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Една от последните крепости останала все още незавладяна и непокорена от 

християните е в сферата на финансовите благословения. За да станем победители и да 

получим наследството, което ни се полага по право трябва най-напред да застанем 

срещу силните крепости в църквата, в които са заключени вярващите и да ги съборим. 

Самите крепости се състоят от: съмнение, неверие, грешки, фалшиви учения, 

хуманизъм, липса на знания за последиците от спазването или нарушаването на 

духовните закони и от нашата упорита бунтовна гордост примесена със задоволство. 

Трябва да разрушим, разкъсаме и елиминираме врага и неговите законни права, които 

крадат, убиват и разрушават (Йоан 10:10) тези благословения. 

15) Засрамиха ли се, когато извършиха мерзости? Не, никак не ги досрамя, 

нито са знаяли да почервенеят; затова ще паднат между падащите, ще бъдат 

повалени когато ги накажа, казва Господ. 16) Така казва Господ: застанете на 

пътищата и вижте, застанете на древните пътеки, де е добрият път и ходете по 

него и ще намерите покой за душите си; Но те рекоха: не щем да ходим в него. 17) 

Поставиха и пазачи над вас та казаха: слушайте гласа на тръбата. Но те рекоха: не 

щем да слушаме. 18) Затова слушайте, о, народи, и ти, съборе, узнай що има между 

тях. 19) Слушай, земльо! Ето, аз ще докарам зло върху тия люде, дори плода на 

помислите им; защото не послушаха словата ми, а колкото за закона ми, те го 

отхвърлиха. (Еремия 6:15-19). 

Едно от най-добрите оръжия, които Сатана използва днес в църквата са 

фалшивите пророчества, фалшивите учители и бунтовните пастори, които проповядват 

половинчати истини от Евангелието. Тези измамни и завоалирани поучения в познатия 

съблазняващ дух представляват смесица от безотговорност, мудна любов (агапе), 

благодат, която не гледа на делата и приспивна песничка на дявола, които са много 

добре приети във всяка църква склонна да тръгне в широкия път на самодоволството и 

да избегне собственото си освобождение. 

9) докога ще спиш о, ленивецо? Кога ще станеш от съня си? 10) Още малко 

спане, малко сгъване на ръце за сън - 11) Така ще дойде сиромашия върху тебе като 

разбойник и немотия като въоръжен мъж. (Притчи 6:9-11). 

Не обичай спането да не би да осиромашееш; отвори очите си и ще се наситиш 

с хляб. (Притчи 20:13). 

А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от 

вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения. (1 Тимотей 4:1). 
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3) Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но понеже 

желаят да слушат новости ще си набавят учители по своите страсти, 4) и като 

отвърнат очите си от истината ще се обърнат към басните. (2 Тимотей 4:3-4) 

8) Защото така казва Господ на силите, Израилевия Бог: Да ви не мамят 

пророците ви и чародеите ви, които са всред вас и недейте слуша сънищата си, които 

вие давате причина да ги сънувате. 9)Защото те ви пророкуват лъжливо в мое име; аз 

не съм ги пратил, казва Господ. (Еремия 29:8-9). 

18) А Михей рече: Чуйте, прочее, Господното слово. Видях Господа седещ на 

престола си и цялото небесно войнство стоещо около него отдясно и отляво. 19) И 

Господ рече: Кой ще примами Израилевия цар ахава за да отиде и да падне в Рамот-

Галаад?И един, проговаряйки рече едно, а друг - друго. 20) Сетне излезе един дух та 

застана пред Господа и рече: Аз ще го примамя. А Господ рече: Как? 21) А той каза: 

Ще изляза и ще бъда лъжещ дух в устата на всичките му пророци. А Господ рече: 

Примамвай го още и ще сполучиш; излез, стори така. 22) Сега, прочее, ето Господ е 

турил лъжещ дух в устата на тия твои пророци; обаче Господ е говорил зло за тебе. 

(2 Летописи 18:18- 22). 

Може би най-разпространения и грешно цитиран стих от тези хора е този в 

Притчи 13:22, където се казва: "Богатството на нечестивия се запазва за праведния". 

Поучават ни, че щом нечестивите са неспасени, небрежни, алчни и егоистични 

езичници, то всичко, което трябва да сторим е да изискваме богатството им, за да го 

грабнем без да правим нищо повече, освен да чакаме идването на съдния ден, когато то 

ще се изплъзне по магически начин от техните мръсни ръце и ще падне в нашите! 

Какво по-просто от това!! 
Някои вземат основата на тази заблуда и слизат още по-ниско като обещават, че 

"ако сега дадете повече пари на тях и тяхното служение, то Бог ще преумножи 

пропорционално дарението и вие ще станете по-богати от останалите!" 
Истината е, че нищо не може да бъде по-далеч от истината. Цитирания стих в 

Притчи 13:22 в действителност гласи: Богатството на грешниците се запазва за 

праведните. Трябва да помним, че за Бог грехът си остава грях независимо дали сме 

спасени или не. 
13) Защото от малък до голям всеки от тях се е предал на сребролюбие и от 

пророк до свещеник всеки постъпва фалшиво. 14) Повърхностно са лекували те 

раната на людете ми като са казвали: Мир, мир! А пък няма мир. (Еремия 6:13-14). 
1) Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има 

лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като даже се отричат от 

Господаря, който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. 2) И мнозина ще 

последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се 

похули. 3) От лакомство те ще ви експлоатират с престорени думи; но тяхната 

присъда, отдавна приготвена, не се забавя и тяхното погубление не дреме. (2 Петрово 

2:1-3). 
17) Те са безводни кладенци, мъгли, тласкани от буря, за които е запазена 

мрачна тъмница до века. 18) Защото, като говорят с надуто празнословие, те с 

разтленността подмамват в плътските страсти ония, които едвам избягват в 

живеещите в заблуждение. Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата; 

защото от каквото е победен някой на това и роб става. (2 Петрово 2:17-19). 
Вярно е, че в основата на Божиите принципи лежи законът за сеитбата и 

жътвата, но е голяма грешка да вярваме, че едно духовно проклятие допуснато да 

порази дадена личност заради неизповядан грях и скрито престъпление ще бъде 
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автоматично изтрито, чрез физическият акт на дарение от пари. Грехът и проклятията 

могат да бъдат елиминирани единствено, чрез богоугодни и духовно определени 

техники на освобождение: 1)отричане, 2)покаяние и 3)изгонване на духовете и 

проклятията в името на Исус (Марк 16:17-19). 
Павел правилно казва в Римляни 7:14, Защото знаем, че законът е духовен. 
9) А според както е писано: - "Каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на 

човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят". 

10) А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко даже и 

Божиите дълбочини. 11) Защото кой знае що има у човека, освен духа на човека, 

който е в него? Така и никой не знае що има у Бога освен Божия Дух. 12) А ние 

получихме не духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е 

благоволил да ни подари; 13) което и възвестяваме не с думи научени от човешка 

мъдрост, но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните 

човеци. 14) Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за 

него е глупост; и не може да го разбере защото то се изпитва духовно. (1 Коринтяни 

2:9-14) 
Трябва да разберем, че духовните проблеми могат да се решат единствено с 

духовни методи. За да получим истинско и трайно освобождение, което ще позволи на 

благословенията да дойдат при нас трябва да разберем, че е необходимо да приемем 

отговорността за нашите лични грехове и греховете на семействата ни в името на Исус. 
Истинското освобождение винаги става на два етапа: 1) Сблъсък с всичко, което 

поражда грях и поставянето му под кръвта на Исус (Лука 3:8-9) (1 Йоан 1:9) (Левит 

26:39-45) и 2)Заповядване на проклятията и духовете, които стоят зад тях да напуснат в 

името на Исус! (Марк 16:17-19) (Лука 4:18-19) (Деяния 8:5-8) (Матей 4:23-24) (Матей 

8:16-17) (Марк 1:23-27) (Марк 2:5) (Марк 5:1-20) (Марк 9:25-27). 
По-голямата част от съществуващата бедност и недоимък сред християните днес 

не се дължат на проклятията (въпреки че те съществуват) или на демоните които са 

отговорни за тях, а на нашият собствен отказ, мързел или липса на знание как да вземем 

власт над тези проклятия и демони в името на Исус, за да ги изгоним. 
Людете ми загинаха от нямане на знания; понеже ти отхвърли знанието, то и 

аз отхвърлих тебе да ми не свещенодействаш; понеже ти забрави закона на твоя Бог, 

то и аз ще забравя твоите чада. (Осия 4:6). 
Поради тези причини на врага му е позволено да издигне крепости, които 

изглеждат толкова укрепени и огромни, че в много случаи хората приемат, че няма 

никакъв начин да се измъкнат от тях и да избегнат гибелта си. 
А те рекоха: Станете, нека отидем против тях; защото видяхме земята и 

ето, твърде е добра. Вие още седите ли? Не се обленявайте за да влезете и да 

завладеете земята. (Съдии 18:9). 
Тези стихове се отнасят за Дановото племе, което вече беше прекосило 

границата и най-сетне беше повело борбата срещу великаните, но още се бавеше да 

влезе в притежаване на наследството. 
Болшинството от хората в църквите днес никога не са прекосявали своята река 

Йордан, камо ли да предприемат нещо срещу своите великани в духовния свят. На тази 

колебливост се дължи и бедността и недоимъка във физическия свят. 
51) Говори на израилтяните като им кажеш: Когато минете през Йордан в 

Ханаанската земя, 52) изгонете пред себе си всичките жители на земята, изтребете 

всичките им изображения, унищожете всичките им леяни идоли и съборете всичките 

им оброчища. 53) И завладейте земята и заселете се в нея; защото на вас съм дал тая 
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земя за наследство. 55) Но ако не изгоните отпред себе си жителите на земята 

тогава ония от тях, които оставите ще бъдат тръни в очите ви и бодили в ребрата 

ви и ще ви измъчват в земята в която живеете. (Числа 33:51-53;55). 
Тук Бог говори за хора контролирани от зли духове. Сега ние имаме предвид 

духовна парабола, която представлява изгонването на духовете и проклятията вън от 

живота ни и нашия храм (тялото и душата), за да приемем победата и благословенията. 
1) След това цялото общество израилтяни се събра в Сило, дето и поставиха 

шатъра за срещане, защото земята вече биде завладяна от тях. 2) Обаче, между 

израилтяните останаха седем племена, които още не бяха взели наследството си. 3) 

Исус, прочее, каза на израилтяните: Докога ще немарите да отидете и да завладеете 

земята, която ви е дал Господ Бог на бащите ви? (Исус Навиев 18:1-3). 
1) След една година във времето, когато царете отиват на война, Давид прати 

Йоава и слугите си с него и целия Израел; и те разбиха Амонците и разбиха Рава. А 

Давид остана в Ерусалим. 2) И надвечер Давид стана от леглото си и се разхождаше 

по покрива на царевата къща; и от покрива видя една жена, която се къпеше; а 

жената бе много красива наглед. 3) И Давид прати да разпитат за жената; и рече 

един: Не е ли това Витсавее, дъщеря на Елиама, жена на хетееца Урия? 4) И Давид 

прати човеци да я вземат и когато дойде при него лежа с нея (защото се бе очистила 

от нечистотата си) и тя се върна у дома си.(2 Царе11:1-4). 
Поуката от цялата история е, че Бог иска Неговите царе да отидат на война с 

враговете Му, които трябва да бъдат и наши врагове. Когато не се подчиним, се 

отваряме за изкушения от страна на изкусителя (Матей 6:13), да бъдем атакувани и/или 

мъчени (Матей 18:34). Защо тогава не очакваме и дори нещо повече - не изискваме - от 

пасторите, на които плащаме заплата, да се борят с нас и за нас духовно и авторитетно 

в битката срещу проклятията и крепостите на врага? Не са ли те поставени донякъде в 

същата позиция на царе над църквите (като наше покривало) под Исус, който е Цар над 

църквите? 
И не сме ли всички ние призвани от Бога да бъдем свещеници над домовете си 

(нашите семейства) - позиция, подобна на тази на кралете над техните замъци? Защо 

тогава смятаме, че е нормално да търпим мудността и самодоволството в семейството и 

църквата, след като Бог ги осъжда? 
17) Сине човешки, поставих те страж: над Израилевия дом; слушай, прочее 

словото от устата ми и предупреди ги от моя страна. 18) Когато кажа на 

беззаконника: Непременно ще умреш, а ти не го предупредиш и не говориш, за да 

предпазиш беззаконника от беззаконния му път та да спасиш живота му, оня 

беззаконник ще умре в беззаконието си; но от твоята ръка ще изискам кръвта му. 21) 

Но ако предупредиш праведника да не съгреши и праведника не съгреши, той 

непременно ще живее, защото се е свестил; и ти си избавил душата си. (Езекиил 3:17-

18, 21). 
2) Сине човешки, пророкувай против израилевите пастири, пророкувай и речи 

им - така казва Господ Йеова на пастирите: Горко на израилевите пастири, които 

пасат себе си! Не трябва ли пастирите да пасат стадата? 4) Не подкрепихте 

немощната, нито изцерихте болната, не превързахте ранената, не докарахте 

заблудилата се, нито потърсихте изгубената; но с насилие и строгост властвахте 

над тях. 5) Те се разпръснаха понеже нямаше пастир и, като се разпръснаха, станаха 

храна на всичките полски зверове. (Езекиил 32:2, 4-5). 
Полските зверове разбира се, са сянка и преобраз на демоничните сили. Еремия 

48:10 казва: Проклет оня, който въздържа ножа си от кръв(срещу Божиите врагове). 
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Този пасаж се отнася за духовни, а не за физически врагове. Виж меча на Духа в 

Ефесяни 6:11-19. 
Кълнете Мироза, рече Ангела Господен, горчиво кълнете жителите му, защото 

не дойдоха на помощ Господу, на помощ Господу против силните. (Съдии 5:23). 
21) Не мразя ли, Господи ония, които мразят тебе? И не гнуся ли се от ония, 

които се надигат против тебе? 22) Със съвършена омраза ги мразя, за неприятели ги 

имам. (Псалм 139:21-22). 
Вечния Бог е твое прибежище и подпорка ти са вечните мишници; ще изгони 

неприятеля отпред тебе и ще рече: Изтреби! (Второзаконие 33:27). 
Самият Исус посочи, че благовестието се състои от четири стъпки. Можем да ги 

видим в Лука 4:18-19, където Исус цитира Исая 61:1-3, за да поясни служението си. 

Нашите служения трябва да бъдат построени по същия образец. 
18) Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовествам на 

сиромасите; прати ме да проглася освобождение на пленниците и прогледване на 

слепите, да пусна на свобода угнетените 19) да проглася благоприятната Господна 

година". (Лука 4:18-19). 
1) Духът на Господа Йеова е на мене; защото Господ ме е помазал да 

благовествам на кротките, пратил ме е да превържа сърцесъкрушените,да проглася 

освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните; 2) Да проглася 

годината на благоволението Господне и деня на въздаянието от нашия Бог; да утеша 

всичките наскърбени; 3) да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо 

пепел миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух; за да се 

наричат дървета на правда насадени от Господа, за да се прослави Той (Исая 61:1-3). 
Стъпка # 1 е да бъдем помазани (Святия Дух) и да бъдем спасени ние и другите. 
Стъпка # 2 проповядване на освобождение и развързване на пленниците.(В това 

влизат наследствените проклятия и греховете извършени от вас и вашите предци заедно 

с техните последици, които са позволили на проклятията и духовните атаки да дойдат 

върху вас.) 
Стъпка # 3 освобождение и изцеление на болните и сърцесъкрушените. (В това 

влизат емоционалните наранявания причинени поради манипулациите на врага, 

контрола упражнен от него и ролята ви на жертва.Обърнете внимание на това, че 

теготата (депресията) е спомената като дух в Исая 61:3. 
Стъпка # 4 физическо изцеление за вярващите. 
И ето, донесоха при него един паралитик, сложен на постелка. И Исус, като 

видя вярата им, рече на паралитика: Дерзай, синко, прощават ти се греховете. (Матей 

9:2). 
Спомнете си, че след отиването на кръста и възкресението Исус каза, че всичко 

това все още трябва да се практикува от вярващите и църквата в Марк 16:17-19. В това 

се състои и Великото Поръчение към църквата.  

 

 

ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ КЪМ ЦЪРКВАТА 
 

И тия знамения ще придружават повярвалите; в мое име бесове ще изгонват, 

нови езици ще говорят. (Марк 16:17) 

Кой проповядва в църквата, че благовестието е спасението, когато сам Исус каза, 

че то е само четвърт част от цялото? Защо пророците и пасторите се опитват толкова 
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упорито да изтрият другите три части? Павел казва, че ако се опитаме да изтрием или 

променим част от истинското благовестие, то тогава сме под проклятие. 
6) Чудя се как вие оставяте оногова, който ви призва чрез Христовата 

благодат и така скоро преминавате към друго благовестие; 7) което не е друго 

благовестие, но е дело на неколцината що има, който ви смущават и искат да 

изопачат Христовото благовестие. 8) Но ако сами ние или ангел от небето ви 

проповядваме друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде 

проклет. 9) Както ей сега казахме, сега пак го казвам: Ако някой ви проповядва друго 

благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет. 10) защото на човеци ли 

искам да угоднича сега или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако угаждах 

още на човеци не щях да съм Христов слуга. 11) Защото ви известявам, братя, че 

проповядваното от мене благовестие не е човешко 12) понеже аз нито от човек съм 

го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа. (Галатяни 

1:6-12). 
Ако Павел и Исус следваха всяка от четирите стъпки, то защо да не го правим и 

ние? 
Така щото всеки, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. (1 Коринтяни 

10:12) 
Така и Господ е наредил щото проповедниците на благовестието да живеят 

от благовестието. (1 Коринтяни 9:14). 
3) Но боя се да не би както змията измами Ева с лукавството си, да се 

разврати ума ви и да отпадне от простотата и чистотата, която дължите на 

Христа. 4) Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме 

проповядвали или ако получите друг дух, когото не сте получили или друго 

благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите. (2 Коринтяни 11:3-4). 
Но уморявам тялото си и го поробвам, да не би като съм проповядвал на 

другите сам аз да стана неодобрен. (1 Коринтяни 9:27). 
Можем да видим големите апостоли и евангелизатори в Библията да следват 

четирите стъпки и макар, че някои не са били под директното ръководство на Исус, да 

получават същите резултати като Него. 
5) Така Филип слезе в града Самария и им проповядваше Помазаника. 6) И 

народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха 

всичко и виждаха знаменията, които вършеше. 7) Защото нечистите духове, като 

извикваха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина 

парализирани и куци бидоха изцелени. 8) тъй щото настана голяма радост в оня град. 

(Деяния 8:5-8). 
Всичко се свежда до това: ако искаме истински и трайни резултати, то трябва да 

правим нещата по Божия начин. 
Голяма част от разочарованието във вярващите, които ходят на църква се дължи 

на изопаченото и непълно поучение, че нуждите им през седмицата ще бъдат изобилно 

снабдени само като дават повече в неделната служба. Още по-зле звучи поучението, че 

ако дадете един долар в замяна ще ви бъдат дадени сто. Тогава защо да не дадем сто, че 

да получим хиляда? Тези думи на обещание не идват от Бога. Тези проповедници не 

взимат под внимание истинския духовен закон за сеитбата и жътвата, а просто 

проповядват светска хуманистична доктрина взета назаем от банковите стратегии за 

инвестиции на уолстрийт, като прикачват към нея Божието име и цитират стихове, като 

тези в Малахия 3:8-11. Вярно е, че ние трябва да дадем на Бога онова, което така и така 

му принадлежи - 10% от първака на всичките доходи. Можем да видим ясно това в стих 
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8, а също и на други места като 1 Коринтяни 9:7-13; Битие 28:22; Числа 18:26; Левит 

27:30; Второзаконие 14:22 и т.н. 
Забележка: Скорошни проучвания показват, че едва 18% от християните отделят 

своя десятък, което означава, че 82% от тях карат крадени коли! 
Трябва да вземем под внимание и стиховете в Малахия 3:5, 7, 11, 13-15, когато 

обещаваме на хората, че ако дават (физически) пари според ст. 10) Донесете всички 

приноси във влагалището (църквата или Божия служител/ка) то Бог ще отвори 

небесните прозорци и ще излее благословенията си така, щото няма да има място за 

тях 11) И заради нас ще смъмри поглъщателя, то те ще изпълнят всички условия, за да 

не попаднат под проклятие. 
Така например според ст.9)Вие сте наистина проклети (духовно) с проклятия, 

които не идват само поради неплащане на десятъка, но и поради всичко изброено в 

ст.(5) баяния, прелюбодейства, лъжливи клетви, угнетяване на наемниците в заплатата, 

лошо отношение към вдовиците и сирачетата, поради онеправдаване на чужденците и 

лошо отношение към Господа. 
В стих (7) проклятията идват поради отклоняване от наредбите (включващо 

присъди, заповеди, закононарушения и престъпления). 
Обърнете внимание също, че проклятията в стих (11), които се отнасят до 

преждевременно хвърления плод и разрухата кореспондират с проклятията изброени в 

Левит 26:14-39 и Второзаконие 28:15-68. 
Бог изброява още неща в ст.(13) Вашите думи са били безочливи против Мене, 

казва Господ, а вие казвате: Що сме говорили против тебе? Това означава, че вие сте 

склонни по-скоро да отхвърлите обвиненията, отколкото да искате прошка. 
14)вие рекохте: Напразно служим Богу; и каква полза, че сме пазили 

заръчаното от него и че сме ходили с жалеене пред Господа на силите? Това е пример 

за говорене против Господа и невъзможност да вземеш потенциалните благословения, 

защото ги спираш сам,   чрез греха и липсата на покаяние от своя страна и нежеланието 

да поискаш прошка със своята уста. Ако всичко това не е ясно, тогава погледнете в 

Левит 26:39-42 и 1 Йоан 1:9. 
15) И сега ние ублажаваме горделивите, Да! Ония, които вършат беззаконие 

успяват; даже изкушават Бога и се избавят. Толкова далеч може да стигнат гордостта 

и порока! Но всичко може да бъде простено, още повече сега в името на Исус и чрез 

Неговата кръв. Можем да получим дори освобождение! 
Истината е, че има много причини от ваша страна и от страна на вашите предци 

(Изход 20:5) (Изход 34:7), които да ви носят бедност и недоимък. (Римляни 2:9-11) 

(Галатяни 6:7-8) (Ефесяни 6:8) (Откровение 13:10). Но само даването на повече пари и 

намислянето на едно желание няма да разреши съществуващия проблем. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не губете кураж! Ние ще разчупим всички проклятия, 

след като сме положили достатъчна основа, която не само ще позволи това разчупване, 

но и ще ви даде възможност да ходите в трайна победа след това. 
По-напред споменахме за проклятията в Левит 26 и Второзаконие 28, а сега ще 

дадем пример. Когато се опитваме да разчупим дадено проклятие, това което правим е 

отричане от греха, като го назоваваме с възможно най-точното име, начина по който е 

извършен и който е дал легално право на Сатана да властва над нас. По същия начин 

ние искаме да локализираме най-точно проклятието в неговия първоизточник. С други 

думи намираме мястото, където Бог Отец ясно казва, че ще бъдем благословени, чрез 

вършенето на нещо, или чрез въздържането, както и обратното. 
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Както врабче в скитането си, както лястовица в летенето си, така и 

безпричинна проклетия не постига. (Притчи 26:2). 
В Левит 26:2-13 и Второзаконие 28:1 -13 са изброени благословенията, следвани 

от проклятията съответно в Левит 26:14-39 и Второзаконие 28:14-68. Повторният им 

прочит, както и прочита на предходните страници ще ви покаже, че те не са свързани 

само със закона, но се отнасят и до съдби, статути, заповеди, наставления, 

престъпления, противоречия, поклонение на чужди богове, окултни грехове, сексуални 

грехове (като кръвосмешение и задиряния) и много други. 
В Левит 26:39-42 виждаме, че е възможно да бъдем в заветни отношения с Бога, 

само ако спазваме Словото Му, и ако престъпим заповедите Му, пак можем да 

възстановим позицията си на благословени като се върнем и правим нещата по Божия 

начин, като се освободим от областите, които ни пречат да вземем благословенията. 
Нашият завет според Божието Слово се отнася до 1) спасение, 2) освобождение, 

3) емоционално изцеление и освобождение, 4) физическо изцеление (Лука 4:18-19) 

(Исая 61:1-3) и 5) възстановяване на всичко, което е било изгубено (Римляни 5:17-21). 
Има много стихове, които показват, че заветът ни с Бога може да бъде 

разтрогнат и това да доведе до премахване на Неговата защита и да ни направи открити 

за враждебни атаки. 
39) Погнусил си се от завета си със слугата си; унизил си короната му до 

земята 40) съсипал си всичките му огради; превърнал си крепостите му газва лини. 41) 

разграбват го всички, които минават по пътя; стана за укор на съседите си. 42) 

Възвисил си десницата на противниците му; зарадвал си всичките му неприятели. 43) 

още си утъпил острото на меча му и не си го укрепил в беда. (Псалм 89:39-43). 

9) А сатана в отговор рече: Дали без причина се бои Йов от Бога? 10) Не си ли 

обградил отвсякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете 

му и имота му се е умножил по земята. (Йов 1:9-10) 
Който копае яма ще падне в нея; и който разбива ограда него змия ще ухапе. 

(Еклисиаст 10:8). 
Защо? Прочетете стихове 30 и 31 и по-долу 30) Чадата му ако оставят закона 

ми и не ходят в съдбите ми 31) ако престъпят повеленията ми и не опазят 

заповедите ми (Псалм 89:30-31). 
Обърнете внимание, че Бог говори за Неговите деца, а не просто за езичниците. 
Ето го и наказанието: 
Тогава ще накажа с тояга престъпленията им и с бич беззаконията им. (Псалм 

89:32). 
Обърнете внимание на бедността и недоимъка в Псалм 89 ст.(44), съкращаване 

дните на младостта и срама(45), Божия гняв (46) и вика за избавление (48). 
И ето ни седнали в църквата, където проповедника говори за жътва и приятни 

обещания без да обясни нищо духовно за да не би да ви изплаши или да го сметнете за 

краен и фанатичен с "цялата тази духовност". Затова ви казва: "Сейте парите си на 

добра почва!". Но вие вече сте сели седмица след седмица, а още не сте видели нищо да 

никне, камо ли да го пожънете. 
И така, какво да правите? 
Ако проблемът беше в колата щяхте да вземете наръчника и да откриете каква е 

повредата, нали? А после да я отстраните. Защо тогава не отидем да погледнем какво 

казва Божия справочник за проблема с посятите пари? 
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Левит 26:16 казва:и вие сеете семето си напразно, защото враговете ви ще го 

ядат. Кой е нашият враг? Сатана, демоните и/ или хората обладани от тях и изпратени 

или допуснати от Бога да дойдат против нас. 
В Левит 26:19 виждаме небето като желязо и земята като мед, което означава, 

че зърното няма да получи нито дъжд, нито добра почва. 
Според Левит 26:20 Силата ви ще се изждивява напразно. С други думи вие ще 

работите все повече и повече, но винаги нещо ще се обърква и ще пречи да получите 

очаквания резултат. Или още по-лошо - нещата ще станат толкова зле, че няма да 

получите никакъв резултат. Това звучи ли ви познато? Останалата част от ст.20 

гласи: земята ви няма да дава рожбите си и дърветата на земята ви няма да дава 

плода си. 
В Псалм 1:1-3 Давид казва, че са благословени ония, които изпълняват Божиите 

наставления и тук, както и на много други места ние сме сравнени с дърветата. 
Ще бъде като дърво посадено при потоци вода, което дава плодът си на 

времето си и чиито лист не повехва. Във всичко що върши ще благоуспява. (Псалм 1:3). 
В Матей 7:17-18 Исус казва, че доброто дърво (ние) не може (не бива) да даде 

лош плод, но ще (трябва) да принесе добър плод. В Матей 7:20 Той казва, че ще ни 

познаят по плодовете. В 7:19 ни се казва да принасяме добър плод, за да не бъдем 

отсечени и изгорени. 
Спомняте ли си как Исус прокле смокинята, която не даваше (добър) плод в 

Мат.21:19? Впоследствие корените на дървото изсъхнаха. Дърветата имат надземна 

част, която се вижда (клони и листя), така както и подземна коренова система. В 

сърцето на всеки лош плод се крие невидима духовна причина, която е толкова реална, 

колкото и корените на дървото. Неизбежно е, ако искаме да добием добър плод да 

посегнем на кореновата система, за да променим нещата, а това означава да премахнем 

греха. 
2) Вземи си един свитък книга, та напиши в него всичките думи, които ти 

говорих против Израиля, против Юда и против всичките народи от деня когато 

почнах да ти говоря от дните на Йосия дори до днес 3) дано чуе юдовия дом всичкото 

зло, което аз мисля да им направя, тъй щото да се върнат всеки от лошия си път и аз 

да простя беззаконието им и грехът им. (Еремия 36:2-3). 
1) Ето, ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спаси, нито ухото 

му отъпяло та да не може да чуе; 2) но вашите беззакония са ви разлъчили от Бога ви 

и вашите грехове са скрили лицето му от вас та не ще да чуе. 12) Защото се 

умножиха пред тебе престъпленията ни и греховете ни свидетелстват против нас; 

защото престъпленията ни са пред нас, а колкото за беззаконията ни ние ги знаем. 

(Исая 59:1-2, 12). 

2) Измий ме съвършено от беззаконието ми и очисти ме от греха ми 9)отвърни 

лицето си от беззаконията ми и всичките ми беззакония изличи. (Псалм 51:2, 9). Виж 

също (Еремия 31:34) (Псалм 32:1-2, 5) (Псалм 51:2, 9) (Еремия 36:2-3) (Исая 59:1-2,12). 
След това, разбира се трябва да бъде унищожено първичното семе, от което е 

изникнал корена на греха. Това по всяка вероятност ще се окаже наследствено 

проклятие или някаква сърдечна болка появила се вследствие на злоупотреба с тази 

личност в миналото (Лука 4:18) (Исая 61:3). 2 Царе 19:30 казва, че корените долу ще 

дават плод горе. 
Йоан Кръстител мъдро отбелязва в Матей 3:10 И сега брадвата лежи при 

корените на дървото. Това ще ни позволи да спрем да даваме лоши плодове и да 

произведем добри плодове съответствени на покаянието (Матей 3:8). Брадвата е 
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брадвата на покаянието (Матей 3:2). Трябва да се отречем от греховете (плода) и 

престъпленията (корените), да се покаем, след което духовните сили, които стоят зад 

тях (крепостите) и проклятията (пазителят на проклятията или силният) да бъдат 

изгонени. Не можеш да измолиш прощение с изгонване или да се отречеш като гониш, 

защото това не е библейско (Марк 16:17-19) (Матей 12:29). 
Семето представлява лъжа от Сатана, в която той ни е накарал да вярваме и 

която е противоположна на онова, което Бог мисли в действителност за дадено събитие. 

Така например злоупотребата с нас произвежда горчивина, непростителност и т.н. 

всичко това може да бъде премахнато, чрез правилно поучение върху истината за 

духовните причини и следствия. С други думи щом Библията казва, че проклятията са 

нещо реално, значи те наистина са такива. И щом според Писанието Сатана и демоните 

съществуват, то това наистина е така. И щом Бог казва, че можем да се освободим и да 

бъдем благословени от Бога, значи това наистина е възможно! 
В противоречие с познатото"Надявам се" и погрешните учения на "Пастор 

Гордост", който не иска да си изцапа ръцете, няма нито един стих, който да казва, че 

Исус изгонва всичко това вместо нас, но затова пък има много стихове, които сочат, че 

ние трябва да извършим освобождение в Неговото име. Ние можем да сторим това, 

чрез силата основана на позицията ни в Христа, който ни е дал ключовете на царството 

в Матей 16:19 и 18:18. Той ни е издигнал в позиция на власт и ни е поставил в Небесни 

места с Него. (Ефесяни 2:6) Далеч по-горе от всяко началство и власт и над всяко име 

с което се именуват не само в този свят, но и в бъдещия. (Ефесяни 1:21) (виж също 

Битие 1:26-27). 
7) Затова слушайте, пастири, Господнето слово 8 )Заклевам се в живота си, 

казва Господ Йеова, понеже стадото ме стана корист и овците ми станаха храна на 

всичките полски зверове защото нямаше пастир и пастирите ми не потърсиха овцете 

ми, но пасеха себе си и не пасоха овците 9) затова слушайте, пастири Господното 

слово 10) Така казва Господ Йеова: Ето, аз съм против пастирите и ще изискам 

овцете си от ръцете им и ще ги направя да не пасат вече овците; пастирите няма да 

пасат вече себе си, защото ще избавя овците си от устата им, та да не им бъдат за 

храна. 1б) Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената, ще превържа ранената 

и ще подкрепя немощната; но угоените и яките ще погубя; с правосъдие ще ги паса. 

(Езекиил 34:7-10, 16). 
16) И един ден като отивахме на молитвеното място, срещна ни  една мома,   

която  имаше  предсказвателен  дух  и  чрез прокобяването си докарваше голяма 

печалба на господарите си. 17) Тя вървеше подир Павла и нас та викаше: Тия човеци са 

слуги на всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. 18) Това тя правеше 

много дни наред. А понеже твърде дотегна на Павла, той се обърна и рече на духа: 

Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея. И излезе в същия 

час.(Деяния 16:16-18). 
И Стефан пълен с благодат и сила вършеше големи знамения и чудеса между 

людете. (Деяния 6:8). 
Левит 26:22 говори за бедността и недоимъка като проклятие върху добитъка и 

неговата гибел, което кореспондира с Второзаконие 28:31, където се казва: 
Говедото ти ще бъде заклано пред очите ти и няма да ядеш от него; осела ти 

ще бъде грабнат пред тебе и няма да се повърне; овците ти ще бъдат предадени на 

неприятелите ти и не ще имаш кой да ги избави. (Второзаконие 28:31). 
Обърнете внимание на това, че в Левит 26:22 разрушителят (демон) (Изход 

12:23) (Изход 15:21) (Йоан 10:10) (Второзаконие 7:23) (1 Коринтяни 10:10)  (Притчи 
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28:24) (Псалм 17:4) е използван, за да извърши делото на проклятието, чрез духовно 

определен ред. Всяко съмнение в реалността на Второзаконие 28:30 може да бъде 

отстранено като си припомним болестите по устата и копитата, лудата крава и много 

други епидемии, които са довели до банкрут хиляди фермери в Европа, Канада и САЩ. 

Те са били принудени да гледат как стадата (единственият източник на печалба) се 

руши пред очите им без да могат да ги "изядат". На врага му е позволено също да 

краде, да коли и да погубва. (Йоан 10:10). 
На разрушителя му е дадено разрешение да пояде всичко в това число малките и 

семената, за да не можеш да започнеш отново. (Второзаконие 28:51). Вижте също 

Второзаконие 28:51-52. Сравнете го с онова, което можете да получите, когато 

проклятията бъдат премахнати: 4) тогава ще ви дам дъждовете на времето им и 

земята ще даде рожбите си и полските дървета ще дадат плода си. 5) Вършитбата 

ви ще трае до гроздобер и гроздобера ще трае до сеитба; и ще ядете хляба си до 

насита и ще живеете безопасно в земята си. 6) Ще дам мир на земята и ще си лягате 

и никой няма да ви плаши и ще изтребя лошите зверове от земята и нож: няма да 

замине през земята ви. (Левит 26:4-6) 
2) И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако 

слушаш гласа на Господа твоя Бог 3) Благословен ще бъдеш в града и благословен ще 

бъдеш на полето; 4) Благословен ще бъде плода на утробата ти, плода на земята ти и 

плода на добитъка ти, рожбите от говедата и малките от овците ти 5) благословен коша 

ти и нощвата ти 6)благословен ще бъдеш при влизането си и благословен при 

излизането си 8) Господ ще заповяда да дойде благословение за тебе в житниците ти и 

във всичките ти предприятия и ще те благославя в земята, която Господ твоя Бог ти 

дава. 11) Господ ще те направи да изобилстваш с блага в плода на утробата ти, в плода 

на добитъка ти и в плода на земята ти върху земята ти в земята, която Господ се е клел 

на бащите ти да ти я даде. 12) Господ ще ти отвори доброто си съкровище, небето, за да 

дава дъжд на земята ти на времето му и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти 

ще заемаш на много народи, а няма да вземаш назаем. 13) Господ ще те постави глава, а 

не опашка та ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите 

на Господа своя Бог, които днес ти заповядам да ги пазиш и вършиш. (Второзаконие 

28:2-6, 8, 11-13). 
Списъкът на проклятията, който следват непокорството на Божиите думи 

започва във Второзаконие 28:15 всички тия проклетии ще дойдат на тебе и ще 

почиват на тебе. 
16) Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето 17) проклет ще 

бъде кошът ти и нощвата ти 18) проклет ще бъде плода на утробата ти и плодът на 

земята ти, рожбите от говедата ти и малките от овците ти, 20) Господ ще праща 

върху тебе проклетия, смущение и разорение във всичките предприятия, които 

предприемаш да вършиш докато бъдеш изтребен и погинеш скоро поради злите дела 

чрез които си ме оставил. (Второзаконие 28:16-18, 20). 
Във Второзаконие 28:22 виждаме изсушителен вятър (сухи и силни ветрове, 

които носят засушаване) и мана. Когато се отнася до къщите това означава проказа. 

Виж Левит 14:33-53. Маната също разрушава реколтата и кара плодът да пада преди 

времето си. Виж и Второзаконие 28:40, където се говори за плода и маслото. Спомнете 

си, че помазването с масло се използва за изцеление (Яков 5:14) и как Святия Дух често 

се свързва с маслото или се представя от него. Във Второзаконие28:24 виждаме суша в 

земята, която работи заедно с разрушителя. 
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МЪДРАТА МОЛИТВА НА СОЛОМОН 
 

26) Когато се затвори небето, та не вали дъжд по причина, че са ти 

съгрешили, ако се помолят на това място и изповядат твоето име и се обърнат от 

греховете си понеже ги съкрушаваш 27) тогава ти послушай от небето и прости 

греха на слугите си и на людете си Израиля и покажи им добрия път в който трябва 

да ходят и дай дъжд на земята си, която си дал наследство на людете си. 28) Ако 

стане глад на земята, ако стане мор, ако се появят изсушителен вятър, маня, 

скакалци или гъсеници, ако неприятелите им ги обсадят в градовете на земята им, - 

каква да е язва или каква да е болест се появи между тях - 29) тогава всяка молитва, 

всяко моление, което би се принесло от кой да бил човек, или от всичките ти люде 

Израиля, когато всеки познае раната си и болката си и разпростре ръцете си към тоя 

дом 30) ти послушай от небето, от местообиталището си и прости, и въздай на 

всекиго според всичките му постъпки, като познаваш сърцето му, (защото ти, само 

ти, познаваш сърцата на човешкия род) 32) за да ти се боят, като ходят в твоите 

пътища през всичкото време, когато живеят на земята която си дал на бащите ни.   

(2 Летописи 6:26-31). 
Притчи 2:12 коренът на праведния дава плод. Притчи 12:7 а домът на 

праведния ще стои. Притчи 11:8 праведния се отървава от беда. Псалм 5:11-12 

обещава, че Бог ще благослови и защити праведните с щит. 
Второзаконие 28:29 казва и ще ходиш пипайки сред пладне както слепия пипа в 

тъмнината и не ще имаш успех в пътищата си. 
Чух един демон да говори по време на освободителна служба и той описа 

проклятието така: "Ти знаеш, че опитах всичко! Накрая се хванах като удавник за 

сламка. Като всички бездомници на улицата. Ха-ха-ха. Но никой не може да помогне, 

защото имат легалното право на това!" По-нататък каза, че ще продължат да 

упражняват натиск. 
Исая 51:13 казва и непрестанно всеки ден се боиш от яростта на притеснителя 

(демон). 
Еремия 21:12 казва, че ние можем да бъдем обирани в ръцете на подтисника и 

това съвпада с края на Второзаконие 28:29 обиран всеки ден и не ще има кой да те 

избави. За наша радост Исус може да ни избави, чрез благовестието за освобождение. 

(Лука 4:18-19). 
Във Второзаконие 28:30 къщата и лозето ти се отнемат, а в (33) ти си съкрушен 

от това, че плодът е изяден от други. В ст.(38) се връщаме към семената на проклятие. 
Много семе ще изнасяш на полето, а малко ще събираш, защото скакалците ще 

го пояждат. (Второзаконие 28:38). 
Във Второзаконие 28:42 покълналите семена унищожават дърветата. 
Важно е да отбележим и да разберем, че има физически скакалци, които могат да 

дойдат и да изядат реколтата поради духовно проклятие; както проклятието на Мойсей 

при фараона в Изход 10:12-19. Съществуват и духовни скакалци, които могат да изядат 

духовните и/или физическите благословения. 
2) И тя отвори бездънната пропаст и дим се издигна от пропастта като дим 

от голяма пещ и слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропастта 3) и от дима 

излязоха скакалци по земята и даде им се сила що имат земните скорпии 11) Имаха 

над себе си за цар ангела на бездната, който по еврейски се нарича авадон, а на гръцки 

се именува Аполион. (Откровение 9:2-3, 11). 
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Важно е да отбележим, че тези проклятия не се отнасят само до реколтата на 

фермерите, а засягат всички начини, по които човек печели хляба си, спестяванията и 

земните придобивки, независимо от работната  им  заетост. 
А той в отговор рече: Всяко растение, което моя небесен отец не е насадил ще 

се изкорени. (Матей 15:13). 
Второзаконие 28:39 продължава лозя ще посаждаш и обработваш, а вино няма 

да пиеш от тях нито ще събираш грозде, защото червей ще ги изяде. 
Виждаме тук и червеите в ролята на поглъщатели. Ние знаем вредата от земните 

физически червеи, но какво да кажем за духовните? 
43) И ако те съблазни ръката ти, отсечи я, защото е по-добре за тебе да 

влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла в 

неугасимия огън, 44) (дето червеят им не умира и огънят не угасва) 45) и ако ногата 

ти те съблазни отсечи я, по-добре за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да 

имаш двете си нозе и да бъдеш хвърлен в пъкъла 46) (дето червеят им не умира и 

огънят не угасва) 47) и ако окото ти те съблазни извади го, защото по-добре е за 

тебе да влезеш в Божието царство с едно око отколкото да имаш двете си очи и да 

бъдеш хвърлен в пъкъла 48)дето червеят им не умира и огънят не угасва). (Марк 9:43-

48). 
Защото молецът ще ги пояде като дреха и червеят ще ги пояде като вълна, но 

моята правда ще пребъде довека и спасението ми изрод в род. (Исая 51:8). 
Йов казва: 
Майчината утроба ще ги забрави, червеят ще има сладка гозба в тях. Няма 

вече да се спомнят и неправдата ще се строши като дърво. (Йов 24:20). 
Нека погледнем на обещанията в Притчи 10:2: Съкровища придобити с неправда 

не ползват, а правдата избавя от смърт. 
Виж също Исая 14:11 и Деяния 12:23. 
Във Второзаконие 28:44 виждаме проклятия, които ни принуждават да вземаме 

назаем и да задлъжняваме на чужденци. Според ст.(43) това става, защото те се издигат 

нагоре, докато ние падаме надолу. 
Днес кредитните дългове и банковите банкрути в света се дължат на: 
а)проклятия, които работят заедно с живота на широка нога; 
б)демоничен натиск да следваме похотта на очите, ума, плътта и сърцата 

(Римляни 1:24) (Галатяни 5:24) (Ефесяни 2:3) (2 Тимотей  2:22) (Тит 2:12) (Тит 3:3) 

(Яков 4:3) (1 Петрово 4:3) (Юда 18) и 
в)склонността да купуваме вещи, за да заглушим болката и/или реалността, или 

за да избягаме от спомените и раните от миналото и детските години, (виж духове на 

бягство в Намиране на изгубения ключ том 1 от преп. Джеймс и Ким Стантън) 
Второзаконие 28:45 ни предупреждава от повторното попадане под 

преследването, завладяването и разрушаването от тези проклятия. Стих (46) е пример 

за това какво може да последва, ако някой не върши нещата по Божия начин. 
Това ще бъде завинаги знамение и чудо върху тебе и потомството ти. 

(Второзаконие 28:46) 
Повечето от Божиите проклятия се простират над три или четири поколения 

като в Изход 20:5, 34:7. Други се отнасят до десет поколения като във Второзаконие 

23:2, но в този стих се казва завинаги. Завинаги е доста дълго време! Спомнете си, че 

това може да се отнася до парите и до децата ни. 
Притчи 15:6 се казва, че в дома на праведния има много съкровища. 
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Дори ръка с ръка да се съединят пак нечестивият няма да остане ненаказан, а 

потомството на праведните ще се избави. (Притчи 11:21). 
Тук виждаме, че можем да получим освобождение и за децата във финансовата 

област от наследствени проклятия. 
Исус каза: 28) Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени и 

аз ще ви успокоя. 29) Вземете моето иго върху си и научете се от мене; защото съм 

кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си; 30) защото моето иго 

е благо и моето бреме е леко. (Матей 11:28-30) 
Чрез проклятията във Второзаконие 28:48 Сатана може да сложи върху нас 

игото на бедността и нуждата докато ни разруши напълно. 
Затова ще слугуваш на неприятелите си, които Господ ще прати против тебе 

в глад, в жажда, в голота, в лишение от всичко; и той ще тури на шията ти железен 

ярем дорде те погуби. (Второзаконие 28:48). 
Павел мъдро ни предупреди отново да не позволяваме на Сатана да налага това 

бреме върху нас. 
Стойте, прочее, твърдо в свободата в която Христос ви освободи и не се 

заплитайте отново в робско иго. (Галатяни 5:1). 
Във Второзаконие 28:63-64 виждаме настъплението на враждебни нашественици 

работещи под властта на началник, чиято цел е да ви отделят от родната земя, дом, град 

и т.н. 
Псалм 58:11 казва Тъй щото всеки ще казва: Наистина има награда за 

праведния; наистина има Бог, който съди земята. 
Приносът за грях се присмива на безумните, а между праведните има Божие 

благоволение. (Притчи 14:9). 
Праведните извикаха и Господ послуша и от всичките им беди ги избави. 

(Псалм 34:17). 
Когато преминаваме през дългия списък на проклятията във Второзаконие 

28:65-68 ние всъщност виждаме резултатите от страха, ужаса, тревогите, безсънието, 

депресията, безнадеждността, безпомощността, паниката, страхът от смърт, мислите за 

самоубийство и накрая всички видове пълни и неизбежни зависимости, които са 

плодове на демонично обладаване, натиск, и/или оплитане на личността. 
Словото в Йов 17:9 казва: А праведния ще се държи в пътя си и който има 

чисти ръце ще увеличава силата си. 
8) гняв и негодувание на ония, които са твърдоглави и се не покоряват на 

истината, а се покоряват на неправдата 9) скръб и неволя на всяка човешка душа, 

която прави зло първом на юдеина, после и на гърка 10) а слава и почест, и мир на 

всеки, който прави добро, първом на юдеина после и на гърка. 11) Понеже Бог не гледа 

на лице. (Римляни 2:8-11) 
18) Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце и спасява ония, 

които са с разкаян дух 19) много са неволите на праведния, но Господ го избавя от 

всички тях. (Псалм 34:18-19). 
Има 3573 обещания, които Бог е сложил в Библията. Това, което ние като 

отговорни личности трябва да решим е дали ги искаме. Защото ако отговорът ни е 

положителен за всички или дори само за най-малкото от тях, тогава от нас зависи да се 

държим правилно (духовно и в делата си) и да вървим праведно пред Бога. От нас 

зависи да премахнем всички пречки, който ни държат далеч от обещаните 

благословения. Самодоволството, пасивността и празните надежди, че ще попаднем в 

най-доброто няма да премахнат спънките пред нас. 
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Бог е обещал земя, в която текат мляко и мед само на онези, които се борят, 

стоят твърди във вярата и вървят право към прицелната точка в Неговия път. Днес 

църквата е забравила онова, което всеки фермер и човек със здрав разум знае - че за да 

вземеш меда първо трябва да се пребориш с пчелите. Тези пчели са демоните и 

проклятията, които се домогват до благословенията, защото самодоволството, 

пасивността и бунта на нас самите и на нашите предци им е дало това право, а ние не се 

изправяме и не вземаме власт над тях и не ги изгонваме в Името на Исус. Ние можем да 

обвиняваме Сатана защото той има право само на онова, което ние сме му позволили. 
10) ако покажеш малодушие в усилно време силата ти е малка 11) Избавяй 

ония, които се влачат на смърт и гледай да задържаш ония, които политат на клане 

12) Ако речеш: Ето, ние не знаехме това! То оня, който притегля сърцата не разбира 

ли? Оня, който пази душата ти не знае ли? И не ще ли въздаде на всекиго според 

делата му?13) Сине мой, яж мед, защото е добър и медена пита защото е по вкуса ти 

14) и ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти ако си я намерил и има бъдеще и 

надеждата ти няма да се отсече. (Притчи 24:10-14). 
Това е начина да го направим! В 1 Коринтяни 3:1-3 Павел говори (виж също 

Евреи 5:11-14) на установената църква, която още използва биберони с мляко във 

време, когато е трябвало вече да вземе нож и вилица и да започне да яде месото и 

твърдата храна на Божието Слово. Трябвало е да се придвижат на по-високо ниво на 

духовност, но все още Сатана ги държи в плътта, чрез зависти, разпри и ревнувания 

и човешко ходене, та не могат да стигнат до Духа. (Колосяни 2:6-10; Матей 7:26; 

Римляни 8:1). 
Трябва да помним, че освобождението винаги е двуяко: изправяне лице в лице с 

истината за греха и проклятията, а после и освобождение от братята вярващи. Според 

1 Йоан 1:9 Ако изповядаме греховете си той е верен и праведен да ни прости 

греховете и да ни очисти от всяка неправда. Матей 9:2 казва: Дерзайте, защото 

греховете ви са простени. Относно силата Исус ни говори в Марк 16:17-19 И тези 

знамения ще следват вярващите; в мое име бесове ще изгонват, на болни ще полагат 

ръце и те ще изцеляват. (виж също Марк 9:38-39 и 2 Коринтяни 7:1). 
Истината е, че само назоваването на имената, функциите и греховете няма да 

изгони духовете. Като четем Марк 5:1-20 и Лука 8:27-39 можем да видим, че дори след 

като им бе заповядано от Исус да напуснат, духовете продължиха да спорят и да се 

опитват да сключат сделка. В Лука 13:10-16 Исус извика жената, заповяда на духа да 

излезе и после положи ръце върху нея. 
Полагането на ръце не е задължително, защото често пъти ние изгонваме 

успешно духовете само, чрез заповед (като говорим силно и с власт), (виж Матей 8:16, 

и той изгони духовете с една дума). 
Недейте и пак ще повторя недейте да изгонвате духове, несъвършенства и 

пазители на проклятията преди човека да се отрече доколкото знае от греховете и 

проклятията, които им дават законно право на власт, защото демоните, болестните 

духове и пазачите на проклятията винаги имат връзка с греха. Спомнете си 

предупреждението на Исус за ония, които са седем пъти по-зли (Лука 11:20-26; Матей 

12:43-45; Галатяни 5:1). За да няма прогонения дух легалното право да се върне, ние 

трябва да отнемем правата му (греховете) и да ги поставим под кръвта на Исус. Притчи 

26:2 казва, че проклетия без причина не постига, (виж също Колосяни 3:25). 
Често пъти не е задължително да знаем какви точно са греховете, особено когато 

боравим с наследствени проклятия. (Изход 20:5; 34:7; Левит 26:39-41). Защото кой 

може да каже какво са правили предците му десет поколения назад? Но е важно да се 
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отречем от основните области на грях изброени във Второзаконие 18:9-14; Галатяни 

5:19-21; 2 Коринтяни 2:10-11; Римляни 1:22-23; 13:13; 1 Коринтяни 6:8-20; 10:10, 14; 

13:2; 11:28-30; Ефесяни 5:3-12, 18, 22-23; Колосяни 3:25; 1 Тимотей 6:4-5, 9-10; 5:8, 13-

15; 2 Тимотей 3:1-5; 4:3-4; Тит 3:9-11; Евреи 12:15; 13:1; Яков З:8-10, 16; 4:17; 5:9; 

Матей 18:34-35; 2 Петрово 2:14; Откровение 3:15-16; 9:20-21; 21:8; 22:15. Ние сме 

виждали хора да се изцеляват от рак и други болести само като са изповядали 

наследствени проклятия. Ние използваме тези списъци когато на молитвената линия 

има много хора, а времето е малко, за да обърнем необходимото внимание на всеки 

поотделно преди да започнем да се молим за освобождение и изцеление. Затова караме 

хората да повтарят и се отрекат от тези проклятия след нас. (Началната молитва, с 

която започваме богослуженията си може да се намери в офиса на служението ни. 

Горещо препоръчваме да се молите с нея преди да започнете да прилагате написаното в 

тази книга.). 
Пример: молете се така: Святи Отче, в името на Исус аз те моля за прощение на 

всичките ми грехове, престъпления и беззакония (Левит 26:39-41), както и за греховете 

на предците ми от двете страни назад чак до корена на Адам. Отричам се от всички: (1) 

наследствени проклятия, (2) проклятия вследствие на посвещения, (3) самонанесени 

проклятия (4) и проклятия нанесени от другите. Моля те за прошка за всичко, което съм 

(1) казал, (2) направил (3) ял или пил (храни и питиета посветени на идоли), (4) 

проклинал себе си или (5) другите. Прости ми за всяка емоционална болка, която съм 

погребал в тялото или душата си вместо да я предам на Исус. Моля го да я вземе сега! 

Отричам се от всички емоционални и душевни връзки с другите и моля Исус да ме 

освободи от тях сега. Прощавам на всички, които са ми сторили нещо или са 

пропуснали да ми сторят. Отказвам се от това да казвам, че съм болен или че нещо ме 

боли , защото това не е така. Аз съм изцелен в Исусовото име! Отричам се от всички 

диагнози, които лекари, сестри или психолози са ми дали и заповядвам всичко това да 

иде под мощното име на Исус. 
Отричам се и моля за прошка на всички грехове сторени от мен и моите предци, 

които позволяват да бъда наричан с лоши имена, да имам петна или други белези 

позволяващи на духовните същества да ме атакуват, да ме мамят, да ме ограбват, 

разрушават и убиват. 
Заповядвам на всяко нещо да се подчини на правилото, че в каквато мярка 

мерим така ще се отмери и на нас и както сме съдили така ще бъдем съдени и ние. 

Моля Святия Отец в името на Исус да изпрати ангелите си да изтрият всички белези от 

мен. Заповядвам на всички духове да предадат на Святите ангели всички книги, 

свитъци и бележки, които казват, че съм проклет. Заповядвам на ангелите да изтрият 

моето име и имената на членовете от моето семейство от тези записки и да ги хвърлят в 

огненото езеро. В името на Исус ние връзваме всички силни мъже и им заповядаме да 

вържат за себе си всички греховни места и престъпления, както и първоначалното семе, 

което им е отворило врата да влязат, както и всяко смъртно проклятие свързано с тези 

грехове и последиците от тях: като болести и болки. Нека всяка от тези категории се 

събере под властта на силния и да бъде вързана под него. 
Забележка: Ние не казваме не на лекарите и лекарствата, а изтъкваме, че на 

първо и последно място трябва да се доверите на Исус за своето изцеление! 
Забележка: когато извиквате духовете направете изявление, че връзвате всяко 

взаимодействие между тях и че им заповядвате да идат в бездната на ада. Поискайте 

от Святия Отец да ги съпроводи в името на Исус. 
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Друга област, на която можем да обърнем внимание и която в повечето случаи 

бързо разрушава, унищожава, изгонва и събаря крепости (1 Коринтяни 10:4-5; Евреи 

4:12-13) са пазителите на книгите за които можете да почетете в Разчупване на 

проклятия на бедност и недоимък. Тези духове притежават всички книги в които са 

написани проклятията и неизповяданите грехове за които той отговаря (Филипяни 

1:8) във вашия род (Деяния 20:26). 
Има много пасажи в които се казва: Призовавам земята и небето днес за 

свидетели против вас (1 Йоан 5:7; Второзаконие 4:26) или Да се запише днес срещу вас 

(Второзаконие 30:19; 31:28; Откровение 1:2) и че Бог извиква свят ангел като 

стенограф, за да пише в Неговите книги (Псалм 56:8; 69:28; Изход 32:33; Филипяни 4:3; 

Откровение 3:5; 13:8; 17:8; 20:12; 21:27; 22:19), а представители на ада (Сатана богът 

на този свят, Яков 4:4, 2 Коринтяни 4:4) водят свой запис в книгата на проклятията 

и смъртта. 
(Йов 1:11-12; 31:35; Числа 5:23; Второзаконие 29:21). В края на времената ние 

всички ще бъдем съдени според онова, което е написано или не е написано в тези 

книги. (Откровение 20:12-14). 
Така че това, което искаме да направим е да се отречем от всеки грях, а после да 

заповядаме на пазителите на демоничните книги да ги предадат на светите ангели, за 

да могат те да ги унищожат, тъй като вече нямат право да свидетелстват срещу нас (1 

Йоан 1:8-9). Така ли е? Това, разбира се ще хвърли вражеския лагер в хаос и объркване 

(Исус Навин 10:11; Съдии 7:18-22, 10) и точно това е момента в който да заповядате на 

началника на тези проклятия да върже за себе си всеки дух, който носи проклятие 

включително и писаря (4 Царе 25:19; 22:3, 8), който записва проклятията в книгата и 

да им заповядате да излязат веднага! (виж за пояснение на стр. 13 от "Намиране на 

изгубения ключ" том 1. Можете да намерите още много имена на пазители на книги в 

том 2.). 
Ако улучите името на духа (или ако той се прояви), потърсете това име в 

"Разчупване на проклятията на бедност и недоимък". Ключ: Не извиквайте твърде 

много имена наведнъж. Ако се молите за повече от един човек нека той държи списъка 

пред себе си. А когато извиквате демоните нека хората ви гледат в очите. Заповядайте 

им да излизат в мощното име на Исус! 
Забележка: не е задължително винаги да има проявление на духа от който 

човек получава освобождение или изцеление. Обикновено караме човека да направи 

стъпка на вяра и да прочете нещо или да раздвижи онази част от тялото за която се 

отнася молитвата и т.н. 
Сега не е време за мърморене на молитви от рода на: "О, Господи, ако е волята 

ти бла, бла". Сега е време за изява на твоята власт в Христа. Ти не трябва да викаш или 

да изработваш тази власт. Демоните могат да чуят и твоя шепот. Виждал съм осем 

годишни деца да изгонват демони от възрастни. Демоните знаят много добре каква е 

вашата власт и вие също трябва да сте наясно! 
Не трябва да сте съвършени, а само да сте вярващи и да сте в готовност за 

действие. Не преставайте да ги извиквате навън докато не се убедите, че вече не е 

останал никой. Направете няколко дълбоки вдишвания или онова, което служи като 

първоначален импулс в повечето случай - изкашляйте се. Ако се молите за някого 

гледайте го в очите и заповядайте на духовете да напуснат. Обикновено започват да 

излизат при първите изкашляния. (Забележка: проверете още веднъж името по списък 

преди да продължите по-нататък). 
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Трябва да кажете: "Извиквам ги вън от тялото, ума и кръвта. Връзвам ви заедно 

като един! (Матей 16:19; 18:18). Извиквам навън цялата сила и мощ на духовете! 

Заповядам ви да предадете всички записи (духовни проклятия) на светите ангели на 

Господа! Освобождавам кръвта на Исус върху вас! Излезте и от двамата съпруга и 

съпругата (ако присъстват)! Забранявам ви да се криете в който и да било от тях като 

една плът (Ефесяни 5:31). Това, което вържа на земята ще бъде вързано и на небесата! 

Освободи ги сега в името на Исус! (Матей 18:18).Моля Святия Отец в името на Исус да 

заповяда на ангелите си да атакуват тези духове и да ги изгони!" (Матей 26:53; Ефесяни 

2:6; Марк 1:23-27). 
Щом веднъж приключите и сте сигурни, че цялата работа е свършена извикайте 

Святия Дух да изпълни мястото и го посветете отново на Исус. (изчистено и пометено 

Лука 11:25; Матей 12:45). После си отбележете името за което става въпрос. Защо? 

Защото когато достигнете до края на списъка в "Разчупване на проклятията на 

бедност и недоимък", което може да отнеме известно време в зависимост от това 

каква е степента на освобождение, с колко проклятия е необходимо да се занимаете и 

какъв е ранга на духовете, които стоят зад тях, трябва да се върнете отново и да 

започнете всичко отначало, като този път се занимаете само с ония, които имат отметка 

до името. Повторете процеса с всяко име на дух, което сте забелязали (което се е 

проявило) и сложете до него втора отметка, за да го предизвикате отново. Разбрахте 

ли? Продължавайте дотогава, докато демоните излязат по закона за изчерпването. 

(Забележка: Не е необичайно, ако някой части от духовете да откажат да напуснат 

първия или дори втория път.) 
Не, те не могат да се върнат обратно, освен ако не продължите в този грях, 

защото вече са под кръвта на Исус! Врагът ще продължи да ви говори, че нищо не се е 

променило и че ще се върне отново, но той е лъжец и губещ, а в действителност той се 

бои от вас! 
 

 

ОЩЕ НЕЩО ЗА ИМЕНАТА 
 

Никъде в Библията не се споменава, че е необходимо да знаете имената на 

духовете, за да ги изгонвате, но ние можем да ви кажем от собствен опит, че е по-добре 

да ги знаете. Като много други неща и това може да стане по труден и по лесен начин. 

Да знаете имената ви осигурява успех по лесния начин. Пари-проклятието на 

поглъщателя (Битие 31:15) и проклятието на поглъщателя (Малахия 3:11), цар 

на..................арастафар 
Бедност и недоимък - проклятието да бъдете окрадвани (Битие 31:26, цар 

на........................................уилфхиш 
Проклятие - след като сте помогнали на хората с дарбите и служението си те ви 

обръщат гръб и ви забравят без да ви помогнат с нищо - (Битие 40:23)...........сакирал 
Бедност и недоимък - проклятието на "немотия ти и домът ти и всичко що имаш" 

(Битие 45:11)..........................биос 
Бедност и недоимък - проклятието на "ти и земята ти ще слугувате" (Битие 

47:11)......................поддлауин 
Проклятие = земята пометена от проклятия (Изход 

3:20)...............................................................Махобиш 
Мор по добитъка тежък мор (Изход 9:3) ................................дауг 
Проклятието на скакалците (Изход 10:4-5, 13-19)...................бооук 
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Бездомност - проклятието да бъдеш изхвърлен от дома и земята си (Изход 11:1) 

...........................исолут 
Бедност и недоимък - "хвърлен в пустошта" (Изход 

14:3)..............................................................костлурр 
Разрушител, който те преследва (Изход 

15:9)...................................................................шайфорпуила 
Наследствени проклятия – надзирателя на пазителите на проклятията върху 

три или четири поколения (Изход 20:5; 34:7)..........................бригглаттим 

Пазителяназаписите — за три или четири поколения (Изход 20:5; 

34:7)...................................................латчурр 
Проклятие - за нарушаването на осмата заповед "Не 

кради"......................................................гриппет 
Проклятие - за нарушаването на десетата заповед: "Да не пожелаваш къщата на 

ближния си, нито жена му, нито слугата му, нито слугинята му, нито какво да било 

нещо" (Изход 20:17).....кханни 
Проклятие – за лихварство (Изход 22:25) ................................гоис 
Бедност и недоимък - пометен заради упоритост и гордост (Изход 33:3) 

........................................................стаончод 
Кражба - кражба и лъжа след нея (Левит 6:2-3) ..................бубборн 
Сеене - напразно хвърляне на семето, защото ще го изядат враговете (Левит 

26:16)....................................................Хунпопее 
Бедност и недоимък - суша - небето като желязо и земята като мед,няма дъжд, 

няма реколта (Левит 26:19)...................................................................борт 
Проклятие - и силата ти ще се изждивява напразно: защото земята няма да ти 

даде реколтата си, нито дървото плода си (Левит 26:20).................................масантануа 
Бедност и недоимък - чрез пояждане на добитъка от дивите зверове (Левит 

26:22)...............................................чазазор 
Проклятие - загинал и пояден от беззаконието си (Левит 

26:38).......................................................хаунабон 
Проклятие - стопен поради беззаконията си 

(Левит 26:39) .................................................................амелус 
Проклятие - загуба на земята, дома и т.н. (Числа  

14:36).......................................................................монкачева 
Пазител на запис - началник на всички клетви и заклевания с които е вързана 

душата ти (Числа 30), работи заедно с духа препекот (виж 

Числа........................стогхърст 
Бедност и недоимък - и болести, проклятие поради продажба или задържане на 

неща за идоли или техните изображения като манастирски съкровища  вместо да бъдат 

разрушени (Второзаконие 7:25)...............брееса 
Бедност и недоимък - объркване (Второзаконие 28:20)..................серренд 
Бедност и недоимък - всичко, до което се докоснеш носи разруха 

(Второзаконие 28:20,45..............................онвад разрушителя Гибел - проклятието на 

(Второзаконие 28:20).............................хаунобон 
Бедност и недоимък - сухи и силни ветрове, носещи суша, болести и вируси 

(Второзаконие 28:22).........................болаш 
Бедност и недоимък - проклятие върху къщата, плода и растенията с манаи 

болест (Второзаконие 28:22).............................чентаза 



Разчупване на проклятието на бедност и недоимък 

 

21 

 

Бедност и недоимък - суша, град и прах върху земята до пълна разруха 

(Второзаконие 28:24) ................................уагпун 
Бедност и недоимък - проклятието на "няма да благоуспяваш" (Второзаконие 

28:29) ..............................робборе 
Проклятие - да ти отнемат къщата (Второзаконие 28:30)............муфтонич 
Проклятие - волът ще бъде заклан пред очите ти, но няма да ядеш от него, 

оселът ти ще се отнеме насила и няма да ти се върне, овцете ти ще се вземат от 

враговете и ти няма да можеш да сториш нищо за да ги избавиш (Второзаконие 

28:31)..........................пукс 
Бедност и недоимък - нация, която не познава ще яде плода на земята ти и 

всичките ти дела (Второзаконие 28:33)...........................................................зескит 
Бедност и недоимък - проклятието да изнесеш много зърно на полето, а да 

прибереш малко защото скакалците (и физическите и духовните) са го изяли 

(Второзаконие 28:38) ................................................мобелле 
Бедност и недоимък - проклятието да насадиш лоза, а да не ядеш от плода му, защото 

червеи (физически и духовни) го пояждат  (Втор. 28:39)..................масуеха 
Бедност и недоимък - маслините ще хвърлят плода си (Второзаконие 28:40) 

....................................................веег 
Бедност и недоимък -   дърветата и растенията ще бъдат унищожени от 

скакалци (Второзаконие 28:42).................ускилле 
Бедност и недоимък  робство; чужденците, които са всред вас се ще издигнат 

над вас, а вие ще паднете ниско (Второзаконие  28:43) ............................................сенга 
Бедност и недоимък   проклятието да вземаш назаем вместо да даваш и да 

бъдеш опашка, а не глава (Второзаконие 

28:44)..............................................................маго 
Проклятия и знамения над семето ти завинаги, наследствени проклятия 

(Второзаконие 28:46) .............................разсерд 
Бедност и недоимък - игото на погубителя на шията ти (Второзаоние 28:48) 

............................................хардкоолас 
Бедност и недоимък - проклятието да служиш на враговете си в глад, в жажда, в 

голота и в нужда за всяко нещо (Второзаконие 28:48) 

..............................................ленвий 
Бедност и недоимък - проклятието да бъдеш съсипан като ти се отнеме всичко, 

което имаш (Второзаконие 28:51) .................................алискин разрушителя 

Бездомник - ще ти се отнеме земята където и да я притежаваш (Второзаконие 

28:63) ............................................оомор 
Проклятие - да бъдеш предаден в ръцете на погубителите ти (Съдии 

2:..............................................боогвенте 
Бедност и недоимък - проклятието да бъдеш изтласкан в пустинята, докато 

враговете ти като скакалци отнемат всичко, което притежаваш (Съдии 6:1-6) 

..........................................................ах-мезел 
Обир - владетел (Съдии 9:25) ..................................карнакеч 
Кражба - проклятие от страна на майката 

(Съдии 17:2)........................................................... моокдор 
 Кражба - проклятие от страна на бащата (Съдии 17:2) 

...........................................................фоокдор 
Бедност и недоимък - проклятието да излезеш пълен, а да се върнеш празен 

(Рут 1:21)............................алудде 
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Бедност и недоимък - проклятието всички в семейството да просят, за да нямат и да 

оцелеят (1 Царе 2:36) ........................................................таилтов 
Бедност и недоимък - проклятието над теб... да владеят владетели, които ти 

отнемат земята, която имаш (1 Царе 8:14) ............................................волбин 
Бедност и недоимък - проклятието над теб да владеят владетели, които отнемат 

десятъка от приходите и лозите не за Божии цели (1 Царе 8:15)...........хокудза 
Бедност и недоимък - проклятието над теб да владеят владетели, които ти 

отнемат слугите (работниците) и товарния добитък, за да ги използват за себе си (1 

Царе 8:16) ...........................................амахалис 
Бедност и недоимък - владетели, които отнемат десетата част от добитъка за 

себе си, а не за Бога (1 Царе 8:17) .........................................................дзалиут 
Бедност и недоимък - владетелите, които те владеят ще те направят техен слуга 

(1 Царе 8:17)............тиедаге 
Разруха - пометени заедно с всички притежание, в това число и мъже, жени и 

животни ( Царе 15:3) ............................................................киппле 
Бедност и недоимък - поради отказ да дава милостиня (1 Царе 

30:2...............................................................гаунт 
Проклятие - пастори загрижени за числеността, а не за нещата на истинското 

благовестие (силата, дарбите, помазанието и т.н.) (2 Царе 24:3) ...........теегисс 
Проклятие - покварата ще се стовари на главата ти (3 Царе 2:44) 

......................................................дувайнтрауб 
Протакане - наследствено проклятие (3 Царе 21:29)......квеедон 
Бедност и недоимък - проклятие според което земята ти не получава Божиите 

обещания (4 Царе 10:32-33) ......................................................баунист 
Разрушител - владетел на съкровищата" разрушител на земните ти съкровища 

(1 Летописи 26:24) ..........................фассмер 
Бедност и недоимък - над превозните средства трябва да бъде разчупено 

проклятие, този дух твърди, че има права да чупи колата ви. Извикайте го и го 

изгонете. (2 Летописи 20:37) ................................апеститъл 
Пазач на записи - пазител и архивар на дома и имота (демон) (Ездра 6:1-2) 

.....................................егастилле 
Пречки - духове (Неемия 4:8)........................................дзелугг 
Проклятие - разтърсен и опразнен - (Неемия 5:13) ...........бетчоли 
Разруха - от зори до мрак, разрушител (Йов 4:20).........вентеррит 
Бедност и недоимък - проклятие "крадецът (дух) краде онова, което имаш" (Йов 

5:5) ...............................еппеей 
Бедности и недоимък - проклятие - гладен (дух), които пояжда жътвата ти (Йов 

5:5) ..............................скеевел 
Проклятие - надеждата ти ще се отсече и доверието ти ще стане като паяжина 

(Йов 8:14) ..........................амоннинг 
Проклятие - "Той ще се опре на къщата си, но тя няма да устои; ще се хване за 

нея, но не ще утрае " (Йов 8:15) ..........................................................безоните 
Проклятие - обиталището на неправедните няма вече да съществува (Йов 

8:22)...............................итилам 
Проклятие - "ти си възобновил свидетелството си против мене" (Йов 10:17) 

...............................................уопе 
Бедност и недоимък - "свърталище на крадци" (Йов 12:6) 

...........................................................базхолоам 
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Бедност и недоимък - безнадеждност, сърцето запратено да броди в безпътица в 

пустинята (Йов 12:24) ..............................................................тогити 
Безнадеждност - безпомощност, бродене в мрака и залитане като пиян (Йов 

12:25.......................линкиелю 
Разрушител на служения - задържа те назад, "за да не можеш да преминеш" 

(Йов 14:5)...................дооделом 
Бедност и недоимък - нежелание да работиш с ръцете си (Йов 14:15) 

...............................................ломмие 
Разрушител - "Когато благоуспяваш над теб ще дойде разрушител" (Йов 

15:21).....................пурдмош/уадваф 
Бездомност - проклятие - (Йов 15:28)........................... уллет 
Бедност и недоимък - проклятие "Няма да бъдеш богат, нито ще се продължи 

имота ти, нито ще трае съвършенството ти на земята" (Йов 15:29) 

.............................................................елезхор 
Безнадеждност - стопер на всяка надежда (Йов 17:15) 

............................................................нонташ 
Проклятие - крадци ще ти надвият и ще те изненадат (Йов 18:9) 

...........................................................маунните 
Проклятие - уловен в хвърлената мрежа (Йов 

19:6)......................................................... серм 
Проклятие - славата ти е ограбена и короната - отнета от главата (Йов 19:9) 

.......................................дефорн. 
Разрушен - отвсякъде и оставен без надежда (Йов 19:10) 

................................................................лайдж 
Бедност и недоимък - "Ще избълваш богатствата си" (Йов 

20:15)......................................................... паудж 
Бедност и недоимък - проклятие, което те държи пленник в пустинята (Йов 

20:17) .....................................еефте 
Бедност и недоимък - отнемане на нечия къща като замяна (Йов 20:18-20) 

..........................................мервединан 
Бедност и недоимък - "Не остане нищо, което не е изпоядено и благоденствието 

му няма да трае" (Йов 20:21) ............................................................кравили 
Бедност, недоимък и разруха - "Когато е в пълно изобилие ще го сполети 

оскъдност ръката на всеки окаяник ще го нападне" (Йов 20:22) 

.....................................робола 
Бедност и недоимък - "Богатството на дома му ще изчезне, в деня на Божия 

гняв ще се разпилее" (Йов 20:28) ........................................................ибаррмонг 
Разруха - "Собствените им очи нека видят гибелта им и сами те нека пият гнева 

на Всемогъщия" (Йов 21:20) ............................................................собрайд 
Бездомност - проклятие (Йов 24:8) ................................согахалор 
Бедност и недоимък - кражба - (Йов 24:16) ................гхоббол 
Бедност и недоимък - "делът ти е проклет на земята" и "не се обръщат вече към 

пътя на лозята" (Йов 24:18).......................................................далвертани 
Бедност и недоимък - проклятие за суша (Йов 24:19) 

............................................................................................фогсош 
Проклятие - да паднеш ниско (Йов 24:24)....................прондор 
Бедност и недоимък - лишаване от благата и спестяванията (Йов 27:16-17) 

...............................................................алокбет 
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Бедност и недоимък - проклятие за скитничество и бездомност (Йов 27:18) 

..........................................рофтотъл 
Бедност и недоимък - проклятие за скитничество и бездомност (Йов 27:21) 

............................................еклаунт 
Проклятие - в пустинята (Йов 30:5-7) ...........................литонгис 
Разруха - която те кара да плачеш (Йов 30:24)......................ековел 
Бедност и недоимък  - огън, който опустошава до корен всичко, което имаш 

(Йов 31:12)................... Шомшоекер 
Проклятие на бедняците - за незадоволяване на желанията на бедните (Йов 

31:16) ............................ саулорк 
Проклятие на бедност - за неподпомагане на бедните в нуждата им (Йов 

31:19)...........................Скалатио 
Пари - за превръщането на златото в твоя надежда и упование (Йов 31:24-25) 

..............................................парисвеве 
Проклятие на бедност - за несподеляне на храната с бедните (Йов 31:31) 

............................................понтарайлон 
Проклятие на бедност - за непомаганена бездомните (Йов 

31:32).....................................................доийта 
Проклятие - земята крещи срещу тебе заради греховете ти (Йов 

31:38)..................................алхомбие 
Разрушител - разрушава те до смърт (Йов 33:22) 

.....................................................................................................................докдот 
Проклятие - враговете ти надвиват и те изместват (Псалм 13:4) 

................................................................................................гамир 
Разрушител - положен на пътя на разрушителя (Псалм 17:4) 

..............................................................................................боргел 
Бедност и недоимък - "разделиха си дрехите ми и за облеклото ми 

хвърлихажребие"(Псалм 22:18)......................веелас 
Бедност и недоимък - "нужда" (Псалм 23:1).......................веркола 
Бедност и недоимък - самотен и изоставен (Псалм 25:16) .............. 

........................................................................................бесинкире 
Неверие - предаване (отпадане) поради неверие (Псалм 27:13) 

...............................................................тел сор 
Проклятие - въздаяние според делата и постъпките (Псалм 28:4) 

..............................................................................оссудон 
Бедност и недоимък - заемане без възможност заетото да се върне (Псалм 

37:21), принц и владетел на..............маммий 
Проклятие - силни врагове, страстни в омразата си към вас (Псалм 38:19) 

....................................................есог 
Проклятие - връщане зло за добро на вас, защото някой от рода е водил зъл 

начин на живот. Вие имате белег на гърба за да се отнасят хората зле с вас. Извикайте 

го и го изгонете (Псалм 38:20), цар на......................................мерки 
Избутан назад - заради намерението да причиниш зло на някого (Псалм 

40:14)...................................................акслерт 
Самотен-като награда за срама (Псалм 40:15).....................гомлед 
Проклятие - враговете ти надвиват и ти се обръщаш в бяг (Псалм 44:12) 

..................................................лаедж 
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Бедност и недоимък - продаваш и не получаваш в замяна, богатството ти 

намалява (Псалм 44:12)..................бейлтоу Пари - "Тези, които уповаха на богатството 

и се хвалеха с изобилието на имота си" (Псалм 49:6)................мерриссен 
Разрушен - изгонен и лишен от дом и родина (Псалм 52:5) 

.........................................................ходгеанайчос 
Проклятие - враговете искат да те погълнат и се борят с теб и те подтискат 

ежедневно (Псалм 56:1-2) (Псалм 57:3) ........................... ....................тоукавент 
Бедност и недоимък - ходене нагоре-надолу в търсене на храна и невъзможност 

да бъдеш задоволен (Псалм 59:15)....................мерифф 
Проклятие - враговете, които седят в портата (имат власт) говорят зло за вас и 

вие ставате поговорка в устатана пияниците (клюкарите и безделниците) (Псалм 69:12) 

.............................................шеебе 
Беден..............................................................логинтарит 
Бедност и недоимък - беден и изпаднал в нужда (Псалм 70:5) 

......................................................турворе 
Проклятие - враговете говорят против Запустялост – хвърлен в запустение като 

един миг (Псалм 73:19)......................................................ферл ерлориан 
Разрушител - който идва като изтребител от Бога (Псалм 73:27) 

.......................................................джубо 
Проклятие - седмократно проклятие, върнато в пазухата поради укор против  

Бога (Псалм 79:12).............киевеолл 
Проклятие - стените ти са съборени и ония, които минават покрай тебе берат 

реколтата (Псалм 80:12)..............удру 
Проклятие - "запустява я глиган от гората и полските зверове я пояждат" 

(Псалм 80:13) ....................................коккен 
Проклятие - заветът ти с Бога е нарушен (Псалм 89:39) 

...................................................................роук 
Проклятие - враговете, които минават покрай тебе ще те разоряват (Псалм 

89:41) ......................................магга 
Проклятие - десницата на враговете се издига високо, когато тържествуват над 

тебе (Псалм 89:42) ................грукум 
Проклятие - славата ти свършва и престола ти е загубен (Псалм  

89:44)................................................стоттирс 
Разруха - погибел, която опустошава всред пладне (Псалм 91:6) 

.......................................................йеечой 
Разруха - завинаги (Псалм 92:7) ........................................имбоф 
Разрушител - ранен (Псалм 101:8) ......................................аллем 
Проклятие - душата отпада поради глад и жажда (Псалм 107:5) 

..................................................гадуропе 
Проклятие - "плодородната земя се обръща в пустиня, заради нечестивците 

които я обитават" (Псалм 107:34) ............................................емаргоове 
Проклятие - излива се презрение върху теб и те прокудва като скитник в 

пустинята (Псалм 107:40) .................камбъл 
Проклятие - нечестивци около тебе и Сатана отдясно ти (Псалм 109:6) 

.........................................русесинегед 
Бедност и недоимък - скитник и просяк (Псалм 109:6) .........чудире 
Бедност и недоимък - лихоимецът впримчва целия ти имот и чужденци 

разграбват трудовете ти (Псалм 109:11) ................гобратх 
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Бедност и недоимък - проклет заради проклятия и неблагословен, защото не е 

благославял (Псалм 109:17) принц и господар ......................................истлемо 
Бедност и недоимък - беден и в нужда в праха и на бунището (Псалм 113:7) 

.............................................пеллик 
Проклятие - "Ръце имат, но не пипат" (Псалм 115:7) .........феневиле 
Проклятие - да сееш със сълзи (Псалм 126:5) ......................согго 
Проклятие - ръцете забравят уменията си (Псалм 137:5) ........ноилл 
Проклятие - нечестивите ръце на врага са върху вас, Той използва и християни, 

защото сте белязани. Извикайте го и го изхвърлете! (Псалм 140:4, принц и владетел 

на...........................................................файфоре 
Проклятие - враговете идват срещу вас с клопки, мрежи и примки (Псалм 

140:5).................................дауккорд 
Проклятие - връщат ви се всички проклятия (Притчи 1:11) (Притчи  

1:18)........................................кавиана 
Бедност и недоимък - дългоденствие в десницата и в левицата и богатство и 

слава (Притчи 3:16).........................итус 
Бедност и недоимък - чужденци ще разграбят имота ти и работниците ти ще се 

отнемат (Притчи 5:10)...........лиффон 
Бедност и недоимък - впримчен с думите на устата си (освободи се от 

примките), хванат с думите на устата си (Притчи 6:2, цар на ..........................астрееколо 
Бедност и недоимък - мързел (Притчи 6:6, 9-10) ........крайволболие 
Бедност и недоимък - "Сиромашията ще дойде като разбойник и немотията 

като въоръжен мъж" (Притчи 6:11).......нессир 
Бедност и недоимък - "Защото поради блудница човек изпада в нужда за 

уломък хляб" (Притчи 6:26) ...........................естог 
Кражба-проклина те да възвърнеш седмократно (притежанията) (Притчи 

6:31)..........................сарнолич 
Кражба - проклятие, което те принуждава да дадеш целия си имот за да 

възвърнеш седмократно откраднатото (Притчи 6:31) .........................................макассон 
Неспокоен - и недоволен независимо колко пари или подаръци имаш, ревнист 

(Притчи 6:35), принц владетел на .....................................................хайтчус 
Бедност и недоимък - богатството на нечестивите малко струва (Притчи 10:2) 

......................................хевейсдортин 
Бедност и недоимък - нечестието разпилява имота ти (Притчи 

10:3)................................................................саукусе 
Бедност и недоимък - глад за душата (Притчи 10:3) 

.................................................................елвене 
Бедност и недоимък-ленива ръка   (Притчи 10:4)...............ламбайчее 
Бедност и недоимък - срам за спящия (мързеливия) във време на жътва (Притчи 

10:5) ......................................стайкко 
Бедност и недоимък - разрушен от бедност (Притчи 10:15) 

............................................................стилокер 
Бедност и недоимък - богатството не ползва в ден на гняв (Притчи 11:4) 

...............................................холлерт 
Бедност и недоимък - за задържане на повече от това, което е право (Притчи 

11:24) .......................................................инагоур 
Бедност и недоимък - горделив, който няма хляб (Притчи 12:9) 

...........................................................виапи 
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Проклятие - въздаване според делата на ръцете (Притчи 12:13) 

..................................................редоамер 
Бедност и недоимък - под властта на мързела (Притчи 

12:24)......,.....................................................дедамара 
Бедност и недоимък - за мързел (Притчи 12:27) .................мейссту 
Бедност и недоимък - "Душата на ленивия желае, а няма" (Притчи 13:11) 

............................................................рочот 
Проклятие - богат, а няма нищо (Притчи 13:7) ...................кроккнор 
Бедност и недоимък - "Богатство придобита с измама ще намалее" (Притчи 

13:11)...................................................стисчет 
Бедност и недоимък - за отказ от поучение (Притчи 13:18) 

.................................................................виосе 
Бедност и недоимък - "Богатството на грешния се запазва за праведния" 

(Притчи 13:22)............................................поргоррин 
Бедност  и  недоимък - "Коремът на нечестивия ще знае недостатък" (Притчи  

13:25) ............................................монторел 
Бедност и недоимък - безумните събарят къщата със своите си ръце (Притчи 

14:1) .......................................воокейс 
Бедност и недоимък - "От бъбренето на устните има само оскъдност" (Притчи  

14:23) ..................................................гафер 
Бедност и недоимък - Бог е укорен от вас заради отношението към бедните (Притчи  

14:31.................................................хетуин 
Бедност и недоимък - в доходите на нечестивия има загриженост (Притчи 

15:6)......................................................................баакко 
Бедност и недоимък - пътят на ленивите е като трънен плет (Притчи 15:19) 

...........................................епоф 
Бедност и недоимък - дома е разрушен поради гордост (Притчи 15:25) 

............................................тайнно 
Алчност - користолюбивия смущава своя си дом (Притчи 15:27) 

.......................................................маилда 
Бедност и недоимък - проклятие върху големите доходи с неправда (Притчи 

16:8) ...................................................................обрайре 
Бедност и недоимък - проклятие за разделяне на користи с горделивите 

(Притчи 16:19) .................................................ибучи 
Бедност и недоимък - "Немарливия в работата си е брат на разсипника" 

(Притчи  18:9) ...........................................пранагарра 
Бедност и недоимък - бедността прави братята и приятелите ти да бягат от теб, 

дори и да ги викаш (Притчи 19:7) .................................................каджарине 
Бедност и недоимък - принуден да проси поради леност (Притчи 19:24) 

...............................................аисте 
Бедност и недоимък - поради любов към спането (Притчи 20:13) 

..........................................байкоркия 
Горделиво самохвалство - вземането на превес сред хората чрез лъжа и 

самохвалство (Притчи 20:14), цар на ................................................тиндедарте 
Проклятие - примка за оня, който е посветил нещо и след като се е обрекъл е 

започнал да разпитва (размисля) (Притчи 20:25) .................................енодавтиос 
Нужда - поради припряност (Притчи 21:5)..........................рекудил 
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Бедност и недоимък - придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна 

пара и които го правят търсят смърт (Притчи 21:6) ....................................бхулаке 
Разруха - поради кражби (Притчи 21:7) ................................роикке Проклятие - 

Бог не чува виковете ви, защото и вие не сте слушали вика на сиромасите (Притчи 

21:13)...........асбраеас 
Беден - поради любов към удоволствията (Притчи 21:17) 

...................................................................елбю 
Беден - поради любов към виното и лукса (Притчи 21:17) ........бокбон 
Бедност и недоимък - безумния поглъща съкровищата си (Притчи 21:20), цар 

на..............................дикайтиос 
Бедност и недоимък - "Желанието на ленивия го умъртвява, защото ръцете му 

отказват да работят" (Притчи 21:25), принц и господар на 

......................................................вигестейл 
Бедност и недоимък - угнетяване на сиромаха, за да умножи богатството си 

(Притчи 22:16) ................................................содзи 
Бедност и недоимък - проклятие на поръчителя (Притчи 22:27) 

............................................................селкарид 
Бедност и недоимък - старание да придобиеш богатство със своите си ръце 

(Притчи 23:4) .............................................................войве 
Бедност и недоимък - "Защото пияницата и чревоугодника ще осиромашеят и 

дремливостта ще облече човека с дрипи" (Притчи 23:21), владетел, господар на 

..............................................фригументе 
Бедност и недоимък - извинения за леността (Притчи 26:13) 

............................................................форотомал 
Бедност и недоимък - за ония, които лениво се въртят на леглата си (Притчи 

26:14) ............................................................туффоне 
Бедност и недоимък - "Ленивия затопява ръката си в паницата, а мързи го да я 

върне в устата" (Притчи 16:15).......................................арейдурке 
Бедност и недоимък - ленивия, който има себе си за мъдър (Притчи 26:16) 

............................................тхогморч 
Скитник - безделник (Притчи 27:8) ...................................еулове 
Неискрени благословения - който се връщат върху вас (Притчи 27:14) 

.............................................................................джаумаул 
Проклятие - от бунтовете на страната началниците и стават мнозина (Притчи 

28:2)...............................................................сайтуалиус 
Бедност и недоимък - бедняци, които насилват другите бедняци (Притчи 28:3) 

...................................................................убуттис 
Бедност и недоимък - "Който умножава имота си с лихварство и придобивки 

събира го за оня, който показва милост към сиромаха" (Притчи 28:8) 

.................................................................имеллунк 
Беден и не може да успее в нищо - за покриване на греховете (Пр.28:13) 

..............................................................тхруммед Голям насилник - (Притчи 28:16), 

принц, владетел на..........ханнилут 
Бедност и недоимък - "Който ходи опако между два пътя изведнъж ще падне" 

(Притчи 28:18) лерндис 
Бедност и недоимък - сиромашия поради следване на суетни неща (Притчи 

28:19) ...................................................миспо 
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Бедност и недоимък - виновен за това, че е бързал да се обогати (Притчи 28:20), 

принц и владетел на....фифенно 
Бедност и лошо око - за това, че е бързал да се обогати (Притчи 28:22) 

...............................................станопак 
Разрушител - "Който краде майка си и баща си и казва, това не е грях е другар 

на разрушител" (Притчи 28:24).............................................равенмосте 
Бедност и недоимък - "Оня, който дружи с блудница разпилява имат" (Притчи 

29:3)........................меггалондер 
Подкупи и подаръци - съсипва земята (Притчи 29:4), принц, владетел 

на.............................................................оллат 
Бедност и грабеж -"Ако слуша владетелят лъжливи думи, то всичките му слуги 

стават нечестиви" (Притчи 29:12)...................................................нанументе 
Бедност - и ограбване (Притчи 30:9).............................бреггориус 
Бедност и недоимък - "Каква полза от" никаква полза от това, което казваш, 

виждаш и правиш (Еклисиаст 1:3), цар, владетел на ..............................................фуелли 
Бедност и недоимък - нужда (Еклисиаст 1:15) ....................евойлетт 
Омраза - от всичките ти работници (Еклисиаст 2:18)..................умбине 
Бедност и недоимък -   отчаяно сърце от всички дела (Еклисиаст 2:20) 

......................................................................майчеф 
Бедност и недоимък - всичките дни са само печал и трудовете скръб, още и 

нощя сърцето не си почива (Притчи 2:23), цар, владетел на 

............................................ексшупп 
Бедност и недоимък - грешния събира и се труди, за да даде на угодния Богу 

(Еклисиаст 2:26) ............................векслий 
Бедност и недоимък - безумния сгъва ръцете си и яде своята си плът (изхабява 

се от леност) (Еклисиаст 4:5), принц, владетел на .......................................................езлуп 
Работохолизъм - работата ви няма край, дори когато не се нуждаете от 

наградата за труда си (Еклисиаст 5:8), принц, владетел 

на.............................................очит 
Бедност и недимък -глупаво нежелание да изпълниш обреците си пред Бога 

(Еклисиаст 5:4-6)...................................игморд 
Работохолизъм - безсъние и тревога на богатите за съкровищата им (Еклисиаст 

5:12)........................................молауденн 
Алчност - богатство пазено от притежателя му за негова вреда (Еклисиаст 5:13) 

................................................атайко 
Бедност и недоимък - работа на вятъра (Еклисиаст 5:16) 

.......................................................................стенджупп 
Бедност и недоимък - чужденци изяждат онова, което Бог ви е дал (Еклисиаст 

6:2) ......................................телиланди 
Бедност и недоимък - "Всичкия труд на човека е за устата му, душата, обаче, не 

се насища" (Еклисиаст 6:7).......................бхоггербос 
Бедност - мъдростта на бедния е презряна и думите му не са чути, той ви е 

белязал със знак, който не позволява да бъдете чути. Вземете го и го изхвърлете 

(Еклисиаст 9:10), принц и господар на......................................маттуисс 
Бедност и недоимък - разрушител на доброто поради грях (Еклисиаст 9:18) 

..............................................елбассинт 
Бедност и недоимък - похабен поради глупави дела (работа в плътта) 

(Еклисиаст 10:15), владетел на.................кауттером 
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Бедност и недоимък - леност и   безделие по отношение на дома (Еклисиаст 

10:18), цар на ...........................леммиссо 
Бедност и недоимък - мързеливи извинения "Който се взира във вятъра няма да 

сее и който гледа на облаците няма да жъне" (Еклисиаст 11:4) ...............моггиллморе 
Бедност и недоимък - "Всяка подкрепа от хляб и всяка подкрепа от вода" (Исая 

3:1.........................................................аммиссунне 
Бедност и недоимък - разрушен и паднал поради говоренето против Господа 

(Исая 3:8)...................меннатуррнейе 
Бедност и недоимък - гривните и украшенията отнети от жените заради 

гордост, суета и съблазън (Исая 3:18-

23).......................................................................уппеттолл 
Бедност и недоимък - бездомни; жените губят всичко поради гордост, суета и 

съблазън (Исая 3:26).................уатти 
Бедност и недоимък - поглъщател - плета е погълнат (Исая 

5:5)...............................................................................лайссол 
Бедност и недоимък - благословенията изгубени, пустота, неплодородие, липса 

на дъжд (Исая 5:6)............................уммиш 
Горко на крадливите ръце - и изтласкването на другите (Исая 5:8).. 

.................................................................................................гронк 
Бездомност - проклятие "много къщи ще запустеят без жители" (Исая 5:9) 

...................................................кистарт 
Бедност и недоимък - проклятие върху земята "Десет уврата лозе ще дадат само 

един ват вино и един кор семе ще даде само една ефа плод" (Исая 5:10)   

.......................елек 
Бедност и недоимък - огладнял и ожаднял (Исая 5:13) 

............................................................................хосске 
Бедност и недоимък - проклятие върху добитъка "чужденци ще изядат 

запустелите места на тлъстите" (Исая 5:17) ................................................пеллеа 
Бедност и недоимък - притиснати и изгладнели (Исая 8:21) 

...............................................................................охгоо 
Разорител -   да разрушава (Исая 54:16) .........................растоддел 
Неверие - владетел на (Евреи 3:19) ...................................коффер 
Бедност и недоимък - крадец на парите ви, той има пари, вземете го и го 

изгонете, принц, владетел на ...............................................................уинггдеде 
Бедност - дух на малкото момиче ..........................перероома 
Бедност - дух на малкото момче ................................борчиее 
Бедност и недоимък - принц владетел .......................лушерди 
Бедност и недоимък - изговорени проклятия като "Ти, бедно дете" и 

т.н..............................................робдамилв 
Бедност и недоимък - неспособност да пожънеш каквото и да е 

..........................................................понтикле 
Бедност и недоимък - самонанесени проклятия като: "Всички ме крадат", цар 

на......................................ломборией 
Бедност и недоимък - пад на парите, банковата сметка и т.н. той има духовни 

записки. Вземете ги и го изгонете. Принц, владетел на ....................................ханоник 
Бедност и недоимък - духовно свърталище на поглъщателя 

.......................................................................бозхейл 
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Бедност и недоимък - духовно свърталище на крадеца 

.................................................................ербаз 
Бедност и недоимък - от само нанесено проклятие - "Колкото повече печелиш 

повече харчи.........................пурчеет 
Бедност и недоимък - инциденти поради които Повреждате дрехите си като 

разливате неща върху тях, правете петна и т.н., принц, владетел 

на........................нараррие 
Бедност и недоимък - от изговорени проклятия като "Ти никога няма да 

успееш", цар, владетел на...............кидак 
Бедност и недоимък - краде парите ви, защото вие или вашите предци са крали 

другите хора, цар владетел на ..........................................................драгфелд 
Гняв - кара ви да се откажете (и не можете да бъдете благословени), цар 

на.......................................гудре 
Фалшива утеха - бягство чрез покупки, принц, владетел на 

.........................................................бойлблуте 
Бедност и недоимък - злополуки, черногледство, цар владетел на 

.............................................................................мобачар 
Бедност и недоимък - парите не идват при вас, въпреки че давате десятък и 

приноси, имате белег на гърба. Вземете го и го изгонете, цар, владетел на 

.............................................................гилде 
Съмнение - цар, владетел от най-висш ранг ..................каеллек 
Бедност и недоимък - бягство чрез сън, цар на .................джоу 
Бедност и недоимък - ограбван, използван и т.н. той казва: "С каквато мярка 

зло сте мерили на другите с такава ще се мери на вас", цар, 

владетел...........................барчалонни 
Бедност и недоимък - проклятие поради нечестно спечелени пари, той има 

духовни пари; вземете ги и го изгонете .........................................доникалл 
Бедност и недоимък - води те далеч и настрани от Божиите благословения 

.......................................хеирфона 
Бедност и недоимък - проклятие върху парите поради покупка на наркотици, 

порнография, зли неща, демонични забавления и др...................................марджоонар 
Бедност и недоимък - тормозен да проверявате отново и отново онова, което 

хората са правили. Нещата, които подреждате се разбъркват или губят. Касиерите ви 

дават грешно ресто и т.н. имате няколко белега. Вземете ги и го изгонете. Цар владетел 

на.....................ахейлло 
Бедност и недоимък - ограбването на другите от вашето семейство заради 

връзка с магьосничество се връща върху вас под формата на бедност и недоимък. 

Имате белег, който позволява на хората да ви ограбват. Вземете етикетите и го 

изгонете. Цар, владетел на...........еббечул 
Неверие - силно неверие, цар на..................................феррек 
Неверие - силно, цар на ..........................................гвиннтее 
Съмнение - относно десятъка, самонанесени 

проклятия............................................уаппорн 
Съмнение- относно десятъка, самонанесени 

проклятия...............................................................сайчае 
Съмнение - относно десятъка ................................унгадооф 
Съмнение   и неверие, че Бог ще благослови финансите ви за служение 

...........................................................брюмандер 
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Съмнение - интелектуален, дедуктивен мислител, който ви кара да се съмнявате 

в служението си, принц на.................................................вертус торлена 
Съмнение всички ви предават, затова мислите, че и Бог го прави. Имате белег, който 

кара хората да се отнасят така с вас. Вземете го и го изгонете. Принц, владетел на 
...............................................джомерро 

Съмнение - кара ви да гледате на обстоятелствата, а не на Бога, принц, владетел 

и господар........................тогхюъл 
Съмнение - от всякакъв род, цар на ....................лотченттире 
Съмнение - самонанесени проклятия от рода на "съмнявам се, че ще 

стане"...............................................................стаунчоу 
Съмнение - цар, владетел господар от най-висш 

ранг.........................................................каеллеч 
Бедност и недоимък - проклятие върху парите, крадец на благословения и т.н., 

цар, владетел и господар от най-висш ранг ....................................доуггентол 
Неверие 1)неверие 2)съмнение, което те кара да се усъмниш в Божието Слово и 

Святия Дух ...................................хекафости 
Неверие   и съмнение ..................................................пурнт 
Неверие - вяра, че Сатана е по-силния поради крайните резултати, цар, владетел 

и господар от най-висш ранг ........................................пренчит 
Пазител на книга - на проклятия до десето коляно, вземете книгата и го 

изгонете ............................................................ручкапо 
Пазител на книга - държи отчет за това колко пъти сте изговорили дадено 

проклятие срещу себе си. Трябва да се отречете многократно от него (виж напр. Как 

Исус накара Петър да отхвърли три пъти трикратния си отказ от Исус в Йоан 21:17). 

Вземете книгата и се отречете веднъж от това. Цар на 

..............................................еклававеедее 
Пазител на книга - на всички престъпления в рода. Вземете книгата и го 

изгонете ....................................санджий 
Библиотекар - пазител на всички демонични книги за наследствените 

проклятия. Вземете книгата и го изгонете.............................хоррас писаря 
Бедност   и   недоимък  -  обиран   поради   кражба,   лъжа  и мошеничество 

.......................................................лорколл 
Проклятие -1 )съмнение 2)нищо не се случва 3)гняв 4)разочарование 

5)безнадеждност ........................................................райневее 
Разруха - на всички във вас, на вас, около вас, и с вас, цар владетел на 

...............................................................вечната легация 
Разруха - проклятие на ..................................шекана/шеката 
Разрушител - вечна разруха и разрушител на семейната линия, цар владетел на 

...........................................................шемаррин 
Разрушител - на всичко, цар .................................пеечамоони 
Унищожител - унищожение, принц, владетел господар на 

...........................................................койворан 
Разруха - на вас и всичко, което имате докато се откажете от служението си, 

принц господар на....................................врекка 
Проклятие - самонанесено "Пропилявам си живота". Той има точна сметка 

колко пъти сте го казали. Вземете го и го изгонете..............................................даушук 
Проклятие - от другите, че си безполезен, губещ и 

т.н..............................................................гриспе 
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Проклятие - затвореност от детските години с фразата: "Иди си в стаята и стой 

там", принц владетел господар на 

.........................................................................................джесимак 
Бягство от действителността - чрез спане, гняв, самосъжаление и депресия, 

цар на .....................................................дианайчоб 
Наследствени проклятия - контрольор и надзирател на проклятия върху 10 

поколения ........................................................марккал 
Поколения - контрольор и надзирател на нарушаване на заповедите в 

продължение на 10 поколения...........................................ходжий Мотивация - 

липса................................................демкарде 
Стопер на служение гняв, който те кара да напуснеш служението, защото 

нямаш достатъчно пари,помазание и т.н...................................билботбер 
Стопер на служение - гняв и разочарование, невъзможност да се справиш, цар 

на ..........................................................баукеннолк 
Стопер на служение - разрушава теб и всичко, което имаш докато се откажеш 

от служението си поради гняв и разочарование, принц владетел 

на...........................врекка 
Стопер на служение - офис, който планира да те ограби, убие и разруши; сега и 

в бъдещето. Изгонете ги надалеч. Цар на .....................................россккер 
Алчност - да служиш за пари и да угаждаш на човеци, цар на бунгендее 
Памет - липса ...................................................файрспеен 
Магьосничество - предсказания, вземане на пари срещу окулт, владетел 

господар .................................................вестчула 
Магьосничество - изпращане и разваляне на проклятия цар на 

..............................................................................................боксиум 
Магьосничество - поучения за пари, летене и сънища с летене, цар владетел 

на.......................................заморофоус 
Работохолизъм - проклятие, цар владетел, господар на 

..........................................................кауттиолл 
Служба на парите - от самонанесено проклятие 
 
Езекиил 34:16: „...Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената и 

щепревържа ранената и ще подкрепя немощната..." 
Джеймс и Ким Стантон са пастори на Реплпап!  

Имат ТВ предаване в Калифорния и Хаваите. Посетили са повече от 30 нации по 

света. 

От повече от 20 годишен личен опит Джеймс и Ким вярват, че освобождението 

понякога изисква по-дълъг период, защото човекът се нуждае от поучение как да ходи 

смирено пред Бога. 

Те вярват, че всеки който казва, че може да бъде освободен и изцелен от 

ВСИЧКО само чрез няколко проповеди или полагане на ръка от някой силен пастор 

или Евангелизатор, е фалшив учител, пълен с гордост и липса на опитност. 

Целта на това служение е да донесе реална и практична опитност чрез библейско 

поучение и конфронтация на фалшиви учения в Тялото Христово. 

Те вярват, че Бог ги е призвал не само да изцеляват и освобождават, но и да учат 

хората как практически с молитвен партньор да използуват Словото на Бога за лично 

освобождение и помощ за другите. 


