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Заглавието на това послание не е някаква шега и аз не съм шегувам. Вярвам, че Библията 
говори много ясно по въпроса за демоните: те не могат да плуват, защото мразят водата! 

„Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места да търси покой, и 
не намира” (Матей 12:43). Нечистите духове или демоните, бродят в сухи места, където няма 
вода. (Новият Американски Стандартен превод превежда “сухи места“ като „безводни 
места“’). А другото, което търсят е да притежават нещо - тяло, в което да живеят; жилище, 
което да е сухо, без никаква вода. 

Библията ни дава много ясна картина на това в Марк 5-та глава. Исус се приближи към един 
човек от гадаринската страна, който беше обладан от легион демони (тоест, в него имаше 
около 2000 от тях). Когато демоните видяха Исус, един техен говорител извика: „Какво имаш 
Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи” (Марк 5:7). 

Демонът помоли Исус да ги изпрати в стадо свине, което беше на паша на близкия хълм. 
Вярвам, че тези нечисти духове искаха по всякакъв начин да закарат стадото в пустинята - на 
сухо място, където биха могли да изчакат, докато намерят други хора, в които да обитават. 

Исус им даде възможност да обладаят свинете, но тогава Писанието казва: 

„И стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в езерото, и се издавиха в 
езерото” (стих 13). Каква невероятна сцена! Често съм се чудел защо Исус позволи на тези 
демони да влязат в свинете. Защо просто не ги отпрати във външната тъмнина, където 
никога няма да могат да тормозят друго човешко същество? 

Факт е, че Исус никога не каза или направи нещо без мощна духовна истина, която да стои 
зад думите или делата Му. И аз вярвам, че тази случка е от голямо духовно значение за нас 
днес! 

Докато изучавах този пасаж, Святият Дух ми прошепна: „Демоните не могат да плуват!” Аз 
отговорих: „Господи, не знам какво означава това. Моля Те, покажи ми!” И Той започна да 
ми показва значението на това, което Исус позволи да се случи: 

Вярвам, че тези свине - внезапно обладани - са били принудени от Божия Дух да се втурнат 
стремглаво надолу по хълма и да се гмурнат в езерото. Исус е Господ над всичко в природата 
и заповяда на свинете: „Вървете! Заведете ги сега в езерото!” Така дойде края на това 
демонично обсебване - човекът от Гадара беше освободен и спасен. А докато свинете 
тичаха, легионът от демони крещеше от ужас, защото мразеха водата! 
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В цялата Библия, от корица до корица, водата е прототип на Святия 
Дух. 

Самият Исус каза: „Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, 
както рече Писанието. А това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат; защото 
Святият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил” (Йоан 7:38-39). 

Святият Дух е жива вода! Той пада като дъжд (ранен и  късен). Той извира като кладенец 
вътре в жадните вярващите. Неговият живот се излива като порой върху света, като потоци в 
пустинята! 

Когато казвам, че демоните не могат да устоят на водата, имам предвид Святия Дух! Всеки 
демон в ада знае, че водата в Библията представлява Божият Дух, и тъй като Исус сега е с 
Отец телесно, главният им враг е Неговия Дух, а където Той обитава - те бягат! Демоните не 
могат да понасят водата на Святия Дух - във вас, църквата или света, и езерото, където 
свинете бяха заведени е прототип на Святия Дух! Това трябваше да послужи като нагледен 
урок за всички следващи поколения. 

Сухотата представлява човек, който е лишен от Божия Дух. Сухите места са хора, останали 
без присъствието Му вътре в себе си. Давид каза: „А бунтовниците живеят в безводна земя” 
(Псалм 68:6). Това е вярно за истинския вярващ, който е пренебрегнал Господ: той е станал 
„сух”, изпразнен от всички Божии неща. А мъртвите, сухи църкви и християни стават 
обиталища на нечистите духове. Демоните бродят около тях и търсят  почивка, защото 
сухотата отваря врати за демоничния тормоз. 

Писанието ясно предупреждава, че в тези последни дни земята ще 
бъде нападната от зъл дявол! 

Точно сега, Сатана и неговите армии от нечисти духове изливат своята демонична ярост 
върху човечеството: „Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много 
разярен, понеже знае, че му остава малко време” (Откровение 12:12). 

Вече виждаме доказателства за това: 

•         Американските младежи са въоръжени до зъби с ножове, картечни пистолети и 
автомати! В най-скоро време ще се изправим пред анархия по улиците ни. Това се случва в 
Чикаго, Детройт и почти всеки по-голям град. В Ню Йорк много квартали са станали военни 
зони. Преди няколко седмици, млад служител бил застрелян в главата, докато раздавал 
литература - бил улучен в кръстосан огън на воюващите банди, които се занимават с 
разпространение на наркотици! 

•         Легионите от демонични сили са обладали лидерите на нашето общество! Например, 
директорът на училищният инспекторат на Ню Йорк, наскоро въведе учебна програма, която 
ще учи първокласниците, че хомосексуализма и лесбийството са приемлив начин на живот. 
Той твърди, че такова учение е необходимо, за да се образоват децата срещу СПИН! Питам 
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ви: кой, освен човек с ум, обладан от демони, може да представи толкова открито подобна 
идея? 

Невероятна слепота и заблуда. Същите тези мамещи духове сега нахлуха и в църквата! „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). Свидетели сме на изпълнението на 
предупрежденията на Павел. 

•         Антисемитски учения помитат евангелските и харизматични църкви.Тези учения идват 
директно от ада! Дяволът мрази евреите, защото Бог все още има завет с тях. Той мрази 
всичко, което по някакъв начин е свързано със заветите на Бога. Как може Сатана да вкара 
такива доктрини в църквите ни? Ами, защото много от тези църкви са станали сухи, 
изпразнени от Бог! И сега са паша за демоничните сили! 

•         Новата „етиопска доктрина” на черно превъзходство прилъгва чернокожите 
евангелски църкви в цялата страна! Много бели църкви поучават доктрини на бяло 
превъзходство. Тези сатанински доктрини са нашепнати в сърцата на духовно мъртви 
пастири, които в крайна сметка биват манипулирани от демони и проповядват учения от 
ада! 

Бог казва, че предстоящите колосално големи неприятности ще 
бъдат отвъд всичко, което светът някога е виждал! 

В момента, Америка е свидетел на пълното разрушаване на начина ни на живот. Това не се 
случва само тук, но и в световен мащаб: 

В Германия, младите хора са пълни с омраза, особено към имигрантите от Източна Европа. 
Подпалват жилищните квартали, в които са настанени. Особено мразят румънците, на които 
дори не позволяват да работят някъде. 

Югославия е разкъсана от демонични борби, а Русия все още е разделена от етнически 
конфликти. Има войни и слухове за войни. Виждам ужас, който идва на този свят от всички 
страни: грабежи, убийства; никакво уважение към живота или имуществото; училища извън 
контрол; правителствата нямат решение на проблемите; земетресения, урагани и торнадо, 
каквито никога не сме виждали. 

Понякога, като виждам идването на тези неща, си мисля. „Господи, уморен съм от всичко - 
искам да се прибера у дома и да бъда с Теб. Не искам да съм тук, където се излива целият 
ад!” Но възлюбени, Бог няма намерение да позволи на демоните да плашат църквата Му! 
Той няма да бъде пасивен и да остави лудия дявол да вилнее. Бог има славен военен план - 
сигурен начин за изпращане на нечистите духове в хаотична ярост: 
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Бог обещава да направи живи води да извират от Неговия дом! 

Бог ще изпрати порои от вода върху сухата земя, където дяволът работи! Ще напои обилно 
градини, където преди е имало само суша. Как ще стане това, питате вие. Той ще изгони 
демоните от дома Си, като го наводни със Своя Дух! Виждаме картина на това в Езекиил 47-
ма глава. Господ показа на Езекиил видение, в което Неговият Дух преля и стана „вода за 
плуване”: 

„Тогава ме върна при вратата на дома; и, ето, вода извираше изпод прага на дома” (стих 1). 
Езекиил видя водата да се стича под прага на Божия дом. Първо стигаше до глезените на 
пророка ... след това до коленете му ... след това до кръста му ... докато най-накрая, той каза: 
„Беше станала река, през която не можах да премина; защото водата беше се издигнала и бе 
станала вода за плуване, река непроходима” (Езекиил 47:5). 

Тогава Господ каза на Езекиил: „И всяко одушевено, с което морето изобилва, ще живее на 
всичките места дето би отишла тая пълна река” (стих 9). С други думи: „Където и да тече тази 
река, там ще да бъде живот. Живата вода ще тече от дома Ми!” 

Възлюбени, този дом сме ние! Ние сме Божия дом - телата ни са храм на Святия Му Дух! А 
Той е извор, който постоянно тече вътре в нас: „Водата, която ще му дам, ще стане в него 
извор на вода, която извира за вечен живот” (Йоан 4:14). 

Когато останеш насаме с Исус, за да Му се покланяш и боготвориш, 
тези живи води ще потекат! 

Ето как Бог ще пребори настъплението на дявола! Нито един демон няма да е наблизо, 
когато водата на Святия Дух се влива във вас. Той ще бяга към сухи места! 

Бог вижда всяко сърце, което е жадно и ще излее реки от Своя Дух към всички, които викат 
към Него. Исая пророкува: 

„Не бой се, защото Аз съм с тебе: не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; Ще те укрепя ... 
Съперниците ти ще станат като нищо .... Защото Аз Господ твоят Бог съм, Който подкрепям 
десницата ти.... когато сиромасите и немотните потърсят вода, а няма, и езикът им съхне от 
жажда, Аз Господ ще ги послушам ... Ще отворя реки на големи височини, и извори всред 
долините; ще обърна пустинята на водни езера, и сухата земя на водни извори” (Исая 41:10-
18). 

Бог ни казва: „Не се притеснявайте, че дяволът може да ви превземе. Аз съм на път да излея 
славата Си! Всички сухи места, където бродят демони съблазнители, ще бъдат превърнати в 
места на хвала и слава за Мен. Пустинята ще стане езеро, пълно с живот!” 

Този воден порой ще прогони всички демонични сили и ще превърне сухите места в 
градини: „В заселището, гдето лежаха чакалите, ще има зеленина с тръстика и рогоз” (Исая 
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35:7). Според Исая, всичко това ще покълне и ще прорасте с живот, защото Бог ще прогони 
всички дракони на смъртта! 

Но обещанието не е само за нас, но и за децата ни също: „Защото ще изливам вода на 
жадната земя, и реки на сухата почва; ще изливам Духа Си на потомството ти, и 
благословението Си на рожбите ти; и те ще поникнат между тревата като върби край течащи 
води” (Исая 44:3-4). 

Бог ни е дал Неговото вечно слово, че ще изпълни децата ни с живота на Исус Христос! 
Изисквам това обещание за младите хора в нашите църкви - мощно изливане на Святия Дух, 
така че демоничните сили да бягат с ужас и да губят свето влияние и хватка над тях! 

Притеснени или уплашени сте от бъдещето? Чудите ли се дали временно лудият дявол не е 
станал по-силен от нашия Господ? Бог ви казва: „Скъсила ли се е някак ръката Ми та да не 
може да изкупва? Или нямам ли сила да избавям? Ето, Аз със смъмрянето Си изсушавам 
морето, Обръщам реките в пустиня” (Исая 50:2). 

Господ е способен чрез Своя Дух да преобърне училищната ни система с главата надолу! Той 
казва: „Аз съм Този, Който контролира водите. Аз само изговарям словото, и става или 
наводнение, или суша!” Исая пророкува: „Кажете на ония, които са с уплашено сърце: 
Укрепете се! Не бойте се! Ето вашият Бог! Възмездието ще дойде с Божие въздаяние: Той ще 
дойде и ще ви избави ... Защото в пустата земя ще избликнат води, и потоци в пустинята. 
Нажеженият пясък ще стане езеро, и жадната земя водни извори” (Исая 35:2-7). 

Бог казва, че Неговите води ще избликнат! (Новият Американски Стандартен превод 
превежда тази фраза като „ще се излеят”). Да „избликнат” означава, да дойдат с такава сила, 
че тя да премине всякакви граници, да наводни всички околни области! 

Възлюбени, когато църквата ви се наводни с водата на Духа, други сухи църкви в града ще 
получат част от преливането. Вероятно ще се случи така: изведнъж, насред службата, някой 
ще получи слабо докосване от Святия Дух, което ще е преляло от вашата църква. Той ще 
стане от мястото си, ще тръгне към олтара и ще извика: „Пасторе, аз искам да бъда спасен!” 

Пасторът и старейшините му няма да знаят какво да направят, но Бог ще достигне всяко 
сърце! И независимо дали общността иска, Святият Дух ще наводни жадните сърца в тази 
мъртва, суха църква - и ще се случат мощни и прекрасни неща! 

Това, което Бог ни обеща чрез пророците Си е невероятно и славно! 

Езекиил пророкува, че пороят ще тече с все по-увеличаващ се интензитет. Той ще нарасне от 
тънка струйка ... до река ... и накрая в океан, в който може да се плува! 

Някои биха казали: „Чудесно! Искаме Святия Дух да извира от нас. Ние просто ще се съберем 
заедно, за да се молим и ще вярваме, че Бог ще отвори прозорците на небето и ще ни 
наводни с благословенията Си. Ще седя тук с вяра и ще чакам изливането да започне.” 
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Не! Библията казва нещо съвсем различно! Водата беше малка тънка струйка докато беше в 
дома и нарасна по интензитет, само когато стигна до външната порта. Вижте, Божията вода 
тече през нас, но не може да стане море, в което да се плува, докато не потече извън 
Неговия дом! 

Ако пазим тази жива вода само за себе си, ще имаме една мярка живот. Но, ако искаме да 
видим демоните в цялото общество объркани, водата трябва да се излива от нас! Всеки 
истински вярващ трябва да е фонтан - да прелива извън своите стени. Ние трябва да сме 
кладенци, които извират и изливат - не само в църквата, но и в нашия дом, на работа, на 
улицата - където и да отидем! 

Както Езекиил, когато наблюдаваше как реката се превръща в океан и Господ му каза да 
излезе от водата и да погледне назад към бреговете, които някога са били безплодни. 
„Тогава като ме заведе върна ме към брега на реката. А когато се върнах, ето, при брега на 
реката твърде много дървета и от двете й страни” (Езекиил 47:6-7). 

Каква прекрасна гледка! Някога тук не е имало нищо друго освен суша, а сега бяха 
пораснали многобройни дървета. Всъщност, водата течеше навсякъде и беше поникнал 
живот. „И всяко одушевено, с което морето изобилва, ще живее на всичките места дето би 
отишла тая пълна река” (стих 9). Всичко от смъртта си беше отишло, всеки демон беше 
избягал! 

Ако има обещан късен дъжд - окончателно, голямо изливане на Духа - тогава е неизбежна 
голямата жътва на души. Езекиил видя това и каза: „И там ще има твърде голямо множество 
риба по причина, че тая вода е дошла там” (стих 9). Това означава улов на извънредно много 
риба - множества на спасени души! 

Видението беше толкова завладяващо, че Езекиил въобще не можеше да го разбере. 
Възлюбени, това е така, защото беше видял нашето поколение! Той пророкуваше, че ние ще 
бъдем свидетели на Божия поток, повече от всяко друго предишно поколение! 

Преди години, когато разбрах пророчеството на Езекиил, аз се молех на Бог да позволи 
Неговия поток да тече през мен. Господ ми каза: „Дейвид, ако в теб няма нещо, което 
блокира движението на моята вода, ако вътре в себе си имаш сладък извор на Исус, тогава 
всичко, което проповядваш и казваш в Духа ще произведе живот!” 

Скъпи светии, ако имате Неговия живот във вас, тогава вие разпространявате живот, защото 
животът произвежда живот! 
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В светлината на всички тези пророчества, аз ви питам: какво излиза 
от вас? Живот или смърт? 

„Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода?” (Яков 3:11). 

Вярвам, че много хора, които четат това послание, ще бъдат шокирани в Съдния ден. Те ще 
се събудят с истината, че са се отдръпнали и пренебрегнали Господ! 

„То как ще избегнем ние, ако пренебрегваме едно толкова велико спасение?” (Евреи 2:3). Да 
пренебрегнеш, означава да „си безотговорен за нещо” - да действаш така, сякаш нищо не е 
от значение. Този стих идва веднага след предупреждението: „Затова ние сме длъжни да 
внимаваме повече на туй, което сме чули, да не би да го изгубим някога” (стих 1). 

Да предположим, че почукам на вратата ви, погледна ви в очите и кажа: „Изпратен съм от 
Господ да ви предупредя за нещо опасно в духовния ви живот. Имам слово за вас директно 
от Божия трон: Няма да се справите! Няма да бъдете с нас в слава - белязан сте за вечния ад. 
Отворили сте се за демонична дейност, защото сърцето ви е сухо и празно!” 

Без съмнение, вие ще се съблазните. Ще кажете: „Това не може да бъде! Аз хваля и се 
покланям на Бог с издигнати ръце. Чувствам Духа да се движи в мен. Как мога да съм на сухо 
място, където демоните търсят почивка?” 

Моят отговор ще бъде: „Това, което получавате в такива събрания, не е от вашия извор. Това 
е прилива на жива вода, която Бог излива върху съживените светии навсякъде около вас! Те 
ходят всеки ден в Духа, общуват ежедневно с Исус и са станали източник на Божия Дух. Но 
вашият извор е напълно изсъхнал! Откакто сте познали Господа, вие сте имали време за 
всичко, но не и за Него и сте направили онова, за което Той ни предупреди: пренебрегнали 
сте великото си спасение! В сърцето си, вие сте Го напуснали!” 

„Но” - спорите вие, „аз обичам хората и бих направил всичко за всекиго. Аз не живея в грях. 
Моля се, давам. Не ми казвайте, че не обичам Исус – вие ме съдите. Бог знае сърцето ми!” 

Аз ще отговоря: „Да, той знае сърцето ви и вижда всеки час от вашия ден! Но вие не сте 
гладен и жаден за Него. Не отделяте време, за да се молите или да изучавате Словото Му. 
Вместо това, оставяте всичко да се изплъзне, сякаш то наистина няма значение.” 

Небрежността се е превърнала в начин на живот за вас - тя е направила сърцето ви суха 
пустиня! Ето защо на моменти сте толкова затормозен, депресиран и огорчен. Това е 
причината, поради която толкова често сте атакуван в тялото си. Ако Духът протичаше през 
вас всеки ден, всички нечисти духове щяха да са ви напуснали. Но вместо това, вие сте се 
превърнал в суха земя, отворена за демоничен тормоз!“ 

Възлюбени, не твърдя, че всяка болест е резултат от дейността на демон. Нито казвам, че 
трябва по цял ден да се молим и четем Библията. Бог ни е дал време, за да си почиваме, да 
играем и да се наслаждаваме на семейство си и добрите неща, които Той снабдява. Той не е 
строг надзирател. 
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Но когато прекарвате целия ден за себе си, семейството, работата и в игри, а не отделяте 
един час за Господ - дори не и петнадесет минути, за да се освежите чрез общение с Него - 
това е пренебрежение! Действате така, сякаш това няма никакво значение! И в Съдния ден, 
Бог ще покаже повече милост към зависимия, блудника и пияницата, отколкото към вас! 

Скоро ще бъде твърде късно за вас! Може би си мислите, че когато света буквално започне 
да се разпада, вероятно ще започнете да Го търсите. Но сърцето ви ще бъде толкова сухо и 
празно, че няма да пожелае това. Няма да искате да се молите. Вместо това, състоянието ви 
ще се влоши и ще ставате по-закоравели и по-студени от когато и да било преди. Когато 
отидете на църква и видите останалите да тичат към Бога, защото знаят, че съдния час е 
дошъл, ще бъдете толкова изтормозени и объркани, че няма да знаете какво да правите! 
Ако не дойдете докато Неговата милост е на разположение, няма да дойдете и по време на 
пороя от наказателни присъди! 

Ако целият Божий народ дойде в Неговия дом, пълен с водата на 
Духа, никога няма да ни се налага да връзваме демонски сили или 

бунтарски духове! 

Ще има такъв океан от Божия Дух, че всички демонични сили ще бягат панически. Неговата 
слава ще се покаже така, както никога не сме я виждали. Нито един грешник няма да остане 
неутрален! 

Но това, което най-вече сломява Божието сърце е, че по-голямата част от тези, които Го 
пренебрегват, са тези, които Той толкова много иска да използва като ловци на души. Вие 
може да отворите вашия извор - Духът може да направи да потече през вас Неговата 
животворна вода. Вие може да дарявате живот, вместо да сте сух храст в пустинята. 

Божията животворна вода извира ли ежедневно от вас? Или сте се превърнали в мъртъв, сух 
извор? Бог има толкова много неща за вас, стига само да се покаете и да изповядате 
пренебрежението си спрямо Него. Извикайте към Него сега: 

„Господи - от толкова дълго време съм сух. Пренебрегвал съм те и съм се отделил от духа Ти. 
Прости ми! Толкова съм сух, безжизнен. Изпълни ме с Твоята животворна вода - изгони 
всички тормозещи ме духове. 

Наводни душата ми, Господи! Искам да преживея животворния Ти поток. Използвай ме и 
нека видя как океанът Ти от животворна вода се излива в живота ми!” 

Амин! 
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