
ПРЕДГОВОР

С голямо  удоволствие  прочетох  тази  книга  от
монсиньор Болобанич и се радвам за големия успех, която
книгата постигна непосредствено след излизането ѝ от
печат. Днес съществуват много книги, които говорят за
Лукавия и неговото влияние.

Като се има пред вид фактът, че хората четат
много малко, необходима ни е една кратка книга, която
просто  и  ясно  да  изрази  същественото.  Как  да
разпознаем примките на Лукавия, които днес обилно са
разпространени навсякъде?

Не  бива  да  затваряме  очи  пред  тази  тъжна
действителност: никога преди вярата не е претърпявала
такова вероотстъпничество на Стария континент. Тук
съществува математическа зависимост: с  намаляване-
то на вярата расте суеверието.

Ето,  това  са  нашите  хора,  които  изоставиха
църквата и се обръщат към врачки, гледачки на карти,
лъже ясновидци; това са нашите хора, които изостави-
ха християнския живот на молитвата и светите тайнс-
тва, а вместо това се обръщат към окултните практи-
ки,  особено  към  спиритуалистичните  сеанси  и  сата-
нистките  секти;  и  всичко  това  вършат заради  пълно
незнание  за  фаталните  последици,  които  произтичат
от това, не само за вечния живот, а и за този, земния;
получават много тежки смущения, които не могат да
бъдат разпознати и лекувани от лекарите.

Необходимо е да бъдат отворени очите на хора-
та,  но,  за  съжаление,  трябва  да  признаем,  че  в  това
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наше време дори свещеничеството не е достатъчно за-
познато и не е напълно потопено във вярата и като та-
кова рядко има способността да схване или помогне на
онези, които търсят изход.

Ето защо, с голямо удовлетворение поздравявам
този кратък преглед, препоръчвам го както на свещени-
ците, така и на лаиците, преди всичко на онези, които
имат отговорната задача за възпитанието и онези, кои-
то  работят с  младежки  групи.  Засегнатите  теми са
онова,  което  е  най-важно,  най-първостепенно  и  най-
полезно да се знае.

Разговорът на края на книгата е пълен с жизне-
на сила. Постига желаната цел чрез изкусни отговори на
най-честите въпроси, които хората си задават.

Изборът на молитви в книгата е много полезен.
Да  не  забравяме,  че  основа  на  всичко  и,  всъщ-

ност,  най-ефикасната  превенция  е  да  живеем  непре-
станно в Божията милост, молитва, участие в св.
меса и приемане на тайнствата.

Добре е винаги да си спомняме думите на Исус:
„И тия знамения ще придружават повярвалите:  в  мое
име бесове ще изгонват“.

След  тези  думи  всички  можем  да  казваме  мо-
литви за освобождение от влиянието на зли духове.  И
ако са изговорени с  вяра,  имат силата за  пълно осво-
бождение от влиянието на Лукавия и уроките.

дон Габриеле АМОРТ,
ЕКЗОРЦИСТ НА РИМСКАТА ЕПИСКОПИЯ,

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СДРУЖЕНИЕ
НА ЕКЗОРЦИСТИТЕ
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