
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА САТАНАТА ДНЕС

Вече споменахме, че Сатаната и неговите падна-
ли ангели, макар и отделени от Бога, са запазили своята
мощ и своето положение (Началство, Власт,  Сила,  Гос-
подство...11) и как с тази сила и власт си служат за зло.
Между първото пришествие на Христос на този свят и
последния съд, Сатаната се стреми да спечели за себе си
колкото се може повече хора. Единствената му цел е да
погуби,  да унищожи човека.  Св. Августин заявява,  че
ако Сатаната  получеше разрешение от  Бога,  „никой от
нас  нямаше  да  остане  жив“.  Толкова  голяма  е  жесто-
костта на Сатаната, че би ни погълнал всеки миг, ако не
ни  пазеше  Божията  защита.  Сатаната  очевидно  бърза.
Той  знае,  че  е  победен  и  „че  му  остава  малко  време“
(Откровение, 12,12). И затова отчаяно се мъчи да спече-
ли за себе си колкото се може повече хора. Борбата сре-
щу  „силите  на  мрака[...]  ще  продължи,  според  думите
Господни, чак до последния ден“ (GS 37).

Сатаната  не  може  директно  да  нападне  Бога.
Бори се срещу него, като излива с ревност върху хората
отмъстителната си злоба, пълна с омраза и завист. И все-
ки човек, без изключение, се бори. Нашият живот тук на
Земята, е едно продължително изпитание, в което се про-
веряваме колко сме верни на Бога или сме се поддали на
примамките дяволски. А в края на живота предстои на
всички нас да се явим пред съда Христов, за да получи
всеки според това колко добро или зло е вършел в своето

11 Сравни Посл. ефес. 1,21 (Бел. прев.)
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тяло.
Явно е, че мощта на Сатаната в отделни периоди

на човешката история се усеща по-силно или по-слабо,
особено на ниво общност, а след това и в живота на от-
делния  човек.  Така  мнозина  историци  настояват,  че
упадъкът на римската империя бил предизвикан от мо-
ралната извратеност, обхванала цялото общество. За това
ясно  свидетелства  св.  Павел в  своето  Послание  към
римляните.

Но мнозина забелязват, че и днешният свят, осо-
бено на Запад, се намира на същото ниво. Лукавият изку-
шава  хората  с  материализъм,  хедонизъм,  консумери-
зъм..., като им обещава рай на тази земя. За съжаление,
много  християни  не  са  разпознали  трагичната  лъжа  и
хитрите примки на Лукавия и по този начин стремглаво
летят  към  ледената  му  прегръдка.  За  това  до  голяма
степен  допринасят  средствата  за  масово  осведомяване,
които  често  са  в  служба  на  злото  и  разпространяват
атмосферата  на  материализма,  хедонизма,  консуме-
ризма... Сатаната днес особено изтъква култа към секса,
принизявайки  човешкото  тяло  до  средство  на  греха.
Това, бихме казали, е редовното въздействие на Сатаната,
което наричаме изкушение за зло. То се проявява в много
големи  размери  и  под  най-различни  форми...  Много
разпространена  и  открита  е  и  дръзката  пропаганда  на
различни сатанински материали, които пряко и косвено
въздействат  върху човека,  разбиват  живота  му и  водят
душите към гибел.

Там,  където  е  потисната  вярата,  накърнява  се
чистотата,  допуска  се  престъпление и  несправедливост,
предизвикват се конфликти, които причиняват разводи и
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водят до насилие, винаги участва Сатаната. Въздействие-
то на Сатаната и неговите привърженици обхваща целия
свят.

Тук спадат и непрестанните изкушения за висо-
комерие, горделивост, завист на всички нива, в полити-
ческата, икономическата и дипломатическата сфера. За-
това Исус казва: „целият свят лежи в [ръцете на] Лука-
вия“ и никой не може да го избегне, с изключение само
на  онзи,  който  се  старае  да  живее  с  Исус  чрез  онези
средства, които ни дава той – тайнства, молитви, пости и
др. Единствено такъв човек може да победи Сатаната в
това негово редовно въздействие и няма да попадне под
неговите особени въздействия.
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