понеже чародейството има много форми. Но нека започнем с 

това, че много хора нямат разбиране за освобождението, понеже си казват: „Каква е разликата 

между делата на плътта и демоните?” Знаем, че зад всяко дело на плътта, което е споменато в 

Галатяни 5, стои демон, който отговаря за този конкретен грях. Преди години направихме серия 

поучения на тема „Плът и демони” и много хора, казаха, че християните не може да имат демони, а 

това са само дела на плътта. Но аз твърдя, че не може да сте постоянно въвличани в делата на 

плътта, без първо да сте съгрешили и второ, без чрез греха си да сте отворили врата за демон. 
То е като дима и огъня – не може да има огън без дим. И не може да има дим, без нещо да е 

запалено. По същия начин плътта и грехът са взаимосвързани. Така че, всяка група, която се 

занимава с плътски и греховни действия, отваря вратите за демони.  

Когато изследвах проблема за проклятията, бях много объркан, защото не можех да си 

представя Бог да прокълне греха и как тези проклятия ще се предават от поколение на поколение. 

Просто не можех да го съчетая с идеята, че имаме любящ Бог. Бог е Бог на милостта и едно от 

нещата, които проклятието прави, е да покаже колко опасен е грехът в действителност. Грехът се 

отразява не само на теб, но и на твоите наследници. Ако наистина разберем проклятието, ще 

разберем и по-ясно греха, и също това ще ни вдъхне повече омраза към греха и по-силно 

желание да стоим извън него, защото знаем колко опасен и увреждащ е той.  

Нека поговоря върху Еремия 17:5-6 за проклятието за упование на плътта. Тези стихове 

говорят за проклятие, а 17:7-8 се отнасят за благословия. В първия стих се казва, че може да нанесете 

проклятие на живота си, ако уповавате на човек. Виждал съм такова проклятие върху събрания, 

които са се доверили твърде много на пастора си. Трябва да се доверяваме на водачите си, да ги 

обичаме и подкрепяме, но те никога не трябва да заемат мястото на Бог. Виждал съм събрания и 

деноминации, които имат повече упование във водачите си, отколкото в личното си общуване с Бог. 

Водачите също трябва да имат предвид това проклятие и никога да не оставят последователите си да 

разчитат прекалено много на тях. Учете ги да уповават на Господа. Поставете си го за цел.  

Ако прекалено много разчитат на мен, имам много добър начин да ги освободя от това. 

Казва се „подвеждане”. Ако подвеждате хората достатъчно често, те спират да ви се доверяват. 

Не казвам да направите нещо лошо, но понякога ви поставят в положение, в което очакват да 

заемете ролята на Бог. Искат да се молите вместо тях, да получите откровение вместо тях, не 

искат да видят Бог, да се научат как да Му се доверяват, как да слушат гласа Му, искат вие да 
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направлявате живота им. Това не е в правомощията на друг човек, не е в моите правомощия. 

Аз съм длъжен да ви уча на истината, но вие трябва да уповавате с пълно доверие на Бог. 

Проклятие може да дойде, ако уповавате на плътта, а не на Духа, ако не търсите 

помазанието и помощта на Святия Дух. Това включва плътски начини на правене на нещо. В 

църквите понякога има по-голяма зависимост от плътски, естествени начини, отколкото от Духа 

Господен. Ще видите, че много деноминации, които са започнали с могъщо помазание от Святия 

Дух, в крайна сметка се провалят. Виждал съм църкви, които в началото започват с голяма вяра в 

Бог, помазанието на Святия Дух, освобождението, изцелението. Но след година започват да разчитат 

на интелекта си, философията, на естествените начини за осъществяване на нещата. Бог вече не е в 

центъра на вниманието, силата на Бог не се проявява, няма го помазанието на Святия Дух и това 

кара хората да бъдат като храст в пустинята – не искаме това проклятие да е на тях.  

Искаме първо, да вярваме в Бог, и второ, да разчитаме на Святия Дух. Ще свържа всичко това 

с чародейството. Ще ви дам определение за чародейство и няколко цитата, в които се говори за него. 

То е плътското желание да контролираме, доминираме, да манипулираме или принуждаваме 

някого или група хора. То е плътско желание да контролираме бъдещето или да контролираме 

настоящето. То е употребата на плътски средства, които в последствие стават демонични 

средства, за да контролираме настоящето или бъдещето.  

Сега ще ви кажа защо според мен чародейството е толкова разпространено по целия свят във 

всяка култура от създаването на Земята. Основната причина за това е, че живеем в свят, в който 

хората са пълни със страх от всичко – страхуват се от настоящето, страхуват се от бъдещето – само 

че не са в състояние да контролират нещата. Ако не сте внимателни, врагът ще ви накара да търсите 

власт или други начини да контролирате настоящето или бъдещето. Дори и най-внимателните, които 

не знаят как да имат пълно доверие на Бог, могат да паднат в ямата на страха. Несигурността от 

естествните бедствия и беди, които застрашават Земята, може да накара мнозина да се обърнат към 

плътта и в крайна сметка, към демоните в ада, което е същината на чародейството. Те започват да 

търсят демонична сила, замесват се с демонология, окултизъм, тайни общества, в предсказване на 

бъдещето, магьосничество. Всичко това са опити да се справим със света, вместо да се доверим и да 

вярваме в Бог като защитник на нас, на здравето ни, на финансите ни, на телата ни, на цялата Земя. 

Бог е любящ, милостив и грижовен -  нямаме нужда от връзки с демони. Ние имаме завет с Бог и, 

разбира се, единствената нация на света, която е сключила завета с Бог, е Израел. Всяка друга нация 

бе потънала в идолопоклонство, чародейство, перверзия, използваше чародейство за връзка с 

духовния свят, за да се справи с проблемите си.  

Три неща са ни въвличали в чародейство. Първо, в областта на финансите. Живеем в свят, в 

който трябва да имате пари. Нуждаем се от пари, нуждаем се от благополучие. Когато хората нямат 

пари, нямат сила, нямат способност да правят неща, така че много се обръщат към чародейството. 

Друго нещо, от което се нуждаем, е здраве. Когато тялото ви е болно, е много трудно да 

функционирате в този свят. Когато се обърнете за помощ към ясновидци или медиуми, те ви казват 

две неща: или че ще спечелите повече пари, или говорят за любовния ви живот, защото принципно 

всеки се тревожи именно за тези две неща. Парите и може би любовният ви живот ще заздравят 

тялото ви. Те ви казват каквото искате да чуете: „Виждам да идват пари, ще имате нова работа”. 

Хората се разплакват, защото чуват отговори на проблемите си. Но ние служим на добър Бог, който 

се грижи за нас, дава ни благословия, благополучие, здраве, така че не трябва да се занимаваме с 

плътски средства, за да ги получим. Не е нужно да контролираме хората, не трябва да се занимаваме 

с чародейство, с демонизъм, магьосничество, предсказване на бъдещето, масонство, за да получим 

каквото ни е необходимо.  

Трябва да се доверим на Бог, затова е много важно, първо, да познаваме Божието Слово, и, 

второ, Духа на Бог. Защото ако познавате Словото и добрия характер на Отец, и Му се доверявате, 

няма нужда да изпадате в чародейство, за да сте благословени във всяка област на живота си. Всеки 

човек, който не се е доверявал на Бог, има история на бунт срещу Бог и винаги се е свързвал с 

чародейства, идолопоклонство, които в крайна сметка включват демонична сила. Затова 
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чародейството и магьосничеството са толкова разпространени във всяко общество, било то 

африканско, азиатско, европейско, латиноамериканско. Всяко общество има своя собствена форма 

на чародейство, защото въпреки цвета и произхода си, ние сме все пак плът. Борим се с едни и същи 

проблеми: с несигурност, престъпления, насилие, убийства, болести, бедствия, глад, бедност.  

Живеем в света, без да знаем какво ни очаква утре. Но благодарение на Бог, чрез Исус, можем 

да вървим във вяра и да знаем, че Бог е добър и ще се грижи за нас винаги, понеже е еднакво добър 

вчера, днес и завинаги. Това е добра новина! Единственото решение на чародейството е добрите 

отношения с Бог! Единственото нещо, което ще му се противопостави, е истината и завета с 

истинския Бог. Ако не сте сключили завета с Бог, сте податливи на чародейство. В чародейството 

действа дух, който носи проклятие от поколение на поколение. Много хора страдат заради 

чародейство в семейството им, в кръвна линия от предшественици, които в определена ситуация са 

се обръщали към чародейство, за да получат пари, услуги, работа, защита. Предшествениците им са 

нанесли по този начин проклятие на себе си, защото Библията казва „проклет е човекът, който 

уповава на човек”. Когато сърцето ви се е отдалечило от Бог и не Му се доверявате, а търсите други 

средства за получаване на богатство, пари, слава, защита, здраве, успех, попадате във властта на 

чародейството. Много наши предшественици са виновни в това отношение и това носи наследствено 

проклятие, отваря врата за демоните да преминават от поколение в поколение. Виждал съм цели 

семейства, които срещат трудност да повярват в Бог. Има и такива, които са били спасени и вървят 

по правилния път, но човек винаги иска по-пряк път. (Няма по-пряк път – единственият е чрез 

молитва и хваление на Бог.) Така че се обажда на ясновидци, включва се в тайно общество, става 

масон, пали свещи, кланя се на статуя, преминава през церемония, или прави нещо смешно – върви 

със завързани очи и забожда опашката на магарето. Не палете свещи за някого и не викайте духове 

да помогнат на някой болен – последното нещо, което болните искат да видят, е свещ и духът на 

някой умрял! Виждал съм цели семейства, които имат история на чародейство, било то окултизъм, 

магьосничество или някаква друга форма, които се опитват да контролират и доминират другите, 

така че да направят това, което те искат от тях.  

Никой човек няма правото да контролира или командва друг човек! Ако се опитвате да 

принудите друг човек да направи нещо по волята ви, това е чародейство! Независимо дали става 

въпрос за пастор, който контролира членовете на църквата, родители да контролират децата си, 

човек, който манипулира приятелите си. Никой човек няма правото да контролира, доминира или 

манипулира друг човек, за да го накара да направи нещо за лична изгода. Това е чародейство и е 

отново упование на плътта. 

Има хора, които са толкова умни, имат голяма дарба да убеждават, за да накарат хората да 

правят неща за тях, и това е друга форма на чародейство. Вместо да разчитат на Бог, влизат във 

властта на плътското и сърцето им се отдалечава от Бог и им носи проклятие. Невинаги 

чародейството е като прах, посипан пред вратата ви или сухи треви, които някой с кост в носа ви 

подава. Понякога дяволът намира по-неуловими начини да чародейства с неща, които привидно не 

са форма на чародейство.  

Чародейството е да контролираме настоящето, бъдещето и обстоятелствата, за да 

получим лична изгода. Вместо да се доверим на Бог, на Духа Му и Словото Му, за да получим 

благословения, разчитаме на човека и плътта, и се отделяме от Господа и това ни носи проклятие. 

Бог счита това за много сериозен грях и го проклина, защото уповаването на човек, на плътта и 

отдалечаването от Бог носи много разруха и щети. Толкова много хора биват наранени, толкова 

много животи са разрушени – не би ли било хубаво, ако всеки на Земята беше спасен! Знаем, че ще 

дойде такъв момент, когато всеки ще бъде спасен, но това няма да се случи без помощта на Бог и 

Исус! А сега има толкова много разрушени животи и пропилени съдби заради упование на плътта и 

човека и отдалечаването на хората от Бог, че Бог счете за необходимо да прокълне това! 

Нека да погледнем Новия Завет, Галатяни 3. Дори човек, който е изпълнен със Святия Дух, 

бил е спасен и вярва в Бог, може да бъде повлиян чрез чародейство. Някой може да ви омагьоса, това 

значи да ви постави под магия. И в конкретния контекст, галатяните са били поставени под 
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влиянието на легалистични учители, които ги учат да се обрязват, да спазват закона на Мойсей и да 

вярват в Исус. Разбира се, Павел е бил против това, защото ако основаваме спасението на спазването 

на закона и обрязването, отново се обръщаме към плътта и силата на плътта, за да се спасим. Това не 

е волята на Бог и винаги носи проклятие. Легализмът е още една форма на чародейство.  

Често хората, които идват от легалистични църкви, се нуждаят от голямо освобождение от 

чародейство. Често се моля за хора, чиито църкви са били толкова легалистични и контролиращи, с 

толкова много правила и условия, че са им казвали, че ако напуснат, ще бъдат прокълнати и ще 

умрат. Молил съм се за хора, чиито пастори са ги проклели заради напускането им. Наскоро се 

молих с група пастори в Колумбия и се оказа, че в много латиноамерикански църкви, когато хората 

напускат църквата, често биват прокълнати да умрат рано, да не успеят никога, че няма да бъдат 

благословени. Много от тях са под контрол на легалистична църква, където има повече спазване на 

правила и условности, отколкото има ходене с вяра. Трябва да учим хората как да вървят в Духа, да 

четат Словото, да се доверяват на Бог, да чуват гласа Му. Те нямат нужда от нас, за да вземаме 

решения вместо тях. Когато ми кажат, че контролират живота на хората, казвам, че нямам енергията 

да се занимавам с това, имам достатъчно отговорност да контролирам собствения си живот и не 

искам да контролирам и чуждия. Но проблемът е с контрола.  

Павел казва на галатяните „Как може да познавате истината, да вярвате в Бог и да 

позволявате на някой с фалшиво учение да ви постави под легалистичен контрол чрез правила и 

условности, и така да бъдете омагьосани!”  Когато има духове на чародейство, те трябва да бъдат 

изгонени, защото иначе преминават от поколение в поколение и носят проклятия, които 

трябва да бъдат разчупвани. Една от причините да бъде изгонен този дух е, че  пречи на хората да 

се подчиняват на истината. Познавам хора, които познават Божието Слово, но в тях има нещо, което 

им пречи да го изпълняват.  

Понякога откриваме църкви, чиято основа е положена от масони или пасторът е масон, и в 

тях е много трудно да подейства Бог или да има съживление, защото има много силен дух на 

чародейство от масонството. В Библията се казва, че трябва да изцеляваме болните, да 

изгонваме демони, да пророкуваме, но едно от основните действия на чародейството е да ни 

пречи да се подчиним на истината в Божието Слово.  

Знаете Божието Слово, но нещо във вас ви пречи да го изпълнявате -  не можете да 

вървите в любов, не можете да правите каквото трябва да правите, не можете да ходите в Духа, 

не можете да се подчините на Бог в областта на секса. Ако се молите и получавате от Бог, но ви е 

трудно да Му се подчините, трябва да попитате Бог дали в живота ви или във вашите 

предшественици има някаква форма на чародейство, като демонизъм, фалшива религия, контрол, 

фалшиви учения. Понякога цял район е под влиянието на чародеен дух, който пречи на хората 

да са изпълнители на Божието Слово, и едно от оръжията, които Бог ни е дал, за да се борим с 

тези духове, е дарбата за освобождение. Не е достатъчно като апостоли да проповядваме 

истината, трябва да освобождаваме хората, за да са в състояние да й се подчинят. Понякога 

проповядвате на хората много проповеди, които те не са в състояние да приложат в живота си, макар 

да разбират, че са истина. За много църкви освобождението е странично служение.  

Много хора имат големи проблеми, но служението не е достъпно за всеки. А трябва да бъде, 

защото всеки човек на тази Земя е изложен на греха и е заразен – не може да живеете тук и да 

не се заразите! Не само живеем в света на греха, но и в поколение с наследствени грехове и 

проклятия, които се умножават. Сега виждаме неща, които никога преди не сме виждали. Бунтът е 

грях, който се е предавал през поколенията, и Бог ни дава откровение и средства, за да се преборим с 

него, за да има Бог покорна църква. Но трябва да се освободим от всичко, което ни пречи да Му се 

покорим. Бог иска покорни хора, които Го хвалят и почитат, пророкуват, живеят свят живот, 

изгонват демони, говорят на езици, танцуват, радват се и се подчиняват на Словото Му. Не 

иска да сме група хора, които изпълняват само част от това, което проповядват, като 

лицемери. Бог ще премахне всичко от нас, което ни пречи да се подчиним на Словото Му. 

Амин! 
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Много често демонът на това проклятие атакува пасторите, защото дяволът има най-голяма 

изгода, ако именно духовните водачи не се подчиняват на истината. Много често биват атакувани от 

магии и вещици, които ги омагьосват. Благодаря на Бога за ходатаите и ангелите, и за Божествената 

Му защита! Защото истината е, че ако водачите не се подчиняват на истината, и последователите им 

няма да се подчиняват на истината! 

Второто нещо, което чародейството прави, е да ви пречи да видите очевидното. Павел казва, 

че Исус е бил разпнат сред тях, видяли са го, а сега този факт е някак замъглен и те са започнали да 

гледат повече на закона, отколкото на разпятието. Духът на чародейство е заслепяващ дух. Ще ви 

дам един пример, който винаги използвам. Били ли сте във връзка, в която е очевидно за всеки друг, 

че излизате с Кинг Конг -  кучето лае по него, котката ви настръхва, децата знаят, съседите също 

знаят, че този човек не е за вас, че ви използва и пребива, но вие си мислите, че те са черногледи, че 

просто не го познават, че имат превръзка на очите, затова не могат да видят какъв е всъщност, 

казвате, че не той ви е ударил, а лицето ви просто се оказало пред юмрука му. Пречи ти и да 

разбереш истината. Проповядвал съм на хора истината, но те ме гледат като че ли съм луд, 

съгласяват се, но не я разбират, защото духове на чародейство им пречат да я видят и да получат 

откровение.  

Някои хора не могат да преминат изцеление и освобождение, докато духовете на 

чародейство в рода им не бъдат изгонени. Тези духове ви пречат да видите откровението.  

Откриваме, че всяка религия е натоварена с чародейство, защото то пречи да се види истината 

– ислям, будизъм, хиндуизъм. Когато бях в Кувейт, видях мюсюлманите да обикалят скала. 

Обикаляха в кръг около скала и си казах „Обикалят като в омагьосан от дявола кръг.” Когато хората 

са под влиянието на чародейство, правят неща, които за естествения ум изглеждат глупави, но ги 

правят с вярата, че така общуват с Бог.  

Виждаме, че всеки, който идва от фалшива религия, има нужда от освобождение от 

чародейство. Тези демони работят в организациите, които ви карат да вършите неща, които не са 

духовни, но не можете да видите, че това не е богоугодно  

Убеден съм, че много от нас не са изживели стопроцентова свобода в която и да е област от 

живота си, макар че Бог казва, че ще ни я донесе чрез освобождение. Може да сте обикновен човек и 

да нямате явни демонични проявления в живота си, но все пак може да има малки области в живота 

ви, където дяволът да има все още контрол. Библията казва, че се превръщате в това, на което се 

покланяте. Идолите ви имат уши, но не чуват, имат очи, но не виждат, имат уста, но не говорят. 

Чрез тях във вас може да влязат духове на слепота, не можете да чуват истината, не можете да 

говорите Божието Слово. Хора, които имат история на магьосничество и чародейство, не могат да 

вървят в благодатта на Духа, не могат добре да чуват Божия глас, не могат да бъдат такива, каквито 

Бог иска да бъдат. Като църква, имаме отговорността да ги освободим от тези демони, така че да 

чуват гласа на Бог, да разбират Словото и да бъдат водени от Святия Дух. Освобождението е да 

бъдем свободни да бъдем всичко, което Бог иска да бъдем. Можем да се покорим на Бог, можем да 

имаме откровение и да видим проявленията на Святия Дух. 

Третото нещо, което чародейството прави, е да накара хора, които са започнали в духа, да 

свършат в плътта. Виждал съм много църкви да започват с могъща сила в Бог. Преди години чух, 

че методистите дискутират дали да разрешат хомосексуализма. Когато разгледах историята на 

методистката църква, видях, че са започнали с голямо съживление, с мъж на име Джон Уесли. 

Години по-късно те гласуват дали хомосексуалистите да са в екипи за служение, когато за тях те 

трябва да са кандидати за освобождение и спасение. Пасторите започнаха да толерират 

хомосексуализма и лесбийството и да изпълняват брачни церемонии между хора от един и същи пол. 

Как може да са започнали в духа и да свършат в плътта! Казвам ви, това не е нормално и зад него 

стои демонична сила! Затова е толкова важно освобождението – за да се освободим от демони, които 

могат да ни върнат към плътта – край на помазанието и силата, на знаците от Бог, на чудесата, на 

хвалението и поклонението. Всичко се превръща в ритуал. Бог  ни казва, че много хора се 

подхлъзват, защото чародейството не е било изчистено. Получават кръщение в Святия Дух, но 
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понеже наследствените духове на чародейство не са изгонени, те се връщат към хапчетата, към 

алкохола, към плътта и света. Започват в духа и са спасени, а след седем години ги виждате отново 

опетнени в света, защото са все още под влиянието на чародейни духове.  

Ако видите вярващ, който знае истината, пастор или проповедник, които са започнали живот 

в духа, но сега са отново в плътта, като правят неща, за които знаят, че са грях, това не е нормално, 

нещо ги е омагьосало. Сякаш са под хомот, под контрола на нещо, не са в правилния път. Да 

погледнем Деяния 8. Освен тук, чародейството се споменава още три пъти в глави 13, 16 и 19. 

Причината за това е, че ако не е изгонен духът на чародейство, ще спре развитието на църквата. 

Всеки път, когато църквата има помазание и започва да прави пробив, един от начините на Сатана да 

спре това е да го блокира чрез чародейство. Както ще  видите, където има духове на чародейство, 

има голяма нужда от освобождение. (Деяния 8:7) В 8:9 се говори за Симон, който чрез магии 

омагьосвал хората в Самария и се представя за велика личност. Във всеки град по всяко време може 

да има силно присъствие на окултното. Когато видите голямо присъствие на окултното, било то 

магьосничество, масонство, ясновидство, медиуми, фалшива религия, храмове, има голяма 

концентрация на чародейство и голяма нужда от освобождение.  

Виждаме, че в такива градове има нужда от освобождение и, Слава на Бога, че изпрати Филип 

с чудотворно служение да ги освободи. Бог изгражда стратегически много силни църкви с голямо 

помазание за освобождение, защото силата на чародейството е толкова голяма, че е нужно служение 

за хората от този район, които са под влиянието на нечистиви духове. Много време хората са били 

омагьосани от Симон и са вярвали, че той е проявление на Божията сила. Когато Филип 

проповядваше, Симон се опита да си купи Святия Дух. Духът на чародейство е свързан със силата и 

парите. Ако си спомняте, любовта към парите е коренът на всяко зло и Сатана владее тази област, 

така че той не иска да се месим в нея, не иска църквата да има власт в областта на финансите и 

парите. 

В Деяния 13:6 Павел проповядваше и се противопостави на един човек, на име Вариисус, 

магьосник и фалшив пророк. Всеки път, когато срещнете фалшив пророк, фалшива религия, 

фалшиво служение, ще намерите и много чародейство. Когато се молите за хора от църкви, където е 

имало фалшиво учение и фалшиви пророчества, винаги ще трябва да разчупвате проклятия на 

чародейство и да изгонвате духове от тях. Всеки път, когато срещнете хора от легалистични и 

контролиращи църкви, ще трябва да се справите с духовете на чародейство, защото винаги са 

свързани с фалшиво служение.  

Една от причините да има такива духове е, че ако не си бил изпратен и помазан от Бог за 

служение, трябва да разчиташ на друга духовна сила, за да извършиш служението. Хора, които са 

истински апостоли, пророци, евангелизатори, пастори, учители, са помазани от Бога и нямат нужда 

от плътски средства, за да извършат служението. Но ако не сте помазани за това, което вършите, ако 

сте непокорни, не сте изпратени от Святия Дух, силата ви е незаконна, трябва да използвате плътски, 

контролиращ, доминиращ, манипулиращ начин, за да контролирате хората, бил той лъжа, измама, 

фалшиво учение. Затова хората, които следват фалшиви учения са се подчинили, без да знаят, на 

духа на чародейство и техния живот е изпълнен с объркване. Когато се молите, ще трябва да 

разчупвате изговорени проклятия, като „Ако ме напуснете, ще отидете в ада.” Бих казал, че ако не 

напуснат, ще отидат в ада. Не е проявление на Бог, когато водачите проклинат членовете на 

църквата, за да ги контролират и командват. Наскоро се молех с жена, която бе стояла в църквата 

тринайсет години, знаела е, че нещо не е наред, но била прекалено уплашена, за да си тръгне. 

Страхувала се, че ако си тръгне, някой ще й направи нещо. Казах й: „Това е демонично, това е 

контрол. Никога не трябва да се страхуваш. Ти имаш призив от Бог – не напускаш, защото си 

непокорна. А това, което прави проповедникът, е да нанася удари по църквата си.”  

Бог не казва „Бийте овцете си!”, Той казва „Хранете овцете си!” Лесно можете да познаете 

фалшивите служители. Те ви правят да изглеждате нищожни, а себе си издигат над вас, сякаш вие се 

нуждаете от тях, но те от вас – не. Истинското служение ще ви издигне, назидае, усъвършенства, 

ще ви води към съдбата ви, ще ви освободи, мотивира, благослови, ще ви направи такива, 
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каквито Бог иска да бъдете. Няма да ви направи на нищо, да ви накара да се чувствате неспособни, 

неспасени, грешни, непокаяни. Ако дойдете в църквата за молитва и си тръгнете с желание за 

самоубийство, „Боже, колко съм депресиран, сега може да ида да скоча от моста.”, нещо не е наред. 

Това е много сериозен проблем, особено сред чернокожите, защото повечето афроамериканци 

вземат пример от водачите си, а понякога ги издигат прекалено високо. Вярвам, че трябва да се 

доверяваме на водачите си, да им отдаваме почит, но никога не трябва да правим богове от тях. Дори 

да могат да летят около сгради, в края на деня те са все още хора и ходят до тоалетната. Колкото и да 

съм помазан от Бог, аз също съм човек. Жена ми  ми каза да изхвърля боклука, а аз й казах, че съм 

апостол на Бог. Тя каза: „Не ме интересува, че си апостол на Бога, изхвърли боклука и пак си бъди 

апостол! Може да използваш сила и да го вдигнеш в духа. Не ме интересува как, но този боклук 

трябва да излезе от къщата.” Така че апостолите и пророците изхвърлят боклук като всички други. 

Бог има съдба и предназначение за всеки един човек на тази планета откакто е създаден света, /а 

дяволът иска да ви попречи да бъдете каквито Бог иска да бъдете/. Той не иска да живеем някакъв 

средностатистически живот, не иска да живеем просто някак си, Той иска да имаме живот и да го 

имаме изобилно. Животът не е просто да се родиш, да умреш и после да отидеш в Рая. Бог иска 

да направиш много други неща, които няма да можеш да направиш, ако не си освободен. 

Никога няма да извършите пълното си предназначение, ако не сте свободни от проклятия и 

наследствени духове. Трябва да се смирите и да оставите някой да се моли за вас. Трябва да се 

тревожите повече за предназначението си, отколкото за демоните във вас. Те не са нещо 

необичайно – всеки има демон. Не трябва да позволявате на гордост или срам да ви спрат от 

освобождение. Бог ме е създал и аз отговарям пред Бога, така че не ме интересува какво ще 

кажат хората за мен. Не искам Бог да отвори книгата Си и да каже, че не съм направил и една 

десета от това, което е поискал да направя. Бог ме е призовал – така че молете се за мен, гонете 

демони, разчупвайте проклятия. За мен Бог е приготвил имение -  не искам да живея в мотел. 

Чародейството е насочено да ви отклонява от съдбата ви, да ви носи проклятия, да ви 

блокира, да ви разколебава. Освобождаваме се от проклятия, окултизъм, масонство, наследствени 

духове, магьосничество, демонизъм. Много хора несъзнателно се излагат на чародейство – обаждане 

на ясновидец, предсказване на съдбата, фалшива религия. Вие не знаете какво правите, но дяволът 

не се интересува дали го знаете или не. Всъщност, той предпочита да не го знаете. Такава е задачата 

на чародейството – да ви отдалечи от вярата. Дяволът не иска да вървите във вяра, той иска 

напълно да обърне курса, който Бог ви е предначертал. Има хора, които са изпратени в живота ви, 

за да бъдат благословение за вас, но чародейството ви отдалечава от тези хора. Павел бил изпратен 

на този човек, за да бъде благословение за него, за да му донесе спасение. Това е била среща, 

предопределена от Бог. Но целта на чародейството е да ви отдалечи от тези хора.  

Забележете, че чародейството винаги е свързано с хора на високи позиции.  Павел 

говореше с високопоставен човек, с управителя. (Деяния 13:12) Ако управителят бъде спасен, 

понеже е на висока позиция, това ще повлияе на цялата територия. Така че врагът се опитва 

стратегически да вкара чародеен дух в хората на високи позиции. Колкото повече власт имаш, 

толкова повече те атакува чародейството. Когато църквата ми  започна да се развива и аз започнах да 

пътувам по света, членовете й идваха при мен и казваха, че са се молили за мен, защото в църквата 

имало все повече чародейство и магьосници. А аз се чудех защо им е да идват точно в моята църква. 

Аз не се страхувам от вещици. Но те наистина се молеха, не разбирах защо, но после осъзнах, че 

колкото повече се издигаш, толкова повече си атакуван от чародейство. Трябва да се молим за 

водачите си – например, за президента. Има хора, които се молят и постят, но от друга страна има и 

вещици, които мразят страната ни. Това не значи, че президентът е в непосредствена опасност.  

Но колкото повече се молим, толкова повече свобода има президентът ни да чува гласа на 

Бог. Защото ако той вземе погрешно решение, това ще дръпне цялата страна надолу. Страната ни е в 

много критична ситуация сега – има всякакви гласове. Но той трябва да чуе Бог, да обича Бог, да Му 

благодари. Сегашните избори бяха много стратегически. Това бяха най-необичайните избори. В 

нощта на изборите бях с една млада нигерийка, която никога не беше виждала избори. И зад тях 
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имаше духовна битка. И, слава на Бога, че Бог постави  богобоязлив мъж в Белия Дом - ние трябва да 

се молим за него! 

Причината чародейството да е толкова опасно е, че то ви отдалечава от  вярата. Причината 

много хора да се отказват и да отпадат от вярата е често чародейство. Нека погледнем Деяния 16:16, 

когато Павел среща жена с предсказвателен дух. Духът на предсказване е наричан от гърците Духът 

на Питон. Това ни дава още един аспект  на чародейството. Питон убива жертвите си като ги 

обгръща и стяга, докато излезе дъхът им и не могат да дишат вече. Така убива – чрез ограничение. 

Така че в духовното царство Питон представя  начина, по който действа чародейството – 

ограничава ги и изстисква живота от хората. Започва да изстисква духовния им живот, може 

да ви спре да се молите, може да ви попречи да разбирате Словото. От църква, която има дух 

на Питон, в крайна сметка се изстисква духовният живот и Святият Дух. Няма дарби, няма 

пророкувания, няма хваление, няма помазание. Може да унищожи молитвата.  

Те са срещнали жената, когато е трябвало да се молят, което значи, че този дух се цели в 

молитвата. Може да задуши молитвения живот на църквата. Не казвам, че всеки път, когато спрете 

да се молите, това е чародейство, това се нарича мързел. Бях в Корея и ме попитаха колко часа на 

ден се моля, а аз си казах, че е по-добре да не им казвам, че ще ме затворят някъде. Моля се поне по 

шест часа  на ден. Попитах ги защо, а те казаха, че им е наредено да не слушат Божий човек, ако не 

се моли поне по шест часа на ден. 

Чародейството прекъсва молитвения живот. Хора, които имат чародеен демон, срещат 

трудност в молитвения си живот. Нямат ефективен молитвен живот, нямат напредък, сякаш 

нямат отговор на молитвите си. Нямат желание и свобода в молитвата си, защото този дух 

иска да ги отклони и да отслаби силата на молитвата им. Понякога не могат да пророкуват, не 

могат да прилагат дарбите, трудно се молят в духа. Затова, когато се освободите, можете да се 

движите напълно в духа. Искам да кажа, че Святия Дух обитава по-пълно в чисто 

пространство. 

Нека да погледнем Деяния 19, където се казва, че Павел проповядвал и много хора дошли и 

изповядали делата си. Тук се вижда, че много от тях са започнали да се занимават с тях от 

любопитство. Едната от причините да се въвлечем в чародейство е любопитството. Четем книги и 

вършим странни неща, и любопитството ни отваря врата за демон. Гледате предавания по 

телевизията, купувате си книга. Книгите с чародейство, които са били изгорени на кладата в този 

момент, са били на стойност 50 000 надници. Забележете отново връзката между чародейството и 

парите. Вярвам, че когато духът на чародейство и проклятията от него са разчупени, това отваря 

място за повече финансово благословение. Жената с предсказвателния дух изкарваше много пари на 

господарите си чрез силата на този дух. Причината да изпратят Павел в затвора не е, че той изгони 

демона от нея, а че те изгубиха пари. Светът не го е грижа за църквата, не го е грижа, че ние тук си 

гоним духове. Светът го е грижа за финансите – когато парите започнат да текат през църквата, 

тогава светът започва да се интересува. Затова знам, че чародейството е свързано с парите.  

Хората имат дългове, бедност и финансови проблеми в живота си, защото демоните на 

чародейство и окултизъм не са били преборени и това им пречи да получат пълното благословение 

от Бог. Но когато преминат освобождение, когато започнат да признават греховете си, когато 

започнат да изгарят вещите, свързани с чародейството (книги, символи, статии, тотеми, амулети, 

късметлииски сувенири), и някой пречисти къщата им, злите сили биват унищожени и изгорени. 

Виждам хора да се разхождат с окултни символи по себе си и дори не знаят, че са окултни. Виждам 

хора да носят анкх (кръст с кръг на върха вместо чертица), а това е окултен египетски символ на дух 

на сладострастието. Не е чудно защо имат проблеми със сладострастни желания. Носят и бръмбари, 

пчелички – моля ви, отървете се от тези неща, нямате нужда от такива мистични работи.  

Следователно, понякога чародейството е свързано с предмети, книги, символи, които 

носят сила, духовна сила. И като хора на Бога трябва да сме много внимателни – не сме 

езичници. Ние сме светии на Бога – нямаме нужда от статуи, на които да се молим. Нямаме 

нужда от картинки и фигурки в колата си, нямаме нужда от късметлийски неща. Ние служим 
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на невидимия Бог, живеем с вяра. За някои хора да живееш с вяра значи да вярват в нещо, 

което могат да докоснат, видят, помиришат или разклатят. Ние нямаме нужда от такива неща 

–  живеем с вяра в невидимия Бог.  

Не можем да Го видим, но знаем, че е там. Нямаме нужда от троли и херувимчета пред 

вратата си и от други създания да висят от покрива на църквата ни. Просто строим сграда с 

климатична инсталация и имаме църква. Срещнах един пастор, чиято църква нямаше 

откровение за  освобождение. Тя се намираше в катедрала, която имаше статуи на демони по 

покрива си. Казах му за тях, а той каза, че не вярва. Те бяха правили изчистване на църквата. 

Когато ме попита какво да прави със статуите, му казах и тях да изчисти. Как може да иска да 

има Божието присъствие, след като, като водач на църквата трябва да може да разпознае, че статуите 

са свързани с духовното царство.  

Забелязах, че църквата е най-високата сграда в този квартал на Чикаго, и тези демони гледат 

във всичките четири посоки. Този квартал в Чикаго има най-високата смъртност, защото тези 

демони освобождават духовна власт над територията, подвластна на църквата. И Бог бе дал тази 

катедрала в ръцете на пастора, за да се справи с демоничното влияние от статуите, а пасторът 

нямаше достатъчно духовно откровение да направи това. Ако не искате да се отървете от тях, 

повикайте Квазимодо -  нека той да го направи (статуи на такива демони има по цялата катедрала 

„Света Богородица” в Париж –бел. пр.). 

Понякога чародейството действа чрез неща, които са наше притежание – масонски неща, 

народно творчество. Не можете да ги задържите и да бъдете благословени, защото чрез тях сте 

свързани в определен завет. Прочетете още един стих от Исая 28. С молитва ще разчупим определен 

завет на чародейство, който може да е бил сключен и да се предава в поколенията. Езическите 

празненства, като карнавали и фестивали, не са само време на забавление. Това са моменти на 

подновяване на завета с духа, в чието име се празнува, от година на година. Такива празненства има 

в хиндуизма, мюсюлманството. В Япония също. Това са фестивали, на които заветът с местните 

божества е подновяван, подновява се връзката с демоничното царство от година на година. Заветите 

дават на демоните достъп, както заветът с Бог Му дава достъп до нашия живот. Заветът ни с Бог е 

подпечатан с кръв – кръвта на Исус – и ние имаме достъп до небесния свят заради него. Ако 

сключим завет със смъртта, имаме достъп до ада, както и демоните до нас. Смъртта и ада са 

духове. Някои хора си мислят, че адът е само място. Адът е място, но има и дух, наречен ад. 

Някои хора мислят, че смъртта е събитие, тя е събитие, но също има дух с името смърт. Може 

да имате дух на смърт в живота си, без да сте физически мъртви. Този дух на смърт ви отделя от 

живота, пречи ви да се радвате на живота. Говорили ли сте с някой, който ви казва, че животът му е 

истински ад? Често има дух на ад в живота им.  

Духът на ад ще мъчи живота ти и ще измъчва и теб, докато не започнеш да си мислиш, че 

това е адът. Някои хора казват: „Братко, аз не вярвам в ада, защото това е ад.” Вярвам, че можем да 

имаме Рая на земята, или поне малко да го вкусим, можем да имаме Славата на Бога. Можем да 

имаме ад на земята. Връзката между тези духове и чародейството е, че когато имаме дух на 

чародейство в живота си, той също отваря вратата за духовете на смърт и ад. Те имат сключени 

уговорки, заветите, били те масонство, церемонии, ритуали, фалшива религия - те са отворени врати. 

Ако искате  да имате Бог в живота си, трябва да изпитвате всичко в духа. Имаме Божия дух в себе 

си и трябва да му се доверим, когато ни подсказва, че нещо не е наред. Този завет със смъртта и ада 

трябва да бъде разчупен. Те също са свързани с лъжи и фалшива религия. Всяка друга религия, в 

която вярвате, е лъжа и  небогоугоден завет с чародейството. Един от стиховете, който използваме, 

да разчупим този завет, е 18 „вашия завет със смъртта ще бъде развален и договорът ви с ада няма 

да устои”. Можем да разчупим тези небогоугодни завети! Можем да разчупим заветите с 

чародейството, със смъртта и ада! Бог казва, че  можем да ги разчупим, независимо как са сключени 

– с кръв, чрез жертвоприношения на животни, чрез жертвоприношение на хора, но благодарение на 

Бог те могат да бъдат развалени. Когато се разчупват, силата на освобождението може да бъде 

подложена на изпитание, защото силата на много демони идва от тези завети. Когато разчупваме 
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проклятия, разчупваме заветите и гоним демони от хората, демоните може да откажат да се 

подчинят на Писанието. Но Бог е ревнив, Той казва, че Израел е сключил завет с Него, те са Негов 

народ и не може да имат завет с демони. Сключили сме завет с Него чрез кръвта на Исус -  

независимо какъв друг завет сме сключили, Той го разчупва.  

Аз съм вярващ, аз съм дете на Бога – не ме интересува, какви договори са сключвали моите 

предшественици, не ме интересува колко завета с демони са сключили, може да са били масони, 

може да са се кланяли на идоли. Със силата на Божието Слово мога да разчупя всеки завет, 

независимо дали е подпечатан с кръв, всяка клетва, всяка дума на проклятие. Мога да изгоня 

духовете на смърт и ад, които са мъчили живота ми.  

Когато започнете да се освобождавате от духовете на смърт и ад, започвате да се радвате на 

живота, започвате да се радвате на Рая на земята, на Божиите благословии. Аз не искам да има ад на 

земята, нито какъвто и да било ад. Не искам да отидем в ада. Искам да има Рай на земята и Рай на 

небето, искам благословения на земята и благословения на небето. Някой може да се бори срещу теб, 

но ти все пак да имаш Божия мир и благословение в себе си и когато умреш, да отидеш направо в 

Божието присъствие. Не е нормално да имаме завет със смъртта и ада, докато сме на земята, и после 

да отидем в Рая. Не, всеки договор със смъртта и ада е разчупен и отнемаме силата на духовете на 

смърт и ад в живота си! Със смъртта идва болестта и бедствието, с ада – мъчението и болката . 

Мъчението и болката са духове, които работят заедно с духовете на смърт и ад.  

Сега ще се помолим. Всеки, който знае, че идва от род с чародейни духове, да се изправи на 

крака. Някои от нас не го знаят, но нека също да се изправят и да се  помолят, да се изправят срещу 

чародейните духове в рода си. Да се помоли заедно, кажете: 

Небесни Татко, благодаря Ти за истината на Твоето Слово. Благодаря Ти, Господи, за 

свободата в Святия Дух. Благодаря Ти за силата и властта, която си ми дал над силата на 

врага. Вървя в Духа и се отричам от плътта. Отричам се от лъжите и всички дела на плътта, 

включително и чародейство. Отричам се от всяко желание да контролирам, доминирам и 

манипулирам другите хора за собствена изгода. Отричам се от всякакви форми на 

чародейство, магьосничество и демонизиране в  живота на моето семейство и кръвна линия. 

По силата на Божието Слово, развалям и разчупвам всеки завет със смъртта и ада. 

Освобождавам се от всички духове на смърт и ад, тъга, мъка, болест, мъчение, болка, бедност, 

липса, финансови пречки.  

Освобождавам се от всички духове на бунт, чародейство, демонизиране, магьосничество. 

Освобождавам се от всички наследствени духове на бунт, гордост и чародейство. Разчупвам 

всяко проклятие на чародейство в живота си от двете страни на семейството ми. Разчупвам 

тези проклятия на бунт, гордост, чародейство, демонизиране, фалшива религия. Господи, 

благодаря Ти, че ме освободи. Моля Те да ми простиш, ако съм уповавал на човек повече, 

отколкото съм уповавал на Теб. (Това е една от областите, в които имаме най-голяма нужда от 

Божията прошка. Моля ви да поискате от Бог да ви прости, че сте уповавали на човек, независимо 

дали това са пасторите ви, родителите ви, приятели, на които сте се доверили повече отколкото на 

Бог.)  

Господи, молим Те, Господи, да ни простиш за всеки път, когато сме имали повече 

упование в човек или когато сме правили от човека наш идол, за всеки път, когато сме 

обичали хората повече, отколкото сме обичали Теб, че сме поставяли хората на мястото, 

където трябва да седиш Ти. Господи, молим Те да ни простиш това. Прости ни, че сме 

разчитали на човек повече, отколкото сме разчитали на Теб. Разчупваме това проклятие от 

Еремия 17, разчупваме проклятието за уповаване на човека, разчупваме проклятието за 

идолопоклонство в Името на Исус. Господи, прости ни, че сме уповавали на мишцата на 

плътта, вместо да се доверим на Духа Ти и на милостта Ти. (Помислете дали сте се опитвали да 

постигнете желаното по естествени начини, вместо да живеете в Бог и да се опитвате да Го 

зарадвате: не се молите, не търсите Божията мъдрост, не се опитвате да удовлетворите Бог, не 

търсите водителството на Духа. Разчитате повече на плътта, на човешкия си ум да свърши цялата 
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работа. Ако се чудите защо не ви вървят финансите, помолете Бог да ви прости за този грях. Бог иска 

да бъде Бог във вашия живот.) 

 Разчупвам тези проклятия заради това, че имах повече вяра в плътта, отколкото в Духа 

на Бог. Сега се освобождавам от всяка сила на чародейството, която влияе на живота ми и ми 

пречи да се подчиня на Бог. Искам да се подчинявам на Бог. Господи, освободи ме от всичко в 

живота ми, което ме блокира, разколебава или затруднява да се подчиня на Словото Ти и да 

върша волята Ти. 

Благодаря Ти, Господи, че ме освободи от всеки дух на чародейство, всяка сила и всеки 

контролиращ дух, който ме отдалечава от Духа на Бог и ме води към плътта. Освободи ме от 

всеки дух, който ме заслепява и ме прави неспособен да видя истината в Словото Ти. 

Благодаря Ти, Господи, че ме освободи от всеки дух, който може да ме отдалечи от волята Ти и 

Словото Ти. Освобождавам се от всеки дух на бедност, липса и финансови пречки, който пречи 

на моето благословение. Благодаря Ти, че ме освободи от всеки дух на чародейство, който 

имаше власт над финансите ми. Благодаря Ти, Господи, че ме освободи от всички форми на 

религия, легализъм и измама, фалшиво учение и фалшиво служение. Благодаря Ти, Господи, 

че ме освободи тази вечер. В Името на Исус. Амин. Благодаря Ти, Исусе! Благодаря Ти, Исусе! 

Моля се тази вечер да има голямо освобождение, да видим нова свобода. Нова свобода, нова 

радост, нов мир. Благодаря Ти, Татко, че освобождаваш хората Си от делата на тъмнината! Сега ще 

се моля за всеки един от вас. Просто останете прави, ако знаете, че има нещо в живота ви - учение, 

проклятие, демон. След моята проповед може да сте открили  нещо за себе си и то да се раздвижи 

във вас. Проповядването тревожи съществата. В Марк 1, когато Исус започна да проповядва, 

демоните се раздвижиха. Когато проповядваме, трябва да отделим време да изгоним тези същества. 

В Името на Исус, заповядвам на тези духове на чародейство, които са се опитвали да се 

скрият в живота ви, на наследствените духове, които се опитват да управляват живота ви, да 

ви блокират или да ви отклонят, казвам им да излязат в Името на Исус. Заповядвам на 

духовете на смърт, ад, мъчение, тъга, мъка, бедност, болка, депресия, да започнат да излизат! 

Заповядвам на духовете на смърт и ад да започнат да излизат сега!  

Всички измъчващи духове, заповядвам ви да започнете да излизате сега в Името на 

Исус Христос! Със силата на Святия Дух ви изгонвам и ви казвам да си вървите, да започнете 

да напускате тези хора! Казвам на демоните, на духовете на питон, които са били изпратени да 

задушат молитвения ви живот, да задушат духовния ви живот, да задушат дарбите на Духа, 

заповядвам на духовете, които трябва да блокират четенето на Библията и разбирането ви на 

Божието Слово, заповядвам на тези неща да започнат да излизат от вас, да си вървят, да ви 

пуснат и да излязат от вас! Излезте, излезте сега от всички тези хора! Всички наследствени 

духове на масонство, свободно масонство, наследствени духове на Източна Звезда, 

наследствени духове на фалшива религия, наследствени духове на демонизиране, 

магьосничество и чародейство, на доминиране, манипулиране и Езавел, заповядвам ви да 

оставите тези хора завинаги! Изгонвам ви от тяхната кръвна линия! Изгонвам ви от техните 

кости, бъбреци, черни дробове! Духове, които действате в гръбнака, между очите, на върха на 

главата, в гърлото, в сърцето, в мускулите, излезте сега! Където и да се криете, в бъбреците, в 

гръбнака, в костие, в мускулите, заповядвам ви да си вървите! Напуснете скелетната система, 

кръвообръщението, мозъка, от цялото тяло, казвам ви да си вървите сега, вървете си в Името 

на Исус! Излезте от дихателната система, от нервната система! Вървете си! Вървете си! 

Победени сте от кръвта на Исус –  напуснете!  

Пуснете го да си отиде – поемете дълбоко въздух и издишайте, изкарайте го навън! 

Заповядвам на духовете да си вървят! Вървете си, духове на смърт и ад, на небогоугоден завет, 

заповядвам ви да си вървите, заповядвам ви да си вървите, заповядвам ви да си вървите! 

Чародейство, магьосничество, демонизиране, гадаене на бъдещето, дежа вю, предсказване, 

излезте! Четене, хороскопи, астрология, заповядвам на всички тези демони да си вървят – 

вървете си в Името на Исус!  
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Заповядвам на кръвно и наследствено чародейство в семейството, семейно чародейство 

и семейни духове, заповядвам ви да си вървите! Вървете си! Вървете си! Всички вие духове на 

смърт, ад и разруха, вървете си! Излезте, пуснете ги и си вървете, пуснете ги и си вървете! 

Победени сте от кръвта на Исус! Пуснете ги и си вървете! Пуснете ги и си вървете! Пуснете ги 

и си вървете!  

Ако чувствате, че нещо се раздвижва, ако нещо ви задушава, не се колебайте да поискате 

хората да се молят за вас и да положат ръце на вас!  

На всичко, което се движи във вас, заповядвам да си върви! Всички демони на 

легализъм, контрол, всички демони, които ви правят контролирани от други хора – от майка 

ви, от баща ви, контрол от други вярващи, от приятелите, от съпруга ви, от съпругата ви, от 

вашата църква, от пасторите ви, заповядвам на духовете на контрол  и доминиране, унижение, 

манипулиране и страх, заповядвам на всички тези духове да ви напуснат! Заповядвам на 

всички духове на Езавел, вървете си! Вървете си, вървете си, пуснете ги! Всички духове на 

страх от човека, на страх от хората, на страх от хорското мнение, на контрол чрез страх, 

заповядвам ви да си вървите!  

Заповядвам на духовете, които се опитват да ви отклонят от съдбата ви, които се 

опитват да ви попречат да вървите в съвършено изпълнение на Словото, които ви объркват, 

които се опитват да ви отклонят от верния курс, заповядвам на демоните на разрушение и 

илюзия, на демоните, които ви карат да напуснете правилната църква, да се откажете от 

правилното водачество, заповядвам на духовете на ад, на духовете на ерес, на духовете, които 

искат да ви убият преждевременно, които се опитват да съкратят живота ви, заповядам на 

демоните  на немощ и болест, които са прикрепени към тялото ви, заповядвам на изговорените 

проклятия, клетви, баяния, магии, урочасвания, заповядвам на тези демони, които действат 

заради проклятия, вие нямате власт тук, нямате място тук! Духовете на провал в работата, в 

служението, във финансите, заповядвам на духовете на бленуване, на фалшиво пророкуване, 

на ерес, на отклоняване от пътя, на подхлъзване надолу към сладострастие и перверзия, 

заповядвам ви да си вървите! Заповядвам на пристрастяване, на тютюнопушене, пиянство, 

наркомания, които ви отклоняват от пътя ви, заповядвам ви  да си вървите!  

Разчупвам небогоугодните душевни връзки, разчупвам връзки, които не са помазани от 

Бог, разчупвам взаимоотношения, които нямат за цел да ви благословят, а са настроени 

против вас! Заповядвам на духовете на измама, отричане, лъжа, на слепота да излязат от вас! 

В Името на Исус, вървете си! Това са хора на Бога, следователно трябва да ги пуснете и да си 

вървите! Разчупвам ги, разчупвам наследствените духове на отхвърляне, провал, липса, 

наследствени духове на ад и смърт, хайде, ад и смърт, хайде духове на ад и смърт, мъчение, 

провал, разрушение, излезте! Ад, смърт, мъчение, разрушение, вървете си!   

Демони, които причинявате главоболие, депресия, опресия, умствени сривове, на 

объркване, демони, които ви карат да вземете грешни решения, демони на двойнственост, на 

страх от грешки, на колебание, вървете си! Заповядам на духовете на идолопоклонство, на 

окултизъм, на фалшива религия, фалшиво учение, заповядвам им да си вървят сега в Името 

на Исус! Татко, освободи ги сега! Напуснете ги, духове, хайде, вървете си, вървете си, вървете 

си, победени сте, излезте сега от тези хора в Името на Исус! Оставете ги да си отидат, хора на 

Бога!  

Всяко предписание от ада срещу светиите на Бога, всички духове на отлагане и 

забавяне, напуснете хората и си вървете! Духове на легализъм, на опити да се уповава на 

плътта, вместо на Духа, демони, които ви карат да се опрете на плътта си, вместо да се 

доверите на Бог, демони на неверие и съмнение, демони, които карате хората да не искат да се 

доверят на Бог, хайде, всички вие, духове, излезте! Вървете си, от тези, които се борят с 

неверие и съмнение! Неверие и съмнение, недоверие към Бог, отхвърляне на Бог, страх, че Бог 

няма да отговори, духове на проблемен живот, на травма, духове на безнадеждност, 

самоубийство, страх от бъдещето, от провал, от бедност, излезте! Страх от чародейство, от 
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човека, от контрол, страх от ада, от падение, страх от Бог, страх от демони, страх от дявола, 

страх от неизвестното, от бъдещето, страх от грешни решения, паника, фобии, срамежливост, 

затвореност, неразбиране, нервност, тревога, нетърпение, духове, които ги тревожите през 

нощта, духове на безсъние, лудост, объркване, паника, заповядвам ви да излезете! Демони, 

които сте командвани от чародейството, заповядвам ви да си вървите сега в Името на Исус! В 

Името на Исус! Благодаря Ти, татко! Благодаря Ти, татко! Благодаря Ти, татко! Благодаря Ти, 

татко! Благодаря Ти, татко! Благодаря Ти, татко! 

Освободи хората Си! Казваш, че когото освободиш е наистина свободен! Освободи 

хората Си, Татко, от всяко чародейство, от всяка демонична сила, паника и контрол в Името 

на Исус! Татко, освободи ги от лошите им навици и от греховете, които те вършат поради тези 

навици, дай им да познаят победата! Заповядвам ви, духове, които сте били изпратени да им 

пречите да вървят победоносно в свободата си всеки ден, вървете си! О, Боже, благодаря Ти, че 

освободи хората Си от силата на чародейството в този регион! Разчупваме силата на 

чародейството в тази територия! Връзваме по свръхестествен начин духовете на чародейство в 

Ню Ингланд, на които е била дадена власт, и се молим да бъдат изпратени ангели, които да 

започнат да разрушават древните завети на чародейство в Ню Ингланд в Името на Исус! 

Амин!  

 Разчупваме всяка връзка между хората и демоните и духовете в тъмното царство, 

разрязваме тези връзки с чародейството, разкъсваме мрежите от духове, които са били 

изпратени върху тези хора, демони, които действат от слънцето, луната и звездите и небесните 

системи върху хората на Бог, връзваме ги, духове от океаните, водите и моретата, изпод 

земята, Господи, освободи хората Си от всички тези демони!  

Освобождаваме хората напълно от духа на чародейство. Боже, нека Твоята благословия дойде 

на тях! Нека Славата Ти лежи на тях! Нека помазанието Ти бъде на тях! Нека силата Ти  бъде 

на тях! Нека вървят в свобода! Нека вървят в пълна радост и пълна победа! Благодаря Ти, 

Исусе! Благодаря Ти, Исусе! Благодаря Ти, Исусе! 

Издигнете ръце и хвалете Бога за момент! Нека Божия Дух ви управлява! Ако усетите, че 

нещо излиза, оставете го да си иде! Това е конференция за освобождение – свободни сте да се 

освобождавате! Отново, свободни сте да се освободите! Благодаря Ти, татко! Благодаря Ти, Исусе! 

Нека нова река бликне от вас, нека ново хваление бликне от вас, нека нова песен бликне от вас! Нека 

реки от жива вода бликнат от корема ви, нека има нова свобода! Ново хваление, ново помазание за 

молитва, ново откровение, нов пробив! Нека силите на чародейството бъдат разчупени, нека има 

нова святост, нова праведност! Благодаря Ти, Исусе! Благодаря Ти, Исусе! Благодаря Ти, Исусе! 

Благодаря Ти, Исусе! Благодаря Ти, Исусе! Нека кажем заедно:  

 Освобождавам се от всичките сили на чародейство, магьосничество и демонизиране! Аз 

съм дете на Бог – имам завет с истинския жив Бог. Всеки небогоугоден завет, който е бил 

наложен над живота ми, е разчупен и развален! Имам завет на изцеление, благословия, 

просперитет, откровение. Благодаря Ти, Боже, за завета, който имам чрез кръвта на Исус! 

Освобождавам се от всяка друга сила, която не е от Бог – от всеки контрол, манипулиране, 

принуждение или измама, които действат срещу живота ми! Освобождавам се и съм свободен! 

Няма да бъда контролиран, доминиран, манипулиран, принуждаван или мамен. Ще вървя в 

нова свобода, нова радост и ново благополучие през всичките дни на живота си. Освободих се и 

съм свободен в Името на Исус! Амин! 

 


