
ОКУЛТИЗЪМ И МАГИЯ

Тук искам да се докосна до една огромна област,
където  Сатаната,  особено  в  това  наше  време,  събира
обилна реколта.

Самата  дума  «окултизъм»  идва  от  латинската
дума «occultus», което значи скрит, таен, мрачен. Затова
окултизмът би бил опит да се влезе в тайнствения мрачен
свят на непознатите сили. Този тайнствен свят всъщност
са явления в природата, чиято окултна причина не може
да се докаже научно. Обикновено хората, които се зани-
мават  с  наука,  избягват  термина  окултизъм,  а  повече
използват  понятието  парапсихологични  феномени  –  с
които се занимава парапсихологията. Това са, всъщност,
явления в природата, чиято причина не може да се обяс-
ни с досега известните природни закони.

Човек открай време се интересува от областта на
окултното, т.е. тайнственото. Особено желае да надникне
зад завесата, която скрива неговото бъдеще. За да успее в
това, прибягва до разни окултни, магьоснически практи-
ки, като например, предсказване на бъдещето, гледане на
кафе, длан, карти, особено карти таро, любопитно четене
на хороскопа във всекидневния вестник, четене на астро-
логични списания и многобройна литература, която днес
се предлага в областта на окултизма и магията, използва-
не на съновници, занимаване с отвес (радиестезия), при-
зоваване на духове (спиритизъм)...

За  съжаление,  с  голяма  загриженост  трябва  да
установим,  че  днес  нашите  деца  и  младеж  все  повече
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приемат  и  практикуват  магьосничество,  магьоснически
култове, чародейни формули, фантастични култови про-
цедури, астрология, и дзин, йога, трансцедентална меди-
тация, зен будизъм, джудо, карате, кабала, акупунктура,
хиропрактика, рейки, парагнозия, мантика, психометрия,
психоскопия, хиромантия, картомантия, кристаломантия,
астромантия,  рабдомантия,  иримантия  и  други  видове
магически практики.

Мнозина, защото днес това е тенденция, влизат в
разни секти, каквито са: харе-Кришна, последователи на
Сай Баба, махариши, свидетели на Йехова, квакери, мор-
мони – църквата на Исус Христос и на светиите от по-
следните дни, адвентисти на седмия ден, новоапостолска
църква, the Christian Science – християнска наука, бахай-
ци, Христова община, петдесетници и т. н.

По своята патологичност и силно дяволско въз-
действие особено се изтъкват сатанинските секти.

Младите все повече се въодушевяват от ню ейдж,
който има много широко и много организирано въздейст-
вие в опит да създаде нов световен ред. Той всъщност е
умела  сатанинска  смесица  от  християнство  и  гореспо-
менатите  секти;  под  тази  маска  въздейства  много  кон-
кретно върху всички области на живота, от които съвре-
менният човек неизбежно зависи (култура, образование,
медицина, икономика, политика...).

Голям е броят на книгите и списанията, които се
занимават с окултни практики и се издават в големи ти-
ражи,  а  някои и  тайно.  В тях се  преподава  и се  дават
наставления на хората как и сами да могат да навлязат в
този опасен свят на окултизма и магията.

Статистиката ни показва, че в днешно време два-
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десет  милиона  европейци  интензивно  се  занимават  с
окултизъм. В Германия има повече от три милиона по-
клонника на окултизма, а плюс тях – още пет до десет
милиона  симпатизанти  на  окултни  учения.  Данните  от
Америка говорят, че броят на американците, които се за-
нимават с чародейство и магия, се оценява най-малко на
десет милиона. Сред тях са множество високообразовани
хора. Оттук следва, че с областта на окултното и маги-
ческото не се занимават само т. нар. «примитивни наро-
ди», а до голяма степен и западният културен кръг.

Тук трябва ясно да се подчертае, че под понятие-
то магия нямаме предвид онова, което на сцената изпъл-
няват  отделни  илюзионисти  (магьосници  –  «фокус-бо-
кус»),  облечени  в  красиви  костюми,  измъкващи  бели
зайци от черни шапки. Значи, не става дума за ловкост на
пръстите, а за паранормални способности, чийто източ-
ник винаги е във въздействието на окултни, демонични
сили, зад които се крие не някой друг, а Сатаната.

В  областта  на  окултното  и  магическото  някои
хора влизат от любопитство, други – защото днес това е
модерно... Повечето от тях ще кажат, че не вземат това
насериозно,  затова  мислят,  че  не  може да  им навреди.
Обаче Сатаната  взема насериозно «окултните игри».  И
трябва за не знам кой път отново да се убедим, че той
рано  или  късно  хваща  с  желязно  ръкостискане  всяка
ръка,  която му се подаде,  и повече не я пуска толкова
лесно. Защото този, който бръкне в огъня, ще се опари –
без значение, дали вярва в унищожителното въздействие
на огъня или не.

С такива и подобни процедури човек отваря вра-
та на злите сили, било то съзнателно или несъзнателно, и
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незабележимо бива облъчен от негативните сили на Лу-
кавия, от което след това произтичат най-различни про-
блеми и много често сериозни нарушения на физическо и
психическо ниво. Мнозина тогава започват да се оплак-
ват, че често изпитват чувство на страх, изживяват ня-
каква необичайна затвореност в себе си, бягство от хо-
рата, прекалено силна омраза и невъзможност за прошка
към някой човек, разконцентрираност – особено при мо-
литва,  съмнения,  недоверие,  отмъстителност,  различни
притеснения, силно и непоносимо напрежение в семей-
ството,  натрапчиви мисли за  самоубийство,  изпадане  в
безволево  състояние  и  безцелност  в  живота,  непрекъс-
нато чувство за безпокойство и кошмари насън.  Някои
хора  започват  да  чуват  в  себе  си  натрапчиви  гласове.
Други пък са принудени да вършат някои действия, които
не биха искали. Мнозина чувстват душевни, а понякога и
физически смущения, не могат да се освободят от някой
порок, мислят си, че имат биоенергия в себе си, разгова-
рят с духове и им се струва, че получават някакви необи-
чайни знания от други светове... всичко това, а всъщност
не знаят какво се случва с тях. Това са само някои пока-
затели, които несъмнено говорят за негативното влияние
на злия дух върху човека.

При кръстените хора особено се забелязва посто-
янно  нарушаване  на  комуникацията  с  Бога.  Възникват
затруднения при молитва и четене на Светото писание,
застой и чувствително блокиране в духовното израстване,
сериозно съмнение в спасението, богохулни мисли, липса
на разпознаване на  духовното,  намаляване на  вярата  и
радостта,  все  по-голяма  незаинтересованост  и  отдале-
чаване от Исус Христос и неговото Евангелие.

92



Хората, които са се занимавали с окултни практи-
ки и магия много често чувстват проблеми в моралната и
психическата област: могат да изпаднат в депресия, агре-
сивност,  имат чувство, че са поробени, а в сексуалната
област стигат до разни перверзии и извращения и изпит-
ват неестествена натрапчива сексуалност.

Когато хората се окажат в такава среда на злото,
нормално е да започнат да търсят помощ. Но, интересно
е, че, сякаш по някакво неписано правило, редовно оти-
ват на погрешно място. Най-често отиват при разни врач-
ки, гадатели, ясновидци, лечители, астролози, биоенерге-
тици,  радиестезисти...  А  пък всички те  се  занимават  с
магьоснически практики, което всъщност означава сата-
нинска работа. Такива хора могат често да се защитават
със свети икони и статуетки, които държат в къщата си,
за да убедят необучените вярващи, че те работят с ня-
каква божия сила. Това е само параван, зад който скриват
своята магьосническа измама.

Например, попадна ми визитка на някаква лечи-
телка. От едната страна – картинка на Пресветата Троица
с лика на Отца и Сина и Светия Дух, с текст: Слава на
Отца и Сина и Светия Дух, а от другата страна – загла-
вие:  Лечителски  ръце  (дистанционно  лекуване)  –  пре-
махване на уроки – предсказване на съдбата (карти таро).
Следва  името на  лицето  и  нейните  телефонни номера:
три телефонни номера в един град и три – в друг, и моби-
лен телефон. Очевидно – една много разклонена дейност.
Човекът, който ми даде тази визитка, бил при тази лечи-
телка и ми каза, че въпросната особа таксува много скъпо
своите услуги. Ето, така се подвеждат хората! А средства-
та за масово осведомяване: ежедневници, разни публика-

93



ции, отделни радио и телевизионни предавания, са пре-
пълнени с любезни оферти и примамливи реклами имен-
но в тази окултна и магьосническа област. И мнозина със
своите  проблеми  и  мъчителни  неприятности  в  живота
търсят решение на такова място.

Обаче знаем: „не може Сатаната да изгонва Сата-
ната“ (сравни: Марко, 3,23). Затова, на човека, който тър-
си помощ на такова място, след това става още по-зле. Не
само че не стига до освобождение, а чрез такава магьос-
ническа  практика  още  по-силно  се  бетонира  в  злото.
Мнозина са изпитали това на собствен гръб.

• Черна магия или магьосничество

Тази злокобна практика има за цел да насочи са-
танинското зло срещу някой човек чрез магически фор-
мули  и  обреди,  които  винаги  са  окултни,  тайнствени,
понякога много заплетени, и в които се призовава Сата-
ната.  За  да  може магьосникът  да  повлияе върху  някое
определено лице, по правило винаги търси от това лице
нещо негово, например: коса, нокти, кожа, част от дреха,
най-често от интимно бельо, снимка... След това внушава
на своята жертва някои правила на процедиране, които
трябва строго да спази, за да се постигне успех; напри-
мер, да посети седем църкви, да запали свещ по опреде-
лен  начин,  да  посипе  прах,  да  отиде  на  гробища и  да
постави  или  донесе  определени  предмети  от  гроба,  да
носи някакви предмети като «защита» на себе си или да
ги постави на определени места, да консумира определе-
на храна или напитки.
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Много пъти при мен са идвали злочести и упла-
шени майки, които водели децата си при някакви врачки,
които им дали определени предмети, за да ги поставят на
децата си. На пръв поглед това може да изглежда наивно
и незначително. Обаче се вижда и се разкрива, че такава
практика има злокобни ефекти, защото това са истински
сатанински злодеяния.

Магьосническата астрология познава и разни ма-
гически предмети, каквито приготвят отделни магьосни-
ци, като например: пентакули, амулети, талисмани. И ко-
гато отделни хора бъдат сполетени от зла съдба – случват
им се нещастия, неразбрани са в семейството или в ком-
панията, страдат от липса на любов, от беднотия, обзети
са от постоянен страх и различни фобии – тогава са ща-
стливи, ако могат да получат от отделни врачки такива
предмети за «защита», убедени, че това ще ги освободи
от неволите им. И много са радостни, че могат да платят
висока цена, за да получат тези предмети, които им носят
«късмет». Но използването и носенето на тези и такива
предмети  има  силен  негативен  заряд,  който  след  това
силно вреди, не само на тях, но често и на всички чле-
нове  на  семейството,  в  чиято  къща се  намират  такива
предмети.

В магьосничеството са известни и магически пи-
тиета, които предизвикват внушения или дяволско мъче-
ние на онези, които погълнат такова питие. Приготвя ги
магьосник, като призовава злокобни духове. Такова пи-
тие тайно се смесва с храна или напитка. Особено извест-
но е т. нар. «любовно питие», което може принудително
да създаде страшна привързаност чрез силите на Сата-
ната.
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При магьосничеството, значи, е характерно това,
че човек сам отива при врачката и търси «помощ», а тя
го съветва да извърши определени действия и да използ-
ва  определени  предмети,  като  му  обещава,  че  така  ще
постигне целта си.

Тук бих искал ясно да подчертая: ако човек стъпи
на територията на неприятеля и влезе в неговата среда,
той попада под властта и влиянието му, въпреки че прави
това наивно, от незнание и без някаква злоба. Сатаната
тогава има известна съсобственост върху този човек и не
го оставя толкова лесно. Човек бива облъчен от силите на
Лукавия и попада в омагьосан кръг, от който може да го
освободи само всемогъщата Божия ръка. Защото  Лука-
вият е по-силен от човека. В такива ситуации човек е
съвсем безпомощен и чувства как го управлява някаква
сила, на която не може да се противопостави. Обаче Бог
е  безкрайно  по-силен  от  Лукавия.  И  затова  Бог  е
единственият сигурен път за спасение и освобождение.

• Уроки (заклинания) или правене на магии

Съществува класическа дефиниция, която гласи:
правенето  на  магии  или  врачуването  е  «умение  да  се
навреди на други хора чрез Дявола».

Днес, можем спокойно да констатираме това, има
същинско наводнение от хора, които се занимават с таки-
ва негативни практики. В този кръг влизат разни карто-
манти, хироманти, врачки, вещици, секти на черната ма-
гия,  сатанински  секти,  некроманти,  гадатели  и  всички
онези особи, които по един или друг начин имат нещо
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общо със сатанинското въздействие. И в Стария, и в Но-
вия завет намираме изрично осъждане на такива практи-
ки: „Да не си служите с гадания или магьосничества“ (Ле-
вит, 19,26), „Не се обръщайте към онези, които извикват
зли духове, и не ходете при магьосници; не се оставяйте
да ви осквернят“ (Левит, 19,31). „Когато влезеш в страна-
та,  която Господ,  твоят Бог,  ще ти даде,  не бива да се
учиш да вършиш мерзости, каквито са вършили тези на-
роди. Нека няма сред вас такъв, който да предава сина си
или дъщеря 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 и поради
тези мерзости Господ, твоят Бог, ги прогонва пред тебе.
Бъди непорочен пред Господа, своя Бог. Защото тези на-
роди, които ти ще прогониш, слушат гадатели и прорица-
тели, а на тебе Господ, твоят Бог, не ти е позволил това“
(Второзаконие, 18, 9-14).

Най-честият начин, по който се желае да се на-
вреди на друг човек, е чрез определени предмети, които
се предлагат на Сатаната, за да запечата той в тях злата
си мощ. Следователно, използва се определен материал с
цел да се навреди на някого. Сатаната често подражава на
Бога. Това може да се забележи и тук. Накратко, всяко
тайнство има определена материя, вещество (кръщението
– вода...). Така и при уроките – Сатаната използва мате-
риала, но със зло намерение – да навреди.

Съществуват истински, автентични уроки, с кои-
то бесът, чрез въздействието си, причинява зло. Такива
уроки правят лица, които са встъпили в съюз със Сатана-
та.  Такива  лица  живеят  от  омраза,  завист,  лукавство,
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точно както и бесовете. Това е важно да се каже, защото
мнозина,  пък и свещеници,  днес не вярват,  че уроките
съществуват.

Ще ви разкажа един истински случай. На Марина
(разбира се, името е измислено) вече три години ѝ става
много зле, но само нощем. Щом влезе в спалнята, губи
съзнание. Започва да диша трудно, задушава се, чувства
силно безпокойство, много ѝ се гади, главата започва не-
поносимо да я боли и накрая припада. Майка ѝ вика Бър-
за помощ, но щом я докарват в болницата, всякакво гаде-
не изчезва. Лекарите отново и отново констатират, че е
напълно здрава. Връща се в къщи и всичко пак започва
по старому, щом отиде в спалнята, а особено, когато сло-
жи глава на възглавницата. Всичко така я боли, че не мо-
же да заспи дори за миг, за да си отдъхне малко. Посе-
щава  различни  специалисти,  които  много  пъти  правят
изследвания, след които всеки път стигат до заключение,
че  може би става  дума за  епилептични  припадъци.  Но
снимките на мозъка и други изследвания изобщо не по-
твърждават това.

Един ден една семейна приятелка предлага Мари-
на да се обърне към един екзорцист. След първите три
сеанса на екзорцизъм и благославяне на къщата, нищо не
се подобрява.  Пристъпите се повтарят.  Екзорцистът съ-
ветва Марина да живее по християнски колкото се може
по-искрено, да ръси къщата със светена вода. Освен това,
съветва я да разпорят всички възглавници в къщата. Не
иска да засегне Марина, ако каже да се разпори само ней-
ната възглавница. Подозира, че във възглавницата на Ма-
рина се намират уроките. Оказва се, че всички възглавни-
ци са нормални, само във възглавницата на Марина има
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парче черен плат за покойник. Дълъг и широк е колкото
възглавницата, а върху него са пришити много пера във
формата на погребален венец. Екзорцистът я съветва да
поръси възглавницата със светена вода и след това да я
изгори.

След като това е извършено, гаденето престава.
Марина започва нормално да спи. Минават много месе-
ци,  откакто възглавницата е изгорена.  Марина е добре.
Отново започва да се занимава с редовните си работи,
чувства се отпочинала, живее примерен християнски жи-
вот, а в семейството ѝ, след всички изпитания, се връща
доброто настроение. Намерението е било този черен плат,
който с магия е вкаран във възглавницата, да доведе лека-
полека  Марина  до  отчаяние  и  в  крайна  сметка  –  до
смърт. Разкрива се, че в съседство има семейство, което
от чиста омраза и завист поръчва уроки, с които трябвало
да се причини смъртта на цялото семейство, но Марина
става единствената жертва.

Демоничното въздействие може да бъде насочено
и срещу материалната  среда  на  човека,  особено срещу
предмети и места, чрез които пък се иска да се повлияе
на човека. Нерядко на прицел са къщите. Различни уре-
ди, мебели, лампи и други предмети в дома биват унищо-
жени. Чуват се удари и шум, без видими причини. Уреди,
които функционират съвършено, изведнъж по необясни-
ми причини престават да работят или биват напълно уни-
щожени. Завеси изведнъж започват да горят или, напри-
мер, на стената се появява черно петно. Помещения, в
които няма никакво подаване на вода, се наводняват. Мо-
гат да се случат необясними събития, например, бизнесът
процъфтява в даден имот, но изведнъж запада; цели стада

99



добитък измират, реколтата бива унищожена, полята са
нападнати от необяснимо нашествие от насекоми... Спе-
циалистите при среща с такива явления са безпомощни.
Обаче  след  молитва  срещу  безпокойство  от  демони  и
употреба на сакраменталии: вода и сол за екзорцизъм, те
изчезват.

• Магии за отравяне

Това може да се случи така: човек, на когото се
иска  да се навреди,  изяжда храна или изпива питие,  в
които са  примесени уроки.  Уроките  могат  да  бъдат  от
най-различни  съставки:  мъртвешки  кости,  менструална
кръв, разни прахове – най-често черни, изгорени части от
животни – особено сърце, някои специални треви и по-
добни. Уроките не зависят толкова от материала, а преди
всичко от волята и омразата на онзи, който желае чрез
въздействието на Сатаната да навреди на друг човек. Съ-
ществуват  специални  тайнствени  формули,  които  ма-
гьосниците изговарят, докато приготвят такива отврати-
телни смеси. И затова човекът, който е засегнат по този
начин,  има различни смущения.  Най-често  изпитва ха-
рактерни болки в стомаха, от които се освобождава един-
ствено  с  молитва  и  много  повръщане,  при  което  ата-
куваният може да изхвърли най-необикновени неща.

• Магии за влюбване

С тях се иска да се постигне това, че един човек
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да намрази друг или пък да се влюби в него. Това зависи
от намерението на възложителя.

Съществува  и  друг  начин  да  се  направят  зло-
кобни определени предмети, които принадлежат на чове-
ка, на когото се иска да се навреди, например, снимки,
разни части от облеклото или някои други негови вещи.
Или дори могат да се направят злокобни някои фигури,
които представляват въпросния човек: кукли, животни, а
понякога и живи хора от същия пол и възраст. Тук проце-
дурата е следната:  над определен медиум се извършват
зли  действия,  каквито  се  искат  да  бъдат  нанесени  на
определения човек. Така например, по време на такъв са-
танински обред се забождат топлийки около главата на
някаква кукла, която представлява човека, на когото се
иска да се навреди. Тогава се случва така, че човекът, за
когото е предназначено това, чувства много силни болки
в главата. Или пък се забождат игли, гвоздеи, ножове в
части от тялото на куклата,  която представлява човека,
срещу когото се иска да бъде извършена атака. И дейст-
вително, тази нещастна жертва чувства страшни болки на
тези места. А до освобождение се стига чрез молитва на
Църквата и когато от куклата се извадят тези предмети и
се завърши този сатанински обред.

• Магии за разпад

Това са магии за усмъртяване.  Такава магия се
извършва по следния начин: омагьосан предмет се заравя
в земята край къщата на човека, на когото се иска да се
навреди. Докато този предмет постепенно се превръща в
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прах, така във въпросния човек постепенно възниква бо-
лест и резултат от тази магия е цялостно психосоматично
изтощение,  което  постепенно,  но  сигурно  довежда  до
смърт. Никакъв лекар или специалист не успява да от-
крие  причината  на  такава  болест.  Дори  най-модерните
апарати  или  високотехнологични  изследвания  не  могат
да открият никакви симптоми у пациент в такова състоя-
ние. Напротив, резултатите от всички възможни изслед-
вания са такива, че човекът е клинично напълно здрав,
но пациентът просто се изтощава, гасне и накрая умира.
Това без съмнение е една от най-страшните магии, която
за съжаление е все по-честа.

Съществуват и уроки, направени чрез връзване, с
цел са се навреди на дете в майчината утроба. Връзват се
с коса или ленти с различни цветове отделни части от тя-
лото  на  кукла,  която  представлява  детето  в  майчината
утроба, на което се желае да се навреди. Целта е в тези
части от тялото детето да се роди деформирано или тези
части от тялото да не се развият нормално. Често това
може да бъде насочено срещу менталното развитие на де-
тето,  като  след  това  детето  страда  от  затруднения  при
учене, работа, нормално поведение.

Съществуват  уроки,  които са чести,  и  които са
нахвърляни по необичайни предмети, които могат да се
намерят, например във възглавници, матраци... Тези уро-
ки могат да бъдат: парчета дърво или желязо, съсиреци
от кръв, гъсто заплетена коса от жена или дете, оцветени
и завързани на възел ленти, въжета с много възли и по-
добни. Когато се отвори матракът или възглавницата, по-
някога тези предмети не се появяват веднага. Но когато
тези места се поръсят със светена вода или в тях се поста-
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ви благословена икона на Дева Мария, и особено кръст,
изведнъж се показват най-необикновени предмети.

• Магии за прехвърляне

Дяволското  въздействие  на  уроките  понякога
може да бъде насочено към това съпрузи или годеници
или приятели просто да се разделят. В своята практика
съм срещнал много случаи, когато годеници наистина се
обичат и се желаят един друг, но изведнъж, без никаква
причина, не могат повече да бъдат заедно и се разделят.

Понякога се случва, например, момиче да се влю-
би в годеника на най-добрата си приятелка.  За да осъ-
ществи  своя замисъл и  да  спечели този младеж,  отива
при лице, което се занимава с уроки и магьосничество, и
чрез магия реализира своя план. Разбира се, такъв брак е
ужасен. Въпреки че изобщо не могат да се приемат един
друг, мъжът не успява да напусне жена си. Живеят заед-
но, но наистина като в ада.

Случва се и това бракът да се сключи без любов и
срещу волята на младите; това става по волята на родите-
лите или някои други лица, които чрез уроки постигат
това хората да вършат не онова, което искат, а да се осъ-
знаят едва когато връщането назад без тежки последици
стане невъзможно. Това е живот в ада, който само Кръвта
Христова може да прекъсне.

В случай на уроки, човекът, който е жертва, не
знае какво му е направено или чрез измама бива доведен
при  лицето,  което  прави  уроки.  Жертвата,  значи,  не  е
необходимо  да  има  проблем  и  изрично  да  търси  «по-
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мощ», а в този случай друго лице, от злоба и проклетия,
отива при магьосник, та той, чрез различни заклинания и
предмети, да нанесе зло на човека, когото това лице мра-
зи. Често този, който желае да навреди на някого, сам се
занимава с магьосничество и прави уроки; омразата му го
кара да върши това.

В случаите, когато хората се окажат засегнати от
магическо въздействие и заради това имат тежки после-
дици, търсят изход от такава ситуация; но, като по прави-
ло, Лукавият отново ги отвежда при своите слуги магьос-
ници. А те тогава ги подвеждат, като твърдят, че се зани-
мават  с  бяла  магия.  Според  тях,  бялата  магия  пре-
махвала уроки. Така магьосниците измъкват с измама па-
ри от засегнатите хора, като ги въвличат в още по-големи
злини. Чрез сатанинските си практики могат да постигнат
и това болният временно да оздравее, но неговото зло се
прехвърля, например, на жена,  деца,  родители, братя и
подобни. Тази злина може да се прояви като закоравяло
изоставяне на вярата, непоправимо греховно състояние,
чести  транспортни  произшествия,  депресии,  страхове,
самоубийства...

Как да постъпваме с намерени или получени маги-
чески предмети

Всички такива неща трябва да поръсим със свете-
на вода и да ги изгорим, не в къщи, а навън, някъде на
открито. Пепелта, железните предмети и всички предме-
ти,  които не могат  да се изгорят,  след като са минали
през огън, да се изхвърлят някъде, където тече вода, най-
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добре в поток, река, море или в контейнер за отпадъци,
които се изгарят. Не е добре да ги изхвърляме в клозета
на своята къща, защото е възможно да се запушат тръби-
те и са се наводни къщата. При унищожаване на омагьо-
сани предмети чрез огън, важно е всичко да се придружа-
ва от молитва и да се призовава защитата на пресветата
Кръв Исусова и след всичко да се измият ръцете със све-
тена вода.

Тук бих споменал, че почти във всяко наше насе-
лено място могат да се намерят «много набожни хора»,
било мъже или жени, които «редовно виждаме в църкви-
те»,  а  които  се  представят  като  хора,  които премахват
уроки, разни магии или лошо око. Такива хора дават на
засегнатите, освен медальон и кръст, и някакъв предмет
като «червени рогчета», «вълчи зъби» или някакви вър-
зопчета и ги съветват да го носят със себе си като защита.
Тези предмети, наистина, не са заредени с негативност по
магьосническите обреди, които обикновено се извършват
от магьосници, но все пак са свързани със Сатаната чрез
греха на суеверието.  Тези предмети също трябва да се
изгорят. И, вместо при тези хора, трябва да се отиде при
свещеник.

• Спиритизъм (призоваване на духове)

Една  от  най-опасните  магьоснически  практики
несъмнено е спиритизмът. Това всъщност е опит да се
осъществи контакт с духове на покойници или пък с по-
висши духове. Състои се от призоваване на скрити сили
и никога не е от Бога, а винаги от ада. Той е средство,
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чрез  което  на  земята  да  се  разпространи  царството  на
княза на тъмнината. Затова онези, които са му се покори-
ли,  са се присъединили към сатанинската църква.  Тази
практика е позната  във всички култури и народи.  При
спиритизма винаги присъства човек, т. нар. медиум, кой-
то е посредник между духовете и хората. Медиумът пре-
доставя своя глас, движения, писане и т. н. на духа, от
който се иска да се появи. Тези духове винаги са дяво-
ли. И затова може да се случи тези зли духове да обсебят
някого  от  присъстващите.  Църквата  винаги е  осъждала
спиритистичните  сеанси  и  участието  в  тях,  а  и  самото
присъствие на такива сеанси. Никога не може да се научи
нещо добро, като се пита Сатаната за съвет.

Но тази практика, както и всичко, което е тайнс-
твено, окултно, привлича човека и предизвиква неговото
любопитство. Затова често се случва деца още в основно-
то училище, а и средношколската и студентската младеж,
много често да паднат в изкушение в групи да призовават
духове. Разбира се, че това вършат и възрастни. Известно
ми е, че една група интелектуалци, значи високообразо-
вани хора с университетски дипломи, редовно организи-
ра спиритистични сеанси.

От своя дългогодишен опит стигнах до сигурно
заключение, че всички онези, които са се занимавали със
спиритизъм,  като  по  правило,  стигат  до  изкушение  от
черни и самоубийствени мисли, т. е., рано или късно, в
определени кризисни ситуации,  помислят  за  самоубий-
ство, а мнозина го и извършват. Сатаната най-много ли-
кува, когато на жертвата, която се е приближила до него и
която е влязла в неговия омагьосан кръг, отнеме смисъла
на живота и я доведе до ръба, така че да не вижда вече
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никакъв  изход.  В  такова  тежко  депресивно  състояние
човек лесно посяга на живота си. Все по-честите само-
убийства в последно време у нас в много случаи са пре-
дизвикани  от  спиритистични  и  други  подобни  магьос-
нически окултни практики. А освен това, появяват се и
множество други негативни  последици от  такива  прак-
тики,  като:  психофизическо  опустошение,  морална  и
духовна разруха, безсъние, тревожност и тежки кошмари
насън, силни страхове.

Може да се случи така, че някой зъл дух да оста-
не в определено помещение, където е провеждан спири-
тистичен сеанс,  и  постоянно да обладава хората,  които
присъстват  на  спиритистичния  сеанс.  Често,  когато  си
легнат и загасят лампата, Бесът идва и предизвиква теж-
ки смущения, така че човекът се побърква от страх.

Възникват въпросите: Възможно ли е изобщо да
се  извикат  духове?  Нима  винаги  на  спиритистичните
сеанси се появяват само зли духове? Мнозина поставят
тези въпроси, като имат предвид примера, който ни дава
Библията, когато Саул, израилевият цар, се обръща към
една  жена-медиум  и  ѝ  заповядва:  „Поврачувай  ми  с
извикване на духове и извикай когото ти кажа“ (I Царе,
28,8).  И  наистина,  показва  се  пророк  Самуил,  който  е
умрял много преди това. Бог очевидно е допуснал това
изключение. Но много важно е да се обърне внимание на
вика и изненадата на медиума, както и острия укор на
Самуил: „Защо ме безпокоиш, като ме накара да изляза?“
(I Царе, 28,15). Мъртвите трябва да се почитат, а не да се
безпокоят. Това е един единствен пример, който ни дава
Библията,  и  затова  го  давам  тук  като  изключение.
Нашите  покойници  се  нуждаят  от  нас  от  молитви  за
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освобождение  от  мъките  на  чистилището  и  това  е
единственото, което можем да направим за тях; а Бог не
позволява да ги използваме за каквито и да било наши
земни планове.

Тук бих искал специално да обърна внимание на
своите колеги свещеници добре да отворят очи, защото
ситуацията, в която живеем, е направо импрегнирана от
различни форми на сатанизъм. Хората около нас просто
се задушават в злото, а ние сякаш изобщо не забелязваме
това, защото оставаме предимно незаинтересовани и не-
подвижни. А злокобните духове интензивно вършат ра-
ботата си и при това имат винаги единствената крайна
цел – да отделят жертвата от Бога, да я въведат в грях, да
я доведат до безпокойство, до депресия, до отчуждение,
до отчаяние. Но все пак, свещеникът чрез тайнството на
Свещеническия орден единствен е призван и упълномо-
щен с Христовата сила и неговата помощ да може ефек-
тивно да се бори и победи злото, като освободи човека от
сатанинското  влияние.  Хората  с  право  очакват  това  от
нас. Ако ние не ги приемем и не ги разберем, ако не про-
явим разбиране към тях и не намерим време да им по-
могнем, носим пред Бога голяма отговорност за техните
отклонения от  правия път.  Притиснати от  злото,  което
винаги е по-силно от човека, те тогава търсят помощ на
всички страни.  Най-често  се  обръщат  към магьосници,
разни лечители, ясновидци и тям подобни, които тогава
по магьоснически начин, а това означава чрез различни
сатанински практики, не освобождават хората, а напро-
тив, още по-силно ги стягат в омагьосания кръг, от който
не виждат изход. За съжаление, в своята практика всеки
ден се срещам с такива и подобни примери.
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• Проклятие

Това е един от много опасните начини, по който
може да се причини на някого зло. С клетвата и прокля-
тието се изразява желание да се случи зло на другиго. А
ясно е, че източникът на злото е Сатаната. Ако клетвата е
изречена с  истинска злонамереност,  а  особено,  ако  съ-
ществува кръвна връзка между онзи, който проклина, и
обекта на проклятието, могат да се случат страшни по-
следици. В своята практика съм видял, че най-тежки са
последиците, когато родители проклинат собствените си
деца  или  пък  дядовци  и  баби  –  внуците.  Проклятията
имат много тежки последици, когато се отнасят до ща-
стието или успеха в живота.

Особено голяма тежест имат проклятията, които
се изричат при специални случаи, например, в деня на
сватбата. Последиците от такива проклятия могат да бъ-
дат най-различни: постоянни болести, които съпровождат
човека в живота, човек може цял живот да се сблъсква с
невероятни  затруднения  в  работата,  нещастие  в  брака,
болест  на  децата...  Това  е  така,  защото  родителите  са
свързани с децата си с кръвна връзка и авторитет. Някои
майки проклинат децата си от лош навик. Пращат децата
си по дяволите,  без сериозно да мислят за това.  Обаче
злият дух слуша и щом някой му открехне вратата, той с
готовност влиза и след това трудно излиза. А и самият
наш Господ е казал: „Казвам ви обаче, че за всяка празна
дума, която кажат хората, ще отговарят в Съдния ден. За-
щото по думите си ще бъдеш оправдан и по думите си ще
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бъдеш осъден“ (Матей, 12,36-37).

• Сатанизъм

Човешката извратеност, особено в по-ново време,
сякаш няма  граница.  Така  срещаме все  по-голям брой
хора, които се занимават професионално с черна магия,
спиритизъм и сатанински култове, като по този начин же-
лаят да предадат своето «послание» на хората.  В това,
разбира се, голяма роля играе безскрупулното печелене.

За най-голям сатанист на двадесети век мнозина
смятат магьосника Алистър Кроули (1875-1947). Самият
той се е смятал за Антихрист и затова се нарекъл «Вели-
кия звяр 666» (сравни Откровение, 11,7). Бил убеден, че
окултните,  магически сили със свръхчовешки знания и
способности искат да го използват като канал за комуни-
кация с човечеството. Целта на мисията си описал така:
«...да се задвижат окултни сили, които в края на този век
ще кулминират в просветление на всички хора».

Под негово влияние по-късно се развива цял мра-
чен свят на тайнствени обреди и тайни окултни ложи, в
които се практикува черна магия, поклонение на Дявола
и  странни  жертвоприношения,  които  стигат  дори  до
жертвоприношение на хора. Със своето влияние заразява
множество хора и така ги поставя под влиянието на Лука-
вия. Неговите книги и до днес се продават с десетки хи-
ляди.

Светото писание много ясно говори за отстъпле-
нието на хора от Бога в периода,  който предхожда по-
вторното идване на Исус на този свят: „Никой да не ви
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измами  по  никакъв  начин,  защото  този  ден  няма  да
настъпи,  докато  първо не  дойде отстъплението и не  се
открие човекът на греха, синът на погибелта. Той се про-
тиви и се превъзнася над всичко, което е божествено и
свято,  дори ще седне като бог  в  Божия храм,  за да се
представи за бог“ (II посл. солун., 2,3-4). „Но както стана
в дните на Ной, тъй ще настъпи и пришествието на Сина
човешки,  защото,  както  в  дните  преди потопа  ядяха и
пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, в който Ной вле-
зе в ковчега, и не разбраха нищо, докато не дойде пото-
път и отнесе всички – тъй ще настъпи и пришествието на
Сина човешки“ (Матей, 24,37-39). Отстъплението, за кое-
то говори Светото писание, е  свързано с господство на
беззаконието, т. е. отстъпление от Божието движение: „и
понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изсти-
не любовта“ (Матей, 24,12). Ако хвърлим поглед върху
ситуацията  в  днешния  свят,  неизбежно  ще  трябва  да
констатираме, че това отдавна се случва, дори и при мно-
зина, които се наричат християни. Само свидетелството
на истинските вярващи и въздействието на Светия Дух
все  още  задържа  окончателната  катастрофа  (сравни
Откровение, 9,20-21).

Нима  не  се  забелязва  все  по-голяма  кораво-
сърдечност у мнозина по отношение на Бога и неговото
Слово?  Хората  са  възпрепятствани  да  се  обърнат  към
Бога от своята „просветеност“ и от научните и философс-
ките постижения. Тяхното високомерие ги блокира така,
че не виждат правата Истина.

Разбира се, че тогава изпадат в друга крайност и
започват да се кланят на любими идоли: златни идоли –
своята  икономическа  мощ,  медни  идоли –  техника  и
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оръжие,  каменни идоли – огромни здания. Това са не-
щата, на които те възлагат доверие.

Развратът,  кражбите и убийствата са се раз-
пространили навсякъде и са  станали наша всекидневна
действителност.  Предбрачните  и  извънбрачните  полови
отношения се смятат за съвсем нормално явление. Въл-
ната от порнография така ни е заляла, че вече няма спи-
сание  или  една  атрактивна  реклама  без  порнографски
сцени. А американската преса ни информира, че в САЩ
на всеки 23 минути се извършва едно убийство, на всеки
75 секунди – нападение с цел грабеж и на всеки 10 секун-
ди – взлом15.

Боготворенето на демони и магиите са  до-
стигнали днес страшни размери.

Тук няма да говорим толкова за боготворенето на
духа на времето (Zeitgeist), за идеологиите и идолите. Тук
преди всичко имаме предвид духовната катастрофа, коя-
то в наши дни с цялата си мощ се стовари върху чове-
чеството в апокалиптични размери. От ден на ден все по-
вече нараства интересът към окултни науки и парапсихо-
логия. В Съединените американски щати повече от сто
колежа предлагат на младите курсове по парапсихология.
А да не говорим именно за наводнението от литература
от областта на астрологията, магията и магьосничеството.
Милиони  млади  хора  по  света  годишно  влизат  в  най-
различни секти, чиито вярвания имат магьоснически ха-

15 вж. напр. и 2015  Crime Clock Statistics (статистика на престъп-
ността по часовник за 2015 г.) на сайта ucr.fbi.gov, където дават
следната статистика: едно убийство на всеки 33,5 минути, един
грабеж на всеки 1,6 минути, една кражба с взлом на всеки 20
секунди (Бел. прев.)
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рактер.
В последно време  въздействието  на  Дявола  до-

стигна изключително големи размери. Не е засегнат само
индивидът, а чрез индивида е засегнато цялото общество,
народите  и  държавите.  Сатаната  постоянно се  появява,
неговото присъствие можем да усетим в смъртоносните
войни, изнасилванията, убийствата на неродени, различ-
ните форми на сатанизъм, изчезването на съвестността и
чувството за морал, чрез което се различава доброто от
злото,  все  по-силните  бунтове  срещу  Бога,  религията,
морала,  истината,  достойнството, закона, реда, разбира-
телството.  Всичко това може да се види не само в об-
ществения, стопанския, политическия живот, а и в света
на културата и литературата, изкуството и развлеченията.

А и самата съвременна теология, все по-силната
ѝ  рационалистична,  материалистична  и  земна  насоче-
ност, по свой начин допринесе за избуяването на окул-
тизма, което всъщност е парадоксално. Това остроумно
го е забелязал  Ос Гинес,  като пише: „Християнството,
което  започна  да  смята  окултните  явления  за  несъще-
ствуващи,  изгуби  централното си  място  между  скепти-
ците, които отричаха съществуването на тези явления, и
онези, които открито и изцяло ги приемаха. Така всеки,
който  търсеше духовно  измерение,  а  не  можеше  да  го
намери в Църквата, прибегна към окултизма. По ирония,
теолозите,  които равнодушно се приспиваха с рациона-
лизма на своята теология, са последните, които вярват в
такива неща“.

А авторитетният теолог  Петер Байерхаус, като
разбира за тази демонична инвазия, която през последни-
те години на двадесети век с всеки ден все повече при-
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ижда, изрично изисква:
1. Не бива да смятаме вълната от окултизъм под

различна форма и със сатанински корени за безвредна;
2.  На вълната от окултизъм трябва да противо-

поставим най-голяма бдителност в собствения си духовен
живот;

3. Като имат пред вид вълната от окултизъм, ис-
тинските християни трябва още по-съзнателно да прие-
мат своето призвание, за да застанат в духовната борба на
страната на светлината.

• Сатанизмът в рок музиката

Някой, вероятно учуден, ще попита: Нима е въз-
можно Лукавият и чрез музиката да въздейства на хора-
та? Не е ли, все пак, пресилено да се твърди това?

От  изложеното  дотук  наистина  е  очевидно,  че
особено през последните години на миналия и в началото
на настоящия век сатанизмът става обезпокоително явле-
ние, което бързо се разпространява по целия свят. Особе-
но младите  хора,  на които животът е празен,  без  ясни
идеали, които от скука винаги търсят нещо ново, жадни
за приключения, именно в окултното намират най-инте-
ресна област за неосъществените си амбиции.  Сатаната
изключително добре познава психологията на младия чо-
век, който поставя под въпрос всички традиционни цен-
ности. Затова стимулира в младото поколение желанието
и несъзнателния импулс да отхвърля и обръща надолу с
главата всичко,  което досега е било недосегаемо и све-
щено за хората. По такъв начин желае да осмее и по най-

114



вулгарен начин да оскверни Евхаристията, която е вър-
ховен акт на нашата вяра. В сатанизма са известни т. нар.
«черни литургии», които, за съжаление, имат поклонници
и в нашите предели. И там съществува «олтар», на който
се извършва отвратителен обред. При тези «литургии» се
рецитират определени молитви,  но  напълно изопачени.
Участниците се обръщат към Сатаната и го величаят като
свой Бог. Кулминация на черната литургия е «причасти-
ето», разбира се с откраднати хостии, които след това се
смесват с  кръв от  жертвано животно,  която присъства-
щите пият. Този сатанински акт е съпроводен от сексу-
ални оргии, защото от тях се очаква магическа сила. Ако
жена зачене в такъв акт, тя е длъжна да роди тайно това
дете и да го принесе в жертва на Сатаната. Сатанистите
смятат, че такава жертва на невинно дете е онова, което
Сатаната най-много желае. И за да се омилостиви Лука-
вия, на такива тайни сеанси се жертват животни, а поня-
кога дори и хора,  особено деца.  Известен е фактът,  че
сред  хората  на  изкуството,  особено  сред  музикантите,
съществува  склонност  да  се  занимават  с  черна  магия,
спиритизъм и сатанински култове.  Тя се проявява осо-
бено в по-ново време в хард-рока и хеви метъла, като има
своето приложение на рок сцените. Особено мистериозен
е неизвестният, задкулисен живот на разни рок изпълни-
тели.

След 1969 година, когато е обявено «времето на
поклонение на  Дявола»,  с  основаване на  първата  сата-
нинска църква в Сан Франциско, окултизмът и сатанинс-
ката култура започват силно да се развиват и разпростра-
няват  именно чрез  рок сцената.  Началото се  свързва  с
английския  състав  Блек  Сабат  (Black  Sabbath –  черна
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събота).  Те,  чрез  окултното  и  магията,  спиритизма  и
сатанизма,  със  специални  текстове,  стават  предтечи  на
групите на младото хеви метъл поколение. Голям успех
имат  сред  малолетната  публика  с  шокиращи  текстове
като: «Вземи живот, той става евтин; убий някого, никой
няма да плаче. Свободата е твоя, само дълговете си пла-
ти, просто искаме да използваме душата ти»16.

Основателят  на  първата  официална  сатанинска
църква  в  Съединените  американски  щати  и  възторжен
почитател на Дявола, Антон Шандор ЛаВей, през 1968 г.
дава  следното  изявление:  „Масите,  които  стават  при-
върженици на Лукавия, изопачават Отче наш, внасят в
него безсрамие и тъпчат Христовия кръст с крака или го
окачват надолу с главата“.

А на обложката на дългосвирещата плоча «Reflec-
tion-Black Sabbath» пише: «Още в първата си дългосвире-
ща  плоча  призоваха  Сатаната,  който  веднага  наистина
дойде. Обеща им успех в целия свят. Затова трябва всяка
година да свирят на Велики Сабат (Велика Събота)». И
едната, и другата страна, до днес върши това. На облож-
ките на дългосвирещите плочи се появява известното и с
лоша слава  число  666,  числото  на  Антихриста  (сравни
Откровение,  13,18),  което,  заедно с  мъртвешка глава  и
кръстосани  кости,  се  появява  на  някои  фланелки  на
клуба  на  феновете  като  знак  на  открита  привързаност
към  сатанизма.  В  някои  свои  песни  наричат  Сатаната
«господар на този свят».

Един  известен  християнин,  специалист  по  рок-

16 «Take a life, it's going cheap; kill someone, no one will weep - Free-
dom's  yours,  just  pay  your  dues,  we  just  want  your  soul  to  use!»
(Cornucopia) (Бел. прев.)
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музика  в  Съединените  американски  щати,  пише:  „Бях
шокиран,  когато  открих,  че  притеснително  голям брой
млади хора,  които вярват в Христос,  купуват и слушат
албумите на Блек Сабат,  макар да знаят, че тази група
има благосклонно отношение към Сатаната“.

Друга  много  известна  в  света  група  са  Ролинг
Стоунс  (Rolling  Stones).  Как  въздейства  Лукавият  чрез
тях, можем да видим от онова, което се случва на 6 де-
кември 1969 г. на една изоставена писта за автомобилни
състезания близо до Сан Франциско. Тук Ролинг Стоунс
провеждат своя рок фестивал. Присъстват повече от 300
000 посетители. Когато изпълняват песента «Carol», ня-
колко млади хора се събличат голи и допълзяват до сце-
ната, т. е. до главния «олтар», а охранителите на групата
Хелс Ейнджълс (Hell’s Angels, Ангелите на ада), които са
ангажирани за поддържане на реда, започват най-жестоко
да ги бият, сякаш ги кара някаква свръхестествена сила.
А тези млади хора-жертви не само че приемат болката и
жестокостта, а настояват още по-ужасно да ги бият. А ко-
гато Ролинг Стоунс започват да свирят «Sympathy for the
Devil» (Симпатия към Дявола), охранителите, безразбор-
но,  започват  да  удрят  слушателите.  Кървавият  побой
пред сцената вече не може да се спре, концертът е изцяло
извън контрол. Стават три убийства, има двадесет тежко
пострадали, а ранените са много. Един от присъстващите,
като кара своя автомобил с висока скорост, се забива в
множеството и убива двама души. Опиянен от LSD, един
младеж се удавя в канал, а друг, чиито крака биват обхва-
нати от огън, бива откаран в болница с тежки обгаряния.
Двадесетина лекари и шестима психиатри до изтощение
обработват наркомани, преждевременни раждания, нара-
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нявания от побоя. Ето красноречива илюстрация на това
как Сатаната може чрез сатанински рок групи да въздей-
ства  ужасно  негативно  върху  масите.  Това  винаги  се
случва,  когато чрез рок музиката се поощрява сатаниз-
мът, самоубийствата,  различните видови насилие, прие-
мането  на  дрога  и  алкохол,  безразборните  сексуални
отношения,  омразата  към другите,  арогантното поведе-
ние,  порнографията,  кражбата,  егоизмът,  расизмът,
анархизмът,  фанатизмът  и  много  други  перверзии.
Всъщност,  когато музиката и нечие пеене водят човека
извън  границите  на  нормалното  човешко  поведение  и
предизвикват вандализъм, такива песни и такава музика
водят човека към ада.

Изявленията, които често дават отделни членове
на рок групи най-ясно показват в чия атмосфера се дви-
жат. Така например, Глен Бентън, вокалист и бас кита-
рист на дет метъл групата Деисид, казва: „Вярвам само в
няколко неща: Мрази всичко, убий неприятелите си, мра-
зи своите конкуренти, желай смъртта на всеки, който ти
се противопоставя, мисли само за себе си и вярвай само
на себе си! Докато бях момче, караха ме насила да ходя
на  църква,  но  винаги  съм  се  съпротивлявал  на  това;
всичко, което е църковно и християнско, ми е било про-
тивно. На гнилите християни, например, пречи това, че
имам ясно определен имидж на сатанист и отпечатан са-
танински  кръст  на  челото.  Направих  това  по  простата
причина – защото ми харесва. Никой не ми е казвал да
направя това, но ако в живота искаш да докажеш нещо,
можеш да го направиш чрез знак, който носиш след това
цял живот. В Бога ли вярвам или в Сатаната? Факт е, че
Бог е прогонил Сатаната от  небето на земята,  за  да се
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възцари над света. За мен Сатаната е също толкова Бог,
колкото и Яхве е Бог“.

Антон  ЛаВей,  бащата  на  първата  сатанинска
църква и неин пръв първосвещеник, разработва собстве-
на философия на съвременния сатанизъм, своите Девет
сатанински декларации, които противопоставя на библей-
ските заповеди.

Щом младите хора приемат сатанинските норми
на поведение, тогава нищо чудно, че всеки ден до нас до-
стигат тревожни вести за оргии на гробове, за оскверня-
ване на гробове, за хора и животни принесени в жертва,
за изнасилвания – което в последно време е все по-често,
за предизвикване на пожари в църкви и за взаимни об-
редни убийства.

Музиката  има  силно въздействие  върху  човека.
Това е известно още отдавна. А някои форми на музика
могат да предизвикат състояние на транс или да създадат
атмосфера, която благоприятства въздействието на демо-
нични духове. Музиката може да промени настроенията
на човека, а именно това, което желаят да постигнат ма-
гията и окултизмът. Хората, изпаднали в транс, често се
държат  агресивно или пък извършват  сексуални дейст-
вия, които в нормално състояние не биха могли да извър-
шат. С други думи, човек в транс е психически безпомо-
щен и затова тогава до голяма степен може да се влияе
върху него.

На рок концертите и в много диско-клубове вие-
щите звуци на китарите, които електронно се усилват, и
трескавото биене на барабаните, от които се тресат нер-
вите,  дават  възможност  на  рок  и  бийт  музикантите  да
превърнат  младежите  в  крещящи  уродливи  същества.
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Един лекар казва: „Тогава се губи контрол над телесните
функции. Състоянието на екстаз, което се съпровожда от
резки движения, удари като при епилепсия, крещене, ха-
пане, смях, уриниране и разкъсване на дрехите, се въз-
приема като щастие и удоволствие“.

Боб Ларсън, който, преди да повярва в Исус Хри-
стос, самият е бил активен рок музикант, става дълбоко
загрижен  заради плашещите  факти,  които  открива  при
своите проучвания: „Сатаната знае, че ако в тези послед-
ни дни преди Исусовото второ пришествие иска да бъде
ефективен, трябва да придобие контрол върху младите.
Сатаната се възползва от хард рока, за да овладее масово
това поколение. Със собствените си очи съм виждал, как
млади хора, при танцуване на рок музика, биват облада-
вани от демони. Това може да се забележи особено при
момичетата. Човек би очаквал от младите дами да запа-
зят някакво благоприличие при танца,  но,  все пак,  на-
блюдавал съм как млади момичета се отдават на конвул-
сивни резки движения – което може да се разтълкува са-
мо като проява на демонично въздействие. Обземаше ме
страх, когато виждах, че такива неща се случват, докато
танцуват на моята музика“.

След като узнахме всичко това, накрая трябва да
заключим, че прекалено силната музика, съпроводена от
ритъм, който заглушава, и непрестанният «заряд» от ми-
ризми, тъмнина, смяна на цветове и светлини, които раз-
цепват мрака като мълнии, многобройни слушатели, ко-
ито сугестивно влияят едни на други – всичко това са ха-
рактерните черти на рок концертите и диско-клубовете,
където Сатаната обилно събира свои жертви, изпаднали в
състояние на упоение и замъгленост.
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• Безсрамно облекло

– Та нима и чрез  облеклото Лукавият може да
влияе на хората? – ще се запитат мнозина.

Съвсем сигурно е, а и практиката всекидневно ни
потвърждава това, че начинът на обличане може да бъде
предизвикателен  и  в  определен  смисъл  благоприятна
възможност Сатаната по «модерен, съвременен и рафи-
ниран» начин да въвежда човек в грях.

Начинът  на  обличане  до  голяма  степен  издава
вкуса на човека, но и неговите морални позиции.

Да се обличаме хубаво, с вкус, а и модерно, самоо
по себе си не е лошо. Напротив, то издава изтънчеността
на човека и неговия изискан усет към красивото. Това
изобщо  не  е  под  въпрос.  Елегантната  класика  винаги
може да се пригоди към различни случаи и ситуации в
съвременния живот.  И докато е така,  всичко е наред и
няма проблеми.

Но жените особено се поддават на  ексхибицио-
нистичния начин на обличане под влияние на днешната
мода,  която  се  лансира  чрез  много  разпространеното
влияние на масмедиите. С това се иска да се създаде ко-
лективно мнение, че и в тази област цари пълна свобода,
без оглед на християнските морални принципи – кой ли
днес изобщо обръща внимание на това?! Според съвре-
менното  схващане,  което  постоянно  и  упорито  ни  се
натрапва, в това няма нищо неестествено или грозно, а
още по-малко греховно. Безсрамието в обличането обаче
има за цел да пробуди в лице от другия пол плътско же-
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лание и сексуален нагон.
Психологическият  анализ  на  такова  поведение

сочи,  че  става  дума  за  много  несигурни  и  нестабилни
лица,  които  нямат  достатъчно  самоувереност  и  затова,
поне по този начин, искат да събудят и привлекат чуждо-
то внимание. Безсрамното откриване на гърдите, пъпа и
други части на тялото свидетелства, че вече не съществу-
ва онова, което принадлежи на нашата интимност.

Днешните «модерни» момичета  все  по-често  се
виждат по бельо, а не с дрехи; с дълбоко деколте, с цепка
на полата, която стига почти до талията, минижупи, с къ-
си панталони... И не е рядкост така облечено момиче да
се появи и в църква, на Евхаристия, и такава дори да при-
стъпи към Свето причастие, въпреки че на много църков-
ни врати съществува знак, който ясно предупреждава, че
на нецеломъдрено облечени лица е забранен вход в цър-
квата. На входа на папската базилика Св. Петър в Рим, а
и на много други църкви, се намира пазач, който преду-
преждава и не допуска в светите места да се влиза с не-
прилично облекло.

Това не значи, че в църква трябва да се влиза с
остарялата рокля на мама, която на момичето виси като
на закачалка. Сигурно има много начини момичето да се
облече с  вкус и същевременно това  да  ѝ  стои добре и
всичко да бъде прилично.

Вероятно  много  момичета,  които  ще  прочетат
това, ще кажат, че обикновено нямат зли мисли, а просто
искат да изглеждат млади и красиви по модерен начин. И
това е истина.  Но съзнават ли какво мислят другите и
какви мисли и желания предизвикват у онези, които ги
наблюдават облечени така? Трябва да се обличат с фина
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изисканост и смиреност и да не правят от себе си витри-
на, която всеки любопитен може да разгледа както и кога-
то  иска  това.  Всяко  християнски  ориентирано  момиче
трябва да намери собствен стил на обличане, който ще ѝ
помогне да се чувства удобно на всяко място и във всяка
ситуация. В противен случай, трябва да знае,  че всеки,
който изпитва похот или има скрити лоши мисли, където
и да било – на улицата, в трамвая, в автобуса и др. – я
погледне, отнема частица от нейното спокойствие, нейна-
та невинна душа. Тя може би няма зли мисли, но изобщо
не бива да навежда другите на зли мисли.

Може би, добре би било, ако нашите момичета се
запитат как би се облякла Блажената Дева Мария, ако тя
беше  момиче  в  тяхното  време.  Сигурно  това  би  било
нещо съвременно, но не биещо на очи, нещо, което под-
чертава красотата на жената като личност, а не частите на
нейното тяло. Умерено и прилично, а това всички можем
да определим в себе си по някакъв начин.

За съжаление, за това престана да се говори в ча-
совете по вероучение, както и на проповедите. А би тряб-
вало непрекъснато да се обучават младите, за да заемат
правилна морална позиция, за да им се покаже до какво
изобщо може да се стигне, ако се пренебрегне това. На-
шите млади би трябвало да бъдат свидетели на Исус Хри-
стос чрез своя живот. Но поставям въпрос: Кой ще вярва
на свидетелка, която полугола се разхожда по улиците и
дори така облечена идва на църква?

В това би трябвало всички, като се започне от ро-
дителите, и през вероучителя, та до свещеника, с любов 
да упътваме младите. Защото Лукавият тук много лука-
во, масово и всекидневно, въвлича душите в своите отро-
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вни примки и бере обилни плодове. И особено ликува, 
когато прави това с млади хора, които са носители на 
живота.
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