
САТАНАТА И НЕГОВИТЕ ПРИМКИ

Сатаната «дарява» слугите си

Има хора,  които сами се предават на Сатаната.
Тогава той става техен господар. Тези лица сключват до-
говор с Дявола, така че напълно му се предават и покоря-
ват. Този съюз те сключват като подражават на обреда на
кръщение със собствена кръв в името на Сатаната. Есте-
ствено, тези лица попадат под прякото влияние на Сата-
ната, така че той става техен господар и тогава, в негово
име,  те  правят  черна  магия и  често  стават  членове  на
сатанински секти, които днес, за съжаление, все повече се
разпространяват. Сатаната «дарява» своите слуги с много
предизвикателни,  но  отровни  дарове.  Така  може  да  се
случи, че някои негови слуги имат способност да пред-
виждат бъдещето или да могат да познаят до най-малка
подробност  миналото  на  хората.  Някои  пък  получават
разни  съобщения  и  могат  да  изписват  дълги  страници
текст.  Някои  получават  способност  за  ясновидство,  за
четене на мисли, сърца и живот било на живи, било на
покойни хора. По този начин Сатаната хвърля кал върху
истинските Христови пророци, върху достоверните про-
зорливци  и  получатели на  послания от  Исус,  Мария и
светиите.  Защото, като имитира Божите дела – въздей-
ствието  на  Светия  дух,  Лукавият  се  стреми  да  внесе
объркване, за да не могат да се ориентират хората кой е
истински пророк, а кой – лъжепророк.
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Тук много е важен духовният опит и дарбата да
се разпознават духовете, за да може да се отличат истинс-
ките от неистинските особени знамения. Списък на таки-
ва знамения дава, например, отец Антонио Ройо Марин
OP в книгата си „Теология на християнското съвършенс-
тво“  (Teologia  della  Perfezione  Cristiana,  Ed.  Paoline,  на
стр. 1602) под заглавие «Какво може да стори лукавият с
Божие позволение»14. Ето списъка, който дава: 1. да пре-
дизвиква физически и духовни визуални и слухови халю-
цинации;  2.  да  предизвика  фалшив екстаз;  3.  да  прави
така че тялото да свети и в сърцето да се усеща силна
топлина; 4. да създава сетивни удоволствия; 5. да лекува
необичайни болести, предизвикани от въздействието на
бесове, и то мигновено; 6. да причинява стигми и други
физически и сетивни мистични явления, каквито са бла-
гоухания и подобни.

Тук можем да добавим и явления,  които много
често се случват в по-ново време: необикновени звукоза-
писи, необикновени явления, регистрирани на фотограф-
ски снимки (когато не става дума за ретуширани сним-
ки), автоматично писане, което най-често е свързано с т.
нар. дух-водач. Дяволът и окултистите от всички светци
най-много имитират и мистифицират отец Пий. Лицата,
които фанатично са посветени на отец Пий, се нуждаят
от това да получат стигми, да придобият способност за
билокация и подобни, за да могат колкото се може по-

14 В американското  издание:  Antonio  Royo,  O.P.,  and  Jordan  Au-
mann, O.P., The Theology of Christian Perfection (The Priory Press
Dubuque Iowa, 1962), глава Mystical Phenomena > Causes of Mys-
tical  Phenomena  >  Diabolical  Influence  >  Diabolical  falsification:
„With God’s permission the devil can do any of the following...“, стр.
653 (Бел. прев.)
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точно да го имитират. Когато става дума за такива явле-
ния, пред нас вече не е Божие дело, а фалшификации, с
които  си  служи  Дяволът,  който  желае  да  ни  пробута
своите измамници като харизматици, които след това да
имитират Христос, Дева Мария и светците.

Затова Църквата държи далеч повече на голямо
знамение, което се състои в  светост, геройски живот,
евангелско целомъдрие, а не на знамения, които могат
да бъдат със съмнителен произход. По тази причина не
бива да се кланяме на такива видими явления,  защото
има  опасност  да  се  поклоним  на  «Божията  маймуна»,
която прави всичко, за да се надсмее над тайнството на
Христос и неговата скъпоценна Кръв. Правилният път е в
разпознаването на такива явления, човекът, който пряко
е свързан с такова едно опасно явление да бъде подложен
на лекарски преглед и да се насочи за разговор с опитен
екзорцист, който ще се моли над него.

Тук  спадат  също  и  различни  случаи  на  рели-
гиозни картини и статуи, от които може да текат «сълзи
или кръв».  Всичко  това  трябва  добре да  се  прецени и
разпознае.

Сатаната чрез слугите си, лъжепророци, понякога
подчертава, че истинските Христови пророци са истинс-
ки – слуги Божи, за да стане така, че хората да ги отхвър-
лят, защото тях ги «признават» лъжепророци. Известен е
случаят, който се описва в Деянията на апостолите, ко-
гато апостол Павел пребивава в Тиатир. Става дума за
това, че в този град след него постоянно върви една ро-
биня, обладана от «предсказвателен дух», която с тази си
способност  докарва  голяма  печалба  на  господарите  си.
Обладаната, като върви след Павел и другите, вика: „Тези
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хора са  слуги на  Всевишния Бог,  и  те  ви  проповядват
пътя  на  спасението!“  (Деяния,  16,17).  Разбира  се,  че
предсказателката  (злият дух)  вика след  Павел  не за  да
подтикне хората към спасение, а за да отхвърлят Павел и
Христовото учение, заради това че тя, за която е всеиз-
вестно, че е обладана, „потвърждава“ Павловото послание
от Бога. Това изкарва от търпение Павел и той с молитва
изгонва нечистия дух от нея (Деяния, 16,18).

Нека си припомним, че Светото писание дава по-
добни примери,  в  които се  вижда чудотворното Божие
въздействие, но и сатанинското. Известно ни е, че Мои-
сей извършва в Божието име чудеса пред фараона. Това
са  известните  египетски знамения.  Но знаем,  че  и  ма-
гьосниците  на  фараона  също  извършват  някои  чудеса.
Затова, самият акт на чудото, ако го разглеждаме сам по
себе си, не е достатъчен да заключим за каква причина
става дума. Факт е, че злият дух винаги умело се маскира
и че целта му е да не се разкрие: „Защото самият Сатана
се прави на ангел на светлината“ (II посл. коринт., 11,14).
Със своето въздействие може да стимулира външните се-
тива на човека – зрение, осезание, слух, както и вътреш-
ните способности – памет, въображение. Никаква стена,
никаква  блиндирана  врата,  никакъв  телохранител  не  е
способен  да  предотврати  влиянието  на  Сатаната  върху
паметта или въображението на човека. Дори най-здравата
ограда на строгия Кармил не е в състояние да попречи на
Демона да прескочи неговите зидове и чрез някакви си
картини да всели в душата на някоя монахиня несигур-
ност за нейната мисия и подтик да излезе от манастир-
ската общност. Затова се казва, че най-опасен е «набож-
ният дявол». Не съществува място, колкото и свето да е
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то, където Дяволът да не може да се прокрадне. Особено
важно е, че той може, умело предрешен в набожни одеж-
ди, да присъства на свети места, където се събират голям
брой вярващи.

За Сатаната трябва да се направи правилна пре-
ценка

Магьоснически  практики  срещаме  през  цялата
човешка история и при всички народи. В наше време са
невероятно  разпространени  благодарение  на  средствата
за масово осведомяване, които упорито ги рекламират. И
наистина, изключително много хора днес падат в прим-
ките на Лукавия. А и мнозина, включително и вярващи,
ще  махнат  с  ръка  и  ще  подценят  всяко  изказване  за
сатанински практики.

Но ако малко надзърнем в Библията, ще забеле-
жим, изненадани, че в нея често се говори против магия-
та и врачуването, и в Стария, и в Новия завет. Нека спо-
менем само някои места: „...не бива да се учиш да вър-
шиш мерзости,  каквито са  вършили тези  народи.  Нека
няма сред вас такъв, който да предава сина си или дъще-
ря си на огъня, който да предсказва, да гадае, да врачува
или да прави магии, да омайва, да вика духове, да върши
вълшебства или да говори с мъртви. Защото всеки, който
прави това, е омразен на Господа“ (Второзаконие, 18,9-
12). „Не се обръщайте към онези, които извикват зли ду-
хове, и не ходете при магьосници; не се оставяйте да ви
осквернят. Аз съм Господ, вашият Бог“ (Левит, 19,31). „И
ако мъж или жена извикват зли духове, за да врачуват, да
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бъдат  умъртвени;  с  камъни да  ги  убият,  те  заслужават
смърт“ (Левит, 20,27). „Магьосница жива да не оставиш“
(Изход, 22,17).

В Новия завет нашият Господ Исус Христос пре-
дупреждава, че трябва да съзнаваме голямата мощ на Дя-
вола, да не го предизвикваме и да не преставаме да се бо-
рим срещу него. И още повече, дава ни мощ да го изгон-
ваме и ни учи как трябва да се борим срещу него, защото
той  непрекъснато  ни  клевети.  Исус  дори  позволява  на
Сатаната да го изкушава, за да може, между другото, да
ни покаже колко злонамерен, безочлив и неотстъпчив е
Лукавият. И ясно ни напомня, че не можем да служим на
двамата, като ни призовава да бъдем постоянно бдител-
ни. Предупреждава ни: „Бъдете трезвени, будни. Против-
никът  ви,  Дяволът,  като  ревящ  лъв  обикаля,  търсейки
кого да погълне. Съпротивете му се, стоейки твърди във
вярата“ (I посл. Петър, 5,8-9).

Сатаната си служи с отделни хора, които здраво
привързва към себе си и които тогава му изразяват почит.
На такива дава способност да могат да разполагат с вис-
ши сили, които са винаги разрушителни; по този начин ги
поставя в своя служба и ги прави свои роби. Такива лица,
чрез  посредничество  на  зъл  дух,  могат  да  въздействат
негативно силно и разрушително върху онези хора, които
във  всекидневния  си  живот  са  отделени  от  Бога.  Това
всъщност са клети и нещастни хора, които не са открили
смисъла на живота, а особено – смисъла на страданието,
трудностите, болката и смъртта. Те копнеят за щастие, но
такова,  каквото  представлява  светът:  чрез  благосъсто-
яние,  богатство,  мощ,  популярност,  наслаждения...  А
Сатаната  изкушава:  „На  тебе  ще  дам  всичката  власт  и
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слава на тия царства, защото на мен е предадена и аз я
давам на когото ща. Ако ми се поклониш, всичко ще бъде
твое“ (Лука, 4,6-7).

И какво става сега? Хора от всякакъв вид: млади
и стари, обикновени работници и високи интелектуалци,
мъже  и  жени,  политици,  актьори,  спортисти,  различни
любознателни хора, подтикнати от любопитство, и хора,
притиснати от лични или семейни психически или физи-
чески проблеми, много често попадат в сферата на ма-
гията и окултните практики. А там с готовност ги чакат
добре подготвени и обиграни чародеи, астролози, гадате-
ли, ясновидци, лечители, пранотерапевти, биоенергетици,
радиестезисти,  хипнотизатори  и  многобройни  екстра-
сенси – просто легион от «компетентни» типове. При тях
се отива от най-различни подбуди; някои случайно, поне-
же човек се оказва в такава среда, други от любопитство
искат да видят какво се случва там, някои заради отчай-
ваща ситуация, от която не виждат изход, а някои пък с
надежда.

Мнозина смятат това за измишльотина, суеверие,
измама и любопитство, с което са свързани много добри
приходи.

Обаче това не е наивна и безобидна сфера. Ма-
гията не  е  само някакво безполезно баене без никаква
основа в действителността. Напротив, това е много опас-
на сфера, където магьосници от най-различни видове се
обръщат към дяволските сили, като им се подчиняват, за
да повлияят върху хода на събитията,  на други хора и
живота им,  а  за  себе си да извлекат някаква  временна
полза. При такива практики резултатът винаги е един и
същ: отдалечаването на човек от Бога, въвеждането му в
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грях и, най-накрая, подготвяне на вътрешната му смърт.
Но не бива и да надценяваме Сатаната. Той е лу-

кав лъжец, който желае винаги да ни въвлича в заблужде-
ние и крайности. Ако не може вече да ни убеждава, че не
съществува, или да ни хване в някоя от своите конкретни
примки, тогава се опитва да ни убеди, че той е навсякъде
и че всичко е негово. Използва слабата вяра на човека и
всичките му слабости, като му вселява страх. Желае да
сломи у човек вярата в Божието всемогъщество, любов и
милосърдие. Така някои хора изпадат в такава ситуация,
че навсякъде виждат зло и постоянно говорят за него. Но
това също е клопка на Лукавия, защото един Божи поглед
е по-силен от всяко зло и капка от неговата Кръв може да
спаси целия свят.
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