
ОСОБЕНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА САТАНАТА

Необходимо е специално да се спрем на т. нар.
особено  въздействие  на  Сатаната,  което  Бог  оче-
видно допуска в някои особени случаи.

1. Преки физически нападения от Сатаната

Известно е от житията на велики хора (например
св. Йоан от Кръста, светия енорийски свещеник от Арс –
Жан Виане или наскоро обявения за светец отец Пий от
Пиетрелчина)  как  по  особен  начин  били  тормозени  от
злия дух. Описва се как Сатаната ги е бичувал и биел с
тояга.

Има също така и добри свети души, които пола-
гат сериозни усилия по пътя към съвършенството, а с Бо-
жие позволение,  както Йов,  са изложени на атаките на
Сатаната. Тези причинени им страдания стават средство
за удовлетворение, пречистване и посвещаване. Те слу-
жат за изкупление, защото страданието, без оглед на това
откъде произтича, се превръща в спасение, ако се приема
с вяра и великодушен дух на жертва.

Но важно е да се обърне внимание на това, че във
всички тези примери Сатаната не е имал вътрешно влия-
ние върху личностите и затова не е било необходимо над
тези  личности  да  се  казват  заклинателни  молитви  или
пък молитви за екзорцизъм.

Такива личности, избрани от Бога, осъществяват
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особена мисия, и понеже са напълно посветени на Божите
планове, стават изключително харизматични средства за
спасение на света, и затова – мишени на сатанински ата-
ки с  извънредна сила.  Сатаната  ги атакува  пряко и им
причинява изключително големи страдания,  като желае
да  им всели  страх  и  да  ги  отклони  от  мисията,  която
ревностно изпълняват. Същевременно в такива ситуации
присъства и тайнството на Божието провидение, което от
такива  състояния  може  да  извлече  голямо  благо.  Бог
позволява на Беса особено въздействие върху свети хора,
за да може още по-силно да се изрази Божията сила в тях.

2. Обладаност от Дявола

Това е най-тежката форма на сатанинско въздей-
ствие  върху  човека.  Сатаната  в  такъв  случай  напълно
притежава човешкото тяло, но не и душата. Човек тогава
действа и говори както Сатаната иска. В такава ситуация
въпросният човек не може да се възпротиви на Беса и
затова морално не е отговорен нито за своите думи, нито
за  своите  действия.  Такова  състояние е  придружено от
странни феномени:  обладаният може да започне да го-
вори някакъв нов език, да показва извънредна сила, да
къса дори железни вериги, да открива скрити неща или
дори чужди мисли... Библията ни описва известния слу-
чай от Гераса (Гадара), който вече споменахме.

Опитът  показва,  че  при  отделни  хора  Дяволът
може да  си  служи с  техните  физически  сили  както  си
поиска: може да издигне тялото на човека и продължи-
телно да го задържи във въздуха, да го пренесе на което и
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да било място съвсем лесно и бързо, да говори древни и
съвременни езици,  които човекът не  знае,  да рецитира
наизуст откъси от книги, които никога не е чел, да моди-
фицира физическите функции на тялото (храносмилане,
отделяне на секрети, кръвообращение, дишане...)

Такъв човек може да заема най-различни пози,
може лесно да учи движенията на най-изкусни акробати,
да  ходи  и  тича  със  затворени  очи,  като  избягва  всяка
пречка, дори може да свири отлично, да рисува и да вър-
ши други дейности,  които никога  не  е  учил,  да издава
много остри звуци, да открива неща, които са скрити в
миналото от някой друг, да чете чужди мисли и да върши
други странни работи.

Тук трябва да се отбележи, че в практиката могат
да се срещнат различни обладавания от дявола, които се
различават помежду си по тежест, интензитет и симпто-
ми. И затова не е добре да се вземе един пример и по
него да се вадят заключения за всички случаи. Все пак,
трябва да се каже, че случаите на пълно обладаване от
дявола са редки, но със сигурност съществуват и днес.
Характерното при такова въздействие на Беса е, че обла-
даният енергично отхвърля всичко, което е свето (бла-
гословено), много често това се съпровожда от най-отвра-
тителни псувни. Но тук е много важно да се спомене, че е
необходима  постоянна  бдителност,  понеже  Бесът  може
много често да се преструва, за да ни заблуди и да откло-
ни вниманието към нещо маловажно.

С обладаните често са  свързани убийства  и са-
моубийства.
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3. Малтретиране от Дявола

Под това разбираме най-различни проблеми, кои-
то могат да имат отделни хора, а които са причинени от
въздействието  на Бесове.  Тук спадат различни наруше-
ния и болести – от по-леки, та до много тежки, които мо-
гат да преминат дори в обладаване. В такива случаи може
да стане така че човекът да изгуби съзнание или да за-
почне да върши неща или да изрича думи, за които не е
отговорен.

Ще посочим само някои примери, които ни дава
Библията, за да схванем по-добре едно такова въздейст-
вие. В Стария завет имаме случая с Йов, който не е бил
обладан от Сатаната, но е бил ударен от него тежко чрез
болест, чрез смъртта на децата му и чрез разграбване и
унищожаване на материалните му блага. В Новия завет
характерен е случаят на прегърбената жена и глухонемия,
които Исус освободил: те не са били напълно обладани от
Дявола,  но  неговото  присъствие  причинявало  при  тях
тежки  физически нарушения.  Нека  споменем и  случая
със  св.  Павел,  който  очевидно  не  е  под  влиянието  на
Сатаната,  но  както  сам  съобщава,  Лукавият  трайно  го
измъчва: „А за да се не превъзнасям поради премногото
откровения,  даде  ми  се  трън  в  плътта,  пратеник  от
сатаната да ме мъчи, та да се не превъзнасям“ (II посл.
коринт., 12,7).

Вече  споменахме,  че  обладаването  от  дявола  е
много  рядко явление.  Но  свещениците  в  своята  пасто-
рална практика много често срещат множество хора, кои-
то Сатаната измъчва, удряйки върху тяхното здраве, съз-
давайки проблеми в областта на материалното им бла-
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госъстояние,  причинявайки  блокиране  на  тяхната  дей-
ност,  както  и  предизвиквайки  емоционално  объркване.
Свещеникът в пасторалната си практика всекидневно се
сблъсква  с  такива  или  подобни  явления  и  се  оказва  в
много неблагодарна ситуация, когато трябва да установи
коя е злокобната причина за тези явления. С други думи,
свещеникът често трябва да разпознае, дали става дума за
сатанинска причина или не, и как да я отстрани.

С цел оценка на ситуацията, свещеникът винаги
трябва да има наум факта, че всеки случай е уникален, че
съществува голяма разлика в симптомите, както и че съ-
ществува цял спектър от разлики в тежестта на пробле-
мите,  причинени от  Сатаната.  Формите могат  да  бъдат
много  различни:  атака  върху  здравето,  затруднения  и
блокиране на работа, нарушения в областта на емоциите
на човека, сериозно нарушаване на отношенията между
хората, силен гняв без причина, оттегляне и често пълна
изолация от околните, самоубийствени мисли...

Ако  малтретираните  от  Дявола  не  се  изцелят
веднага, чрез средства, които Господ ни е дал, то малтре-
тирането упорито продължава, превръща се в същинска,
истинска дяволска маниакалност, която довежда човек до
почти  животинско  състояние,  разрушава  вегетативната
му нервна  система,  сънят  и  апетитът  се  губят,  и,  най-
често, човек трайно все повече рухва психически и физи-
чески.

Тук бих споменал някои примери за хора, които
продължително ходят само по болници и различни кли-
нични отделения, но без успех. В такива случаи всички
специалисти твърдят,  че пациентът реално се намира в
последната  фаза  на  заболяването,  но  «клинически»  не
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откриват нищо. Болният реално се влошава психически и
физиологично, изобщо не може да спи и страда от ано-
рексия (липса на апетит, гадене пред вида на храната) с
трайно и много силно главоболие, с непрекъснати кръво-
течения,  с  намалена  способност  да  вижда  и  чува  (виж
обладания,  глухонемия  от  Евангелието,  който  веднага
могъл да чува и говори, щом Исус го освободил от Сата-
ната).

4. Дяволска маниакалност

При лица, които имат такива проблеми, често мо-
гат да се забележат натрапчиви мисли, които всъщност са
безсмислици, но от които изобщо не могат да се освобо-
дят. Такъв човек изпитва в себе си раздвоеност. Волята
му, разбира се, е свободна, но до голяма степен е под на-
тиска на маниакални, натрапчиви мисли. Става дума за
неочаквани пристъпи. Тези пристъпи винаги се повтарят,
в  продължение  на  много  дълъг  период.  Заради  маниа-
калните мисли засегнатото лице живее в постоянно съ-
стояние на изтощение, отчаяние, депресия и с изкушение
за самоубийство. Маниакалните мисли тогава почти ре-
довно влияят и на сънищата.

Когато се появят такива проблеми, хората редов-
но смятат, че тези явления спадат към сферата на пси-
хиатрията. Съвсем разбираемо! Но има случаи, в които
усилията на психологията, психиатрията и изобщо меди-
цината не могат да предложат никакво обяснение или по-
мощ. Психиатрията, неврологията, психологията и дори
парапсихологията  не  могат  да  разтълкуват  тези  фено-
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мени, защото обектите на анализа убягват на апаратите и
прегледа. Това несъмнено ни насочва към въздействието
на  Сатаната  и  неговото  присъствие.  А  тук  науката  е
безпомощна. Да може това да се забележи и правилно да
се  различи,  е  възможно  само  чрез  Божията  милост,  с
която свещеникът си сътрудничи чрез интензивна молит-
ва и продължителна практика.

5. Безпокойства, причинени от Дявола

Тук нямаме пред вид въздействието на Сатаната
пряко върху човека. Става дума за безпокойство, причи-
нено от  Дявола,  което  се проявява на отделни места –
например в домове, офиси, магазини, на полето и т. н.,
както и при различни предмети – кревати, възглавници,
кукли, автомобили и др., а също и при отделни животни.
Известни са различни шумове в отделни помещения, по
всяко време на денонощието; светлини, които се появя-
ват независимо от електрическото осветление или днев-
ната  светлина;  звуци  и  съвсем  непознати  песни;  пре-
местване на предмет или събаряне на мебели и столове;
матраци, които се превръщат в същински легла от тръни
и гвоздеи; чинии, бутилки и чаши, които, по непонятни
причини,  стават на парчета,  без някой да ги е пипнал;
врати и прозорци, които изведнъж се отварят, въпреки че
са били добре затворени, и без никакво въздействие на
вятъра; чешми, от които с часове тече кръв, вместо вода
и т. н. Цели семейства с месеци не могат да спят заради
такива безпокойства, причинени от Дявола в помещения-
та, и необяснимо да се разболяват, заради ужасни страхо-

53



ве и заплашвания, защото нервите се късат, появяват се
съвсем  необикновени  болести  със  силни  болки,  които
при клиничен и психиатричен преглед не се откриват с
апаратура.

Всички тези истории могат да изглеждат измисле-
ни, но екзорцистите, които често се срещат с такива слу-
чаи, дават необорими факти въз основа на своя опит.

Ориген12 в своите текстове споменава, че в такива
и подобни случаи, още в първите векове на християнс-
твото, се извършвали екзорцизми.

6. Подчиненост на Дявола

Под  този  израз  се  подразбира  доброволен  чо-
вешки личен акт,  чрез  който някой сключва договор с
Дявола. Известно е и сключване на съюз със Сатаната с
кръв.  Ужасни  и  гнусни  сцени  се  разиграват  в  т.  нар.
«черни литургии».  И това  днес  се  разпространява,  все
още тайно, но вече има силно присъствие и в нашите гра-
дове.

12 Ориген (Ὠριγένης, Origenes Adamantius) (ок. 185, Александрия –
ок. 254, Тир, Ливан), ранно-християнски теолог и философ, един
от Отците на Църквата.
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