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“Ще поставя и вражда между теб и жената и между 
твоето потомство и нейното потомство; то ще ти 
смаже главата, а ти ще му нараниш петата.” 
(Битие 3:15)
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УВОД

“Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в 
тях. Но горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе 
при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко 

време.” (Откр. 12:12)

Падналият в грях свят е бойното поле на най-голямата битка, 
която са виждали вселенските и земните сили. Той е определен 
за сцена, на която ще се води великата борба между Христос 
и сатана - между доброто и злото; между рая и ада.
Всеки човек има роля в тази борба и никой не може да застане 
на неутрална територия. Ние ще се сблъскаме с чудовищния 
призрак на лукавия, както пророк Йоан ни известява.
Сатана е пуснат на свобода и из дълбините на бездната 
(тъмнината) плъзват милиарди демони по цялата земя.

СПИРИТИЗМЪТ – НАЙ-ИЗМАМНОТО ДЕЛО 
НА САТАНА

„...защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, 
които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото 
да заблудят, ако е възможно, и избраните.” ( Мат.24:24).
 
Много хора ще бъдат подлъгани от идеята,че спиритизмът е 
една чисто човешка шарлатания. Но когато те се изправят лице 
срещу лице с явления, представяни като свръхестествени, 
тогава ще бъдат подлъгани да ги приемат като голяма Божия 
сила.
Когато спиритизмът навлезе в църквите, ограниченията, 
наложени на плътското сърце, ще паднат и изповядването 
на религията ще се окаже само покривало за прикриване 

на най-ниски грехове и нечестия. Вярата в спиритическите 
прояви отваря врата за съблазняващите духове и дяволските 
учения и така влиянието на злите ангели ще се почувства и в 
църквите.
Официалното духовенство не може да устои на спиритизма. 
То няма нищо с което да защити стадото си от гибелното 
влияние. Тъжният резултат от влиянието на спиритизма ще 
почива до голяма степен върху духовниците на този век, 
защото те потъпкаха истината с нозете си, като предпочетоха 
да я заменят с басни.
Дълго се е подготвял сатана за своето последно усилие да 
заблуди света. Основата на делото му бе поставена още в 
уверението, дадено на Ева в Едемския рай: “Никак няма да 
умрете... но в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят 
oчите и ще бъдете като богове, да познавате доброто и злото” 
(Бит.3:4,5 ) .  Малко по малко той е подготвял пътя за най-
майсторската си измама - развитието на спиритизма. Все още 
не е изпълнил намерението си докрай, но той ще го постигне 
в края на времето. Пророкът казва: “И видях да излизат от 
устата на змея, и от устата на звяра, и от устата на лъжепроро-
ка три нечисти духове прилични на жаби, защото те са бесов-
ски духове, които като вършат знамения, отиват при царете 
на цялата вселена да ги съберат за войната във великия ден на 
всемогъщия Бог” (Откр.16:13,14). С изключение на упазените 
от Божията сила чрез вяра в Неговото Слово, целият свят 
ще бъде въвлечен в измамата. Хората биват приспивани все 
повече и повече в една фатална сигурност за да се пробудят 
едва при изливането на Божия гняв (язвите) -(Откр.16 гл.).
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ИЗМАМИТЕ НА СПИРИТИЗМА 

“Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте 
духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци 
излязоха по света.” (1Йоан. 4:1). 

Какво е спиритизъм? Това е учение, което не само учи за 
продължаване съзнателното съществувание на личността 
след смъртта, но също и за възможността да се установи 
общение с мъртвите. За вярващите в една такава доктрина 
това съставлява една наука, философия и религия. Като 
религия тя твърди, че след смъртта ние ставаме духове, които 
живеят вечен живот, подобен на земния. Вярата за общение 
с мъртвите духове посредством магьосници е много древна. 
Поради молбата на цар Саул запитвачката на зли духове 
от Ендор призова така наречения дух на Самуил (I Царе         
28:11-12). Но въпреки това Библията осъжда такива обичаи. 
“Също така, мъж или жена, която запитва зли духове, или е 
врач, непременно да се умъртви; с камъни да ги убият, кръвта 
им да бъде върху тях.” (Лев. 20:27).
Да се освободи някой от тази доктрина е почти невъзможно, 
защото отделните личности “вярват” в чудесата, които са 
видели в отстъпилите от Христовото учение църкви. Болни 
биват излекувани, сакати прохождат и много други измами 
се извършват от различни религиозни ръководители, но тези 
явления са сатанинско дело и все повече ще се увеличават 
преди идването на Христос.
Тъй като спиритизмът имитира много сполучливо днешното 
християнство по име, силата му да измамва и впримчва 
е голяма. Самият сатана се е променил и се е нагодил към 
съвременния ред на нещата. Той ще се явява с образа и 

характера на ангел на светлината. 
“И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел.” 
(2Кор. 11:14). Чрез посредничеството на спиритизма ще се 
вършат чудеса, ще бъдат лекувани болни и извършвани много 
неопровержими и свръхестествени неща. И тъй като духовете 
ще изповядват вяра в Библията и ще почитат нарежданията 
на църквата, делото им ще бъде възприемано като проява на 
свръхестествена сила.
По същия начин спиритизмът е навлязъл и в областта на 
медицината прилагайки терапии, използващи хипнози, 
медитации, акупунктура и други средства, заедно с холисти-
ката, която включва лечение чрез молитва, благословия 
(ръкополагане, полагане на ръце), талисмани и други неща.
Пророк Исая предупреждава: “И когато ви рекат: Допитвайте 
се до запитвачите на зли духове, И до врачовете, които 
шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да 
се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради 
живите? Нека прибегнат при закона и при свидетелството! 
Ако не говорят според това слово, Наистина няма зазоряване 
за тях..” (Исая 8:19,20).

АНГЕЛИ И ДЕМОНИ

“И не е чудно, защото сам сатана се преправя на светъл 
ангел;” (2 Коринт. 11:14)

Връзката между видимия и невидимия свят, службата на 
Божиите ангели и дейността на злите духове са разкрити 
ясно в Писанията и са вплетени неразделно в човешката 
история. Налице е постоянно растяща тенденция на съмнение 
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в съществуването на зли духове, а светите ангели, които са 
“служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще 
наследят спасение” (Евр. 1:14), много хора смятат за духове на 
умрели. Но Писанието не само съобщава за съществуването на 
ангели - както добри, така и лоши, но и привежда неоспоримо 
доказателство, че те не са освободени от телата духове на 
умрели хора. Ангели са съществували още преди сътворението 
на човека, защото, когато са се полагали основите на Земята, 
“звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове 
възклицаваха от радост” (Йов 38:7). След грехопадението на 
човека ангели са били изпратени да пазят дървото на живота, 
преди още да бе умрял дори един човек. По природа те са по-
висши от хората, защото псалмистът казва, че човекът е бил 
направен “само малко по-долен от ангелите” (Пс. 8:5). 
Писанията ни информират за броя, мощта и славата на 
небесните същества, за тяхното отношение към Божието 
управление, а също и за връзката им с делото на изкуплението. 
“Господ е поставил престола Си на небето и Неговото царство 
владее над всичко”. Те стоят в присъствието на Царя на 
царете: “...ангели, мощни със сила, които изпълняват словото 
Му...” Негови служители, които изпълняват волята Му. (Пс. 
103:19-21). Десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по 
хиляди бяха небесните пратеници, които пророк Йоан видя 
(Откр.5:11). Като Божии пратеници те се движат “наглед като 
светкавица” (Езекиил 1:14), така ослепителни в своята слава 
и бързи в своя полет. Ангелът, явил се на гроба на Спасителя, 
на когото “изгледът му беше като светкавица и облеклото му 
бяло като сняг”, накара пазачите да треперят от страх и те 
“станаха като мъртви” (Матей 28:3, 4). Когато Сенахирим, 
високомерният асириец, хулеше Бога и светотатстваше, 
и заплашваше Израил с унищожение, “същата нощ ангел 
Господен излезе, та порази сто осемдесет и пет хиляди 
души в асирийския стан”. „И Господ прати ангел, който 
погуби всичките силни и храбри мъже, и първенците, и 
военачалниците” от армията на Сенахирим. „Така той се 

върна с посрамено лице в земята си” (4 Царе 19:35; 
2Лет. 32:21).
Ангели са изпращани с поръчки за милост до Божиите 
чеда. Ангели бяха изпратени при Аврам с обещание за 
благословение; те бяха изпратени и при портите на Содом, за 
да освободят праведния Лот от ужасната участ, която щеше 
да сполети града; при Илия, когато щеше да загине от умора и 
глад в пустинята; при Елисей - обкръжили с огнени колесници 
и коне малкия град, където той бе затворен от враговете си; 
при Данаил, когато търсеше Божествена мъдрост в двора на 
един езически цар и когато бе оставен за плячка на лъвовете; 
при Петър, осъден на смърт в тъмницата на Ирод; при 
затворниците във Филипи; при Павел и неговите другари в 
бурната нощ в морето; при Корнилий, за да отворят ума му 
да приеме Евангелието; при Петър, за да го изпратят с вестта 
за спасение при чужденеца езичник - така през всички векове 
светите ангели са служили на Божия народ.

ЗА ВСЕКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА ХРИСТОС 
Е ОПРЕДЕЛЕН ПО ЕДИН АНГЕЛ-ПАЗИТЕЛ.

“Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе
да те пазят във всичките ти пътища.” (Псалом 91:11)

Тези небесни стражи закрилят праведните от мощта на 
лукавия. Това призна и сам сатана, когато каза: “Дали без 
причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил отвсякъде 
него и дома му и всичко, що има?” (Йов 1:9,10). Ето как 
псалмистът представя начина, по който Бог закриля Своя 
народ: “Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му 
се боят, и ги избавя” (Пс. 34:7). Като говори за вярващите 
в Него, Спасителят казва: “Внимавайте да не презирате ни 
едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели 
на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е 
на Небесата” (Матей 18:10). Определените да служат на 
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Божиите чеда ангели имат по всяко време достъп до Божието 
присъствие.
Така Божият народ, макар и изложен на измамническата мощ 
и никога нестихващата злоба на княза на тъмнината и в борба 
с всичките сили на злото, може да бъде сигурен в постоянната 
закрила на небесните ангели, защото Бог е дарил на чадата 
Си обещанието за благодат и закрила. 
Сътворени безгрешни в началото, злите духове бяха равни 
по естество, мощ и слава на светите ангели - сега Божии 
пратеници. Но отпаднали чрез греха, те се съюзиха помежду 
си, за да обезславят Бога и да погубят хората. Съединени 
със сатана в бунта му и изгонени с него от небето (Откр.            
12:7-9), през всички последвали векове те са действали в 
борбата срещу Божествената власт. Свещеното Писание 
говори за този съюз и управление, за различните им чинове, 
интелигентност и хитрост и за злокобните им намерения 
срещу мира и щастието на хората.
Старозаветната история описва много случаи на тяхното 
съществуване и дейност, но те проявиха своята мощ по крайно 
учудващ начин особено по времето, когато Христос беше на 
земята. Той бе дошъл, за да изпълни спасителния план за 
изкуплението на човека, а сатана бе решил да наложи правото 
си да владее света и  успя да въведе идолопоклонничеството
във всички краища на земята с изключение на Палестина. 
Христос дойде в тази единствено все още неотдадена 
всецяло на властта на изкусителя страна, за да освети народа 
с небесната светлина. Тук две съпернически сили спореха 
за върховенство. Исус протягаше ръце с любов и канеше 
всички желаещи прошка и мир в Него. Силите на тъмнината 
виждаха, че нямат неограничена власт и разбираха, че успее ли 
Христовата мисия, управлението им скоро ще свърши. Сатана 
беснееше като вързан лъв и предизвикателно демонстрираше 
силата си над телата и душите на хората.
Фактът, че хора са били завладявани от демони, е ясно 
показан в Новия завет. Поразените не бяха просто страдащи 

от някаква естествена болест.
Христос напълно разбираше това, когато се занимаваше с 
такива случаи, и виждаше в болните прякото присъствие и 
действие на злите духове.
В Писанието е даден поразителен пример за техния брой, 
сила и злосторност, а също така и за силата и милостта на 
Христос - свидетелството за излекуването на обладани 
от демони хора от Гадаринската страна. Обезумелите 
нещастници, отхвърлили всички ограничения, скърцащи със 
зъби, запенени, беснеещи и изпълващи въздуха с виковете си, 
изтезаваха сами себе си и застрашаваха всички решили да 
се доближат до тях. Окървавените и обезобразените им тела 
и помрачените им умове представляваха приятна гледка за 
княза на тъмнината. Един от тези демони заяви: “Легион ми 
е името, защото сме мнозина” (Марко 5:9). В римската армия 
един легион се е състоял от три до пет хиляди души.
Сатанинските множества също са разпределени на отряди 
и групата на тези демони е наброявала не по-малко от един 
легион.
По заповед на Исус злите духове напуснаха жертвите си и 
те останаха седнали при нозете на Спасителя - спокойни, 
покорни и смислени. А на демоните бе позволено да изблъскат 
едно стадо свине в езерото, но Христовите намерения не бяха 
осуетени. Той позволи на злите духове да унищожат стадото 
свине като неодобрение към евреите, които отглеждаха 
нечисти животни заради печалба. Ако не бе задържал 
демоните, те щяха да тласнат в езерото не само свинете, но и 
пазачите, и собствениците им.
Пазачите и собствениците бяха запазени единствено от 
Неговата сила, милостиво проявена, за да ги спаси. Събитието 
се случи, за да станат учениците свидетели на жестоката мощ, 
с която сатана владее както хора, така и животни. Спасителят 
желаеше последователите Му да познават добре врага, срещу 
когото трябваше да се борят, та да не бъдат измамвани и 
побеждавани от хитростите му. Също така Неговата воля бе
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народът на онази област да види силата Му, строшаваща 
веригите на сатана и освобождаваща пленените от него. Но 
въпреки че Исус напусна страната, освободените по такъв 
чудодеен начин мъже останаха там, за да възвестят милостта 
на Благодетеля си.
Когато поклонниците в Капернаум видяха огромната Му мощ 
“всички се смаяха и разговаряха се помежду си, думайки: 
Какво е това слово, дето Той с власт и сила заповядва на 
нечистите духове и те излизат?” (Лука 4:36).
Никой не се намира в по-голяма опасност от влиянието на 
злите духове от онези, които, като пренебрегват прякото и 
достатъчно доказателство на Свещеното Писание, отричат 
съществуването и дейността на дявола и неговите ангели. 
Докато не познаваме хитростите им, те имат едно почти 
непреодолимо предимство и много хора се поддават на 
внушенията им, предполагайки, че следват собствената 
си мъдрост. Ето защо, колкото повече наближава краят на 
човешката история, когато сатана ще работи с голяма сила, 
за да измамва и погубва, той все повече ще разпространява 
вярването, че изобщо не съществува. Стратегията му е да 
прикрива себе си и начина си на действие.
Големият измамник не се бои от нищо толкова много, колкото 
от възможността да разберем измамите му. Много е доволен, 
когато е изобразяван като комично или отвратително 
същество, като някакъв изрод или полуживотно. Още по-
доволен е, когато чува името си, изговаряно с насмешка от 
хора, смятащи се за интелигентни и начетени.
Точно защото се маскира така съвършено и умело, често се 
задава и  въпросът: “Наистина ли съществува?” Доказателство 
за неговия успех е, че теории, разобличавани от най-ясните 
свидетелства на Свещеното Писание като лъжи, са всеобщо 
възприемани в религиозния свят.
Божието слово дава много примери за злокобното действие 
на сатана, тъй като той може да завладее най-лесно умовете 
на несъзнаващите влиянието му. То ни разкрива тайните 

сатанински сили, за да можем да се защитим от нападенията 
им.
Мощта на сатана и на пълчищата му с право биха могли да 
ни обезпокоят, ако не намирахме прибежище и освобождение 
в превъзхождащата мощ на нашия Изкупител. Ние грижливо 
заключваме къщите си с брави и резета, за да запазим 
имуществото и живота си от лоши хора, но рядко мислим 
за злите ангели, постоянно стремящи се да се приближат 
до нас и срещу чиито атаки не можем да се защитаваме със 
собствените си сили. Позволим ли им веднъж, те могат да 
объркат ума ни, да поболеят и измъчват телата ни, да унищожат 
имотите ни и да отнемат живота ни. Единствената им радост е 
да се наслаждават на окаяност и гибел. Ужасно е състоянието 
на безбожните, които се съпротивляват на Божественото 
влияние и се отдават на изкушенията на сатана, докато Бог ги 
остави под контрола на злите духове. Но следващите Христос 
са винаги в безопасност под Неговата бдяща защита. Ангели, 
превъзхождащи по сила сатана, биват изпращани от Небето, 
за да ги закрилят (Псал.34:7; 91:11). Врагът не може да пробие 
поставената от Бога стража около Неговия народ.

СИЛАТА НА САТАНА

„Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото 
могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за 
да можете да устоите срещу хитростите на дявола. 
Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу 
началствата, срещу властите, срещу духовните сили на 
нечестието в небесните места. Затова вземете Божието 
всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, 
като надвиете на всичко, да устоите.“ 

(Ефесяни 6:10-13).

Падналият в грях човек е законен пленник на сатана. 
Мисията на Христос беше да го освободи от властта на 
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големия противник. По естество човекът е склонен да следва 
сатанинските внушения и не е в състояние да се съпротивлява 
успешно на един толкова опасен враг, ако Христос, мощният 
Победител, не живее в него, не ръководи желанията му и 
не му придава сила. Само Бог може да ограничи силата на 
сатана, който обикаля насам-натам  по земята (Йов 1:7). Той 
не престава да бди дори и за миг от страх да не загуби нито 
един случай, за да погубва човешки души. Много важно е 
Божият народ да разбира това, за да може да избегне неговите 
примки.
Сега сатана подготвя измамите си, за да не може да бъде 
разпознат при последната си битка срещу Божия народ. 
„И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел” 
(2Коринт.11:14). Докато някои измамени души мислят, че той 
не съществува, сатана ги прави свои пленници и до голяма 
степен работи чрез тях. Той знае по-добре от Божиите чада 
властта, която те могат да имат над него, когато силата им 
е в Христос. Ако те смирено и настоятелно молят мощния 
Победител за помощ, тогава и най-слабият, който вярва в 
истината, като се уповава твърдо на Христос, може успешно 
да отблъсне неприятеля и цялото му множество. Той е 
твърде хитър, за да представи изкушенията си открито и 
дръзко, защото тогава задрямалите сили на християнина ще 
се събудят и той ще потърси помощта на силния и мощен 
Избавител. Ето защо идва незабелязано и се крие зад чадата на 
непослушанието, изповядващи се за набожни, но „отречени 
от силата“ (2Тим.3:5).
Сатана ще упражнява докрай силата си да напада, да изкушава 
и да заблуждава Божия народ.  Той по невероятен начин ще 
въздейства върху ония, които по естество са склонни да се 
поддават на неговите внушения. Много е доволен, когато 
гледат на него като на нещо нереално, когато влиянието му 
се омаловажава и е представян чрез детски илюстрации или 
като някакво животно - това отговаря съвършено нa неговите 
цели. Подценяван е до такава степен, че умовете на хората са 

абсолютно неподготвени за хитро съставените му планове и 
затова почти винаги успява напълно. Ако примките и силата 
му бяха разкрити, мнозина щяха да бъдат подготвени да му се 
съпротивляват успешно.
Всички трябва да разберат, че някога сатана бе възвишен 
ангел. Неговият бунт го отдели от Бога, но не унищожи силата 
му и не го направи животно. От момента на своето падение 
той употребява цялата си огромна сила срещу небесното 
управление. Станал е много по-изкусен и е усвоил най-
успешните начини, чрез които да се доближава с изкушенията 
си до човешките чада.

Сатанинските измами

“...Той беше открай време човекоубиец и не устоя в 
истината, защото в него няма истина. Когато говори 
лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на 
лъжата.” (Йоан 8:44)

Сатана е измислил лъжи, с които да заблуждава. Още докато 
беше на небето, той започна да воюва срещу основите на 
Божието управление и продължава неуморно бунта си срещу 
Божия закон. 
Първата голяма лъжа, която изрече пред Ева в Едем - „Никак 
няма да умрете” (Битие 3:4), бе първата лъжа, изнесена 
някога върху безсмъртието на душата. Той е въздействал 
върху умовете на хората, за да приемат тази измама за истина 
и сега проповедници я проповядват, възпяват и споменават в 
молитвите си за мъртвите.
Ред твърдения, като: „няма буквален дявол” и „можем да 
се обърнем към Христос и след второто Му идване”, се 
превръщат бързо в едни от най-популярните лъжи. Библията 
заявява ясно, че съдбата на всяка личност е определена 
завинаги при Пришествието. „Който върши неправда, нека 
върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и 
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занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда; 
и святият нека бъде и занапред свят. Ето, ида скоро; и у Мене 
е наградата, която давам, за да отплатя на всекиго според 
каквито са делата му” (Откр. 22:11,12).
Сатана използва популярните си измислици, за да се крие зад 
тях. Идва при бедните и измамени смъртни чрез модерния 
спиритизъм, който не налага ограничения на плътските умове. 
Ако бъде приет или следван в живота, разделя семейства, сее 
ревност и омраза и отваря широко врати за най-унизителните 
страсти. Светът знае твърде малко за покваряващото влияние 
на спиритизма.
Някои, които са се занимавали със спиритизъм, но са се 
освободили от него и сега потръпват, като си спомнят колко 
близо са били до крайната гибел. Те са били изгубили властта 
над себе си и сатана ги карал да вършат онова, от което те 
са се отвращавали. Но даже и те самите имат съвсем слаба 
представа за това, какво всъщност представлява спиритизмът. 
Проповедници, вдъхновени от сатана, обличат с изящни дрехи 
този отвратителен звяр и прикривайки неговата уродливост, 
го представят приятен за мнозина. Но спиритизмът произлиза 
директно от царството на сатана и претендира за правото 
да владее над всички, които се занимават с него, защото са 
дръзнали да стъпят на забранена територия и са загубили 
закрилата от Бога.
Някои бедни души, които са били омаяни от красноречието 
на учителите на спиритизма и са се подчинили на неговото 
влияние, разбират след време смъртоносния му характер и 
искат да се откажат и да избягат от него, но не могат. Сатана 
ги владее със силата си и не иска да ги пусне на свобода. Знае, 
че те са му сигурни жертви, докато ги държи под особения си 
контрол. Но ако веднъж се освободят от властта му, той никога 
няма да може да ги накара да повярват отново в спиритизма и 
да ги върне във властта си.
Единственият начин да се освободят от сатана е да започнат 
да различават чистите библейски истини от басните: 

„А Той в отговор им каза: Защо и вие заради вашето 
предание престъпвате Божията заповед?...Лицемери! добре 
е пророкувал Исая за вас, като е казал: - „Тия люде се 
приближават при Мене с устата си, и Ме почитат с устните 
си; Но сърцето им далеч отстои от Мене. Обаче напразно Ми 
се кланят, Като преподават за поучения човешки заповеди“. 
(Матей 15:3,7-9).
 Лъжата на сатана за безсмъртието на душата - „Никак няма 
да умрете“ - се преповтаря от амвоните и хората я приемат 
като библейска истина. Тя е основата на спиритизма. Божието 
слово никъде не учи, че човешката душа е безсмъртна. 
Безсмъртието е присъщо единствено на Бога. „Който сам 
притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина; 
Когото никой човек не е видял, нито пък може да види; Комуто 
да бъде чест и вечна сила навеки. Амин“.(1 Тимотей 6:16).
Когато Божието слово е правилно разбрано и приложено, 
то издига спасителна преграда срещу спиритизма. Вечно 
горящият пъкъл, проповядван от амвона и постоянно 
насаждан в съзнанието на хората, е несправедлив укор спрямо 
милостивия характер на Бога, представящ Го като най-
големия тиранин във вселената. Тази широкоразпространена 
заблуда е накарала мнозина да се обърнат към универсализма 
(вярване, че всички ще бъдат спасени), неверието и атеизма. 
Божието слово е ясно. То е една верига от истини и ще се 
окаже сигурна котва за онези, които желаят да го приемат и 
да пожертват любимите си басни. То ще ги спаси от ужасната 
измама на това опасно време. Сатана е подвел умовете на 
проповедници от различни църкви да се държат упорито за 
своите общоприети заблуди, както подведе юдеите в тяхната 
слепота да се придържат към своите жертвоприношения и да 
разпънат Христос. Отхвърлянето на светлината и истината 
превръща хората в пленници на сатана и в жертви на 
неговите измами. Колкото по-голяма е светлината, която са 
отхвърлили, толкова по-голяма ще бъде и измамата, в която 
те ще попаднат.
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Верният Божи народ е солта на земята и светлината на света. 
„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще 
се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли 
вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. 
Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят 
светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети 
на всички, които са в къщи.“ (Матей 5:13-15). Бог изисква от 
Своите деца да напредват постоянно в познание на истината. 
Тогава те ще разбират приближаването на сатана и със силата 
на Исус ще му се съпротивляват. 

Борбата за човешките души

Зли ангели се борят за човешки души и Божиите ангели им 
се съпротивляват. Святите ангели с внимание наблюдават 
и чакат да бъдат повикани, за да отблъснат сатанинските 
пълчища. Но Божиите ангели не могат да завладеят умовете 
на хората, ако те не пожелаят това. 
Ако душата, която е в опасност, не престане да се уповава 
в заслугите на Христовата кръв, нашият Спасител чува 
сериозната молитва с вяра и изпраща подкрепление от 
превъзхождащи по сила ангели, за да го освободят.
Сатана не може да издържи, когато призовават могъщия му 
Съперник, защото се бои и трепери пред Неговата сила и 
величие. Когато чува горещата молитва, цялото сатанинско 
множество се разтреперва. Той продължава да вика на помощ 
легиони зли ангели. Но когато всесилните и облечени в 
небесно всеоръжие ангели се притекат на помощ на слабата и 
преследвана душа, сатана и цялото му множество отстъпват, 
защото знаят, че битката е загубена за тях.
Ангелите на сатана са предани, активни и обединени от 
една цел. И макар че се мразят и воюват един срещу друг, 
те използват всеки случай, който им се предоставя, за да 
постигнат общата цел. Но всемогъщият Владетел на небето и 
земята е ограничил силата на сатана.

Всеки път когато над нас се спускат тежки облаци, когато 
някой е объркан от обстоятелствата или е поразен от бедност 
или нещастие, сатана е наблизо, за да го изкушава и безпокои. 
Той напада слабите места в нашия характер и се опитва да 
разклати доверието ни в Бога. 
Ап. Петър казва: „Бъдете трезвени, будни, защото противникът 
ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да 
погълне.“ (1 Петрово 5:8).
И ап. Яков казва: „И тъй, покорявайте се на Бога, но противете 
се на дявола, и той ще бяга от вас. Приближавайте се при 
Бога и ще се приближава и Той при вас“ (Яков 4:7,8). Ние не 
можем да спасим самите себе си от силата на изкусителя; той 
е победил човечеството и когато разчитаме на собствената си 
сила, ще станем плячка на измамите му; но „името Господно 
е яка кула; праведният прибягва в нея и е поставен на високо“ 
(Пр. 18:10). Сатана трепери и побягва и пред най-слабата 
душа, която намира убежище в това могъщо име -Христос.

 
ИСТИНАТА ЗА СПИРИТИЗМА

Спиритизмът носи в себе си всички белези на един сатанински 
посланик. Ученията, които се разпространяват, идват от най-
ниските бездни на тъмнината и са съвършено противоположни 
на Библията. Спиритизмът отрича изкуплението чрез 
жертвата на Христос, отрича съществуването на греха и не 
прави разлика между правда и неправда. Отрича светостта на 
брака и дава свободен простор на всяка грешна наклонност, 
както и на всички земни и плътски похоти. Това дело на сатана 
се проповядва под мантията на религията и се подкрепя чрез 
свръхестествени явления.
Службата на светитe ангели, както тя е представена в Божието 
Слово, е една извънредно утешителна и ценна истина за 
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всeки Христов последовател. Обаче библейското учение по 
този предмет е затъмнено и изкривено чрез   заблудитe на 
общоприетото    богословие. Учението за едно  естествено   
безсмъртие, заето в началото от езическата философия и 
вмъкнато в християнската вяра през тъмнината на голeмия 
упадък на средните векове на папското господство, е заело 
мястото на  ясно изложената в  Свещеното Писание  истина, 
че мъртвитe не знаят нищо. Хиляди сa били подведени да 
вярват, че служебнитe духове, провождани да служат на 
ония, които ще наследят спасение” (Евр.1:14),  сa духове на 
мъртви, въпрeки, че Свещеното Писание свидетелства за 
съществуването   на небесни ангели и за тяхната връзка с 
човeшката история, още преди да бeше умрял и един човек.
Учението за съзнанието на човека в смъртта и особено 
вярването, че духовете на умрелите се връщали обратно, 
за да служат на живите, е подготвило пътя на модерния 
спиритизъм.
Това е едно мнимо дело, чрез което сатана действа за 
постигането на своите планове.
Духът не е личност, която живее след смъртта на човека, 
а това е жизнената енергия от Бога, която Той я дава при 
раждането на човека - (Битие 2:7), и се връща отново при 
Бога след смъртта на човека.
„ И се върне пръстта в земята, както е била, и духът се върне 
при Бога, Който го е дал.” (Еклес. 12:7). 
 Падналите ангели се явяват като пратеници от света на 
духовете. Под предлог, че свързва живите с мъртвите, князът 
на злото, упражнява своето омайващо влияние върху умовете 
им. Той има власт, да представя на човеците видимо техните 
умрели приятели. Имитацията е съвършена. Познатата 
външност, думите и тонът им биват представени с удивителна 

точност. Много биват утешавани чрез уверението, че техните 
любимци се наслаждават на небесно блаженство, и без да 
подозират опасността, стават послушни на измамливи духове 
и бесовски учения (1 Тим. 4:1).
Но никой не бива да бъде заблуждаван чрез лъжливите 
претенции на спиритизма. Бог е дал на света достатъчно 
светлина, за да може да се разкрие примката.
Писанията изрично заявяват, че Божието слово е стандартът, 
чрез който трябва да бъдат изпитвани всички учения. 
Апостол Йоан казва: “Не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте 
духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха 
по света” (1Йоан 4:1).
Учението, което образува съществената основа на спиритизма, 
стои в рязко противоречие с най-ясните изявления на 
Свещеното Писание. Библията учи ясно, че мъртвите не 
знаят нищо и  че те не вземат участие вече в нищо, „което 
става под слънцето.” ( Екл.9:5,6). Бог е забранил изрично 
всяко общуване с мнимите духове на умрелите. Още между 
евреите имаше хора, които твърдяха, че са общували с 
мъртвите. Но тези „пророчески духове от другия свят”, са 
наречени от Библията „бесовски духове”. ( 1 Кор. 10:20; Откр. 
16:14). Общуването с тези духове беше обявено от  Господа 
за мерзост. (Лев. 19:31; 20:27). 
Много хора ще бъдат изправени пред духове на дяволи, 
които ще се явяват в образа на любими роднини или 
приятели и  ще проповядват най-опасни заблуди. Тези 
посетители ще докосват най-нежни чувства и ще вършат 
чудеса, за да дадат повече сила на твърденията си.
Ние трябва да бъдем готови да им се противопоставим с 
библейската истина, че мъртвите не знаят нищо, и че всички, 
които се явяват по този начин, са дяволски духове.
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Никъде в Свещеното Писание не се казва, че праведните 
получават наградата си и безбожните наказанието си при 
смъртта. Патриарсите и пророците не са оставили никакво 
подобно уверение. Христос и Неговите апостоли не са 
загатвали нищо подобно. Библията учи ясно, че мъртвите не 
отиват направо в небето, но спят до възкресението.
” Но човек умира и прехожда; Да! Човек издъхва, и де го? 
Както водите чезнат из морето и реката престава и пресъхва, 
така човек ляга и не става вече; Докато небесата не преминат 
те няма да се събудят, и няма да станат от съня си” ( Йов              
14:10-12).  Ония, които влизат в гроба, остават там в мълчаливо 
очакване. Те не знаят вече нищо за всичко, което става под 
слънцето ( Йов 14:21; Еклес. 9:6).
Теорията за безсмъртието на душата е едно от фалшивите 
учения, които Римокатолическата църква зае от езичеството 
и я вмъкна в религията на християнството. Мартин Лутер я 
причисли към многобройните басни на римското купище от 
постановления.
Смъртта, вследствие Адамовия грях, е преминала в целия 
човешки  род. Всички, без разлика, потъват в гроба. А 
чрез приготовлението на спасителния план всички отново 
ще бъдат извадени из гробовете им.  Ще има едно бъдещо  
възкресение – „на праведни и на неправедни”. (Деян.24: 
15).  „Защото както  в Адама  всички умират, тъй и в Христа 
всички ще оживеят”. (1 Кор. 15:22).  Но, все пак, ще има една  
разлика между двете класи, които ще възкръснат. „Всички, 
които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и  ще 
излязат ;ония,    които са правили добро,  ще  възкръснат  за 
живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане”. 
(Йоан 5:28,29). Ония, които бъдат намерени достойни за 
вечен живот, са „блажени и свети”.  „Над тях втората смърт 

не ще има власт”. (Откр. 20:6).  Душите, които не са получили  
чрез покаяние и вяра прощение, ще трябва да претърпят 
наказанието  за  престъпленията си,  защото „заплатата 
на греха е смърт” ( Римл.6:23). Те ще  претърпят мъки, 
различни по продължителност и сила,  „според делата им,  
които ще се свършат с втората смърт (Откр. 20:14).  Тъй като 
за  Бога е невъзможно,  съгласно Неговата  справедливост 
и милост, да спаси грешника в  неговите грехове,  Той му  
отнема съществуванието,  което  той сам е   погубил  чрез 
своите престъпления, и за което се е оказал недостоен. 
Боговдъхновеният писател Давид казва: „Още малко, и 
нечестивият не ще го има вече; Да! ще погледнеш на мястото 
му,  и не ще се намери” (Пс. 37:10). Пророк Авдий обяснява:  
„И ще бъдат - като че не са били” (Авд. 16). Покрити с позор, 
те потъват в безнадеждната и  вечна забрава.
Така ще бъде сложен край на греха с всичкото зло и поквара, 
които са произлезли от него. Апостол Йоан казва: „Блажени, 
които изпълняват Неговите заповеди, за да имат право да 
дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите 
на града. А отвън са псетата, чародейците, блудниците, 
убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата 
и лъже. (Откр.22:14,15). 
 В  книгата „Откровение” Йоан, поглеждайки към бъдещето 
вечно състояние, чува една всеобща хвалебна песен, която 
не се нарушава нито от един лош тон. Всички създания 
в небето и земята отдават на Бога слава (Откр.5:13). Няма 
вече изгубени души, които да хулят Бога, докато се гърчат в 
мъките си; нещастниците в пъкъла не ще разместват своите 
страдалчески тонове с песните на спасените.
Върху основната заблуда  за естественото безсмъртие почива 
учението за съзнанието в смъртта - едно учение, което, 
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подобно на това за вечните мъки, е противно на изявленията 
на Свещеното Писание и на здравия разум. Но как би могло 
за мъртвите да бъде източник на блаженство това, да виждат 
отвратителните работи на живите, да гледат извършваните от 
техните обични хора грехове и да ги виждат, как те страдат 
и търпят разочарования и грижи в живота? Колко небесно 
блаженство биха изпитвали ония, чиито мисли са винаги при 
техните приятели на земята? И колко противно е вярването, 
че щом диханието напусне тялото, душата на непокаяния 
веднага бивала предавана на адските пламъци! Какъв 
голям страх би трябвало да изпитват душите, които виждат 
приятелите си да потъват неприготвени в гроба, за да влязат в 
една вечност на страдания и грях ! Много хора са полудявали 
при тези мъчителни мисли и страдания?
Какво казва Свещеното Писание относно тези неща? Давид 
обяснява, че човекът в смъртта не притежава никакво 
съзнание: „Излиза ли  духът му,  той се връща в земята си; в 
оня ден изчезват всички негови помисли” (Пс.146:4). Соломон 
дава същото свидетелство: „ Защото живите поне знаят, че 
ще умрат; Но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, 
Понеже споменът за тях е забравен;  Още и любовта им, и 
омразата им, и завистта им са вече изгубени, нито ще имат 
вече някога дял в нещо що става под слънцето.  Всичко що 
намери ръката ти да прави според силата ти, направи го; 
Защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в 
гроба гдето отиваш.” (Екл. 9:5,6,10).
Когато животът на Езекия, в отговор на молитвата му, беше 
продължен с петнадесет години, благородният цар отдаде 
на Бога хваление и слава за Неговата голяма милост. В това 
славословие той обяснява причината на радостта си: „ Защото 
преизподнята не може да Те хвали; смъртта не може да Те 

славослови; Ония, които слизат в рова, не могат да се надеят 
на Твоята вярност. Живият, живият, той ще те хвали, както аз 
днес; Бащата ще извести на чадата си Твоята вярност. ” (Исая 
38 : 18,19). Общоприетото богословие представя праведните 
мъртви като намиращи се в небето, където те, живеещи в 
блаженство, славят Бога с безсмъртен език; но Езекия не 
можеше да види в смъртта подобен славен изглед. С неговите 
думи се съгласува и свидетелството на псалмиста: „Защото 
в смъртта няма спомен за Тебе; в гроба кой ще Те слави?”, 
„ Мъртвите не хвалят Господа, Нито ония, които слизат в 
мястото на мълчанието;”( Пс. 6:5; 115:17).
В деня на петдесятницата  ап. Петър  каза  за  Давид:
„Той и умря, и биде погребан, и гробът му е у нас и до 
днес”; “Защото Давид не се е възнесъл на небесата”. ( Деян. 
2:29, 34). Фактът, че Давид остава в гроба до възкресението, 
доказва, че праведните при смъртта не отиват в небето. 
Само чрез възкресението и по силата на факта, че Христос 
е възкръснал, Давид после ще може да застане отдясно на 
Бога.
 

Основа на спиритизма
 
Ако мъртвите са напълно безчувствени, с кого или с какво се 
свързват медиумите? Какво казва Библията по този въпрос?
Спиритизмът води началото си от първата лъжа на сатана 
към Ева за безсмъртието на душата: „Никак няма да умрете“ 
(Бит. 3:4). Днес по целия свят различни религии несъзнателно 
повтарят тази измама. Мнозина не желаят да приемат Божията 
присъда, че „душата, която греши, ще умре“ (Езек.18:20). 
Според тях „душата, макар че греши, ще живее вечно.“ Това 
погрешно учение за вродено безсмъртие е довело някои 
до убеждението за съществуването на съзнание в смъртта.
Подобни мнения пряко противоречат на библейското учение 
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по този въпрос. Те са въведени в християнската вяра от 
езическата философия - (особено тази на Платон), по време 
на голямото отстъпление. Подобни вярвания са станали 
преобладаващ възглед на християнството, запазен и до 
днес. Вярването, че мъртвите са в съзнание е въвело много 
християни в измамата на спиритизма. В спиритическите 
сеанси сатанинските духове изпълняват ролята на „мили 
покойници” донасяйки желаната утеха и увереност на живите. 
Понякога предсказват бъдещи събития, които след като се 
окажат за верни, се приемат за реални. Тези опасни ереси 
придобиват  достоверност, макар и остро да противоречат на 
Библията и Божия закон. Така премахвайки бариерите срещу 
злото, сатана може свободно да води хората далеч от Бога 
към сигурна гибел.

Предупреждение против спиритизма 

Библията ясно обявява неговите претенции за фалшиви. Тя 
учи, че „мъртвите не знаят нищо”, и че те „ не ще имат вече  
никога дял в нещо, което става под слънцето”.  ( Екл.9:5,6).
Библията строго забранява всеки опит за свързване с мъртви 
или със света на духовете. Тя казва, че онези, които твърдят, 
че разговарят с мъртвите, както спиритическите медиуми 
правят днес, всъщност се свързват със „зли духове“, които 
са „бесовски духове“(Откр.16:14). Господ казва, че тези 
контакти са мерзост и онези, които ги вършат, трябва да бъдат 
наказани със смърт. (Левит 19:31;  Втор. 18:10,11).
„Също мъж или жена, които запитват зли духове или са 
врачове, да бъдат умъртвени; с камъни да ги убият; кръвта 
им да бъде върху тях.“ (Левит 20:27).
Пророк Исая сполучливо изразява глупостта на спиритизма: 
„И когато ви рекат: Допитайте се до запитвачите на зли духове 
и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: не 
трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне 
ли при мъртвите заради живите? Нека прибегнат до закона и 

свидетелството! Ако не говорят според това Слово, наистина 
няма зазоряване в тях.” (Исая 8:19,20). Само ученията на 
Библията могат да предпазят християните от тази погубваща 
измама.

Последната измама

 В миналото спиритическите явления бяха ограничени в 
областта на окултизма, но напоследък спиритизмът прие 
„християнски“ вид, за да може да мами и християнския свят. 
Като твърди, че приема Христос и Библията, спиритизмът 
става още по-опасен враг на вярващите. Неговото действие е 
хитро и измамливо. Чрез влиянието на спиритизма Библията 
се тълкува по начин, който се харесва на необновеното сърце, 
докато нейните най-тържествени и важни истини се отхвърлят 
като ненужни. Говори се за любовта като главно качество на 
Бога, обаче тя бива понижена до слаба сантименталност, 
която прави малка разлика между доброто и злото. Божията 
справедливост, Неговото осъждане на греха и изискванията 
на Неговия свят закон не се уважават. Народът бива поучаван 
да смята десетте Божии заповеди като мъртви букви. Приятни 
и пленителни басни омайват чувствата и карат хората да 
отхвърлят Библията като основа на свята вяра.
 Само закриляните чрез силата на Бога и укрепени духовно с 
истините на Писанието, което приемат за единствен авторитет, 
ще могат да се спасят от тази измама. 
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ИЗМАМИТЕ НА САТАНА ПРЕЗ 
ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

“ Бъдете трезвени и будни. Противникът ви, дяволът, 
като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. 
Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата” 
(1 Петр.5:8,9)

Под ман ти я та на хри с ти ян с т во то

Ние на б ли жа ва ме края на зем на та ис то рия и са та на ра бо ти, 
ка к то ни ко га до се га. Той се стре ми да из пъл ня ва ро ля та на ръ-
ко во ди тел на Хри с ти ян с кия свят. Ра бо ти с чу д на бър зи на чрез 
лъ ж ли ви те си чу де са. Са та на е пре д с та вен ка то оби ка лящ и 
ре вящ лъв, тър сещ ко го да по гъл не. Той же лае да обхва не це-
лия свят в сво я съ юз. Кри ей ки ис тин с ка та си уро д ли ва съ щ-
ност под ман ти я та на хри с ти ян с т во то, той си при с во я ва от ли-
чи тел ни те бе ле зи на хри с ти я нин и за я вя ва, че е Хри с тос.
Бо жи е то сло во ка з ва, че ко га то то се на га ж да към вра же с ки те 
на ме ре ния, са та на по с ре д с т вом дей с т ви я та си ще изя ви го ля-
ма мощ, из по л з вай ки хри с ти ян с т во то ка то пре текст, та ка, че 
„ако е въз мо ж но да за б лу ди и из б ра ни те“ (Матей 24:24).
След ка то ду хо ве те ще из по вя д ват вя ра в Би б ли я та и ува же-
ние към цър ко в ни те ин с ти ту ции, тя х но то де ло ще бъ де при е-
ма но ка то про я ва на бо же с т ве на си ла.
Лъ ж ли ви те ду хо ве про ти во ре чат на Пи са ни е то.
 Светиите тря б ва да раз бе рат ис ти на та за мър т ви те и че де-
мон с ки ду хо ве ще им се явя ват, пре д с та вяй ки им се за техни 
лю би ми при я те ли и ро д ни ни, ка то за я вя ват, че съ д ба та им е 
про ме не на, а съ що и дру ги не би б лей с ки уче ния.
Те зи лъ ж ли ви ду хо ве, иг ра ей ки ро ли те на апо с то лите, ще 
имат за цел да ос по рят то ва, ко е то  ис тин с ки те апо с то ли са 
пи са ли под ръ ко во д с т во то на Све тия дух. Те ще от ри чат и бо-
же с т ве ния про из ход на Би б ли я та.
Чрез две те го ле ми за б лу ди за без с мър ти е то на ду шата и ос ве-

ща ва не то на не де ля та, са та на ще об вър же хо ра та в за б лу ди те 
си. До ка то пър ва та е на ос но ва та на спи ри ти з ма, вто ра та съ з-
да ва при я тел с ки от но ше ния с Римокатолицизма.
Но Бо жи ят на род не ще бъ де за б лу ден! Уче ни я та на то зи 
мним Хри с тос не са в хар мо ния с Би б ли я та. Не го во то бла го-
с ло ве ние се ос но ва ва на слу жи те ли те на звя ра (папството) и 
на не го вия об раз (САЩ)-(Откр.13:14-15). На тези, за ко и то 
Би б ли я та ка з ва, че то ч но вър ху тях ще бъ де из лян Бо жи ят не-
по д п ра вен гняв – седемте язви (Откровение 16 гл.).

Зли ангели под формата на човешки същества

Са та на ще из по л з ва вся ка въз мо ж ност да пре лъ с ти ду ши, от-
де ляй ки ги от вер но ст та им към Бо га. Той и ан ге ли те му ще 
се явя ват на зе мя та в об ра зи на хо ра, за да за б лу ж да ват. Бо-
жии ан ге ли съ що ще се явя ват в об ра зи на хо ра, из по л з вай ки 
всички на чини, за да осу е тя ват на ме ре ни я та на вра га.
Зли ан ге ли в чо ве ш ки об раз ще раз го ва рят с оне зи, ко и то по-
з на ват ис ти на та. Те ще тъл ку ват и ще пре д с та вят по г ре ш но 
уче ни я та на Бо жи и те ве с ти те ли. Да ли християните са за б ра-
ви ли пре ду п ре ж де ни е то, да де но в Ефе ся ни 6 глава? Ние сме 
въ в ле че ни в бор ба със си ли те на тъм ни на та. Ако не сле д ва ме 
на шия Во дач - Христос, вър вей ки бли зо до Не го, са та на ще 
ни победи. ” Най-после, заяквайте в Господа и в силата на 
Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за 
да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото 
нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, 
срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в 
небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да 
можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на 
всичко, да устоите. Стойте, прочее, препасани с истина през 
кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с 
нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А 
освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете 
да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете 
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също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието 
слово; молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва 
и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и 
молитва за всичките светии” (Ефес.6:10-18).

Явя ва не на мър т ви

Не пре д с та в ля ва тру д ност за зли те ан ге ли да иг ра ят ро ля та 
ка к то на све т ци, та ка и на гре ш ни ци, ко и то са в гро бо ве те 
и да пра вят те зи фал ши фи ка ции ви ди ми за чо ве ш ки те очи. 
Те зи „въ п лъ ще ния” ще ста ват все по-че с ти и съ би тия с все 
по-сен за ци о нен ха ра к тер ще се слу ч ват с на б ли жа ва не то на 
края на света.
То ва е най-ус пе ш но то и омай ва що са та нин с ко за б лу ж де ние- 
въз мо ж но ст та да бъ дат при в ле че ни сим па ти и те на оне зи, ко-
и то са по ло жи ли сво и те лю би ми в гро ба. Зли ан ге ли ще се 
явя ват в об ра за на те зи техни близки и ще раз ка з ват слу ч ки, 
свър за ни с жи во та им, вър шей ки не ща, ко и то са пра ви ли, ко-
га то са би ли жи ви. По то зи на чин демоните ще на ка рат хо ра-
та да вяр ват, че те х ни те мър т ви при я те ли са ан ге ли, ле тя щи 
око ло жи ви те и об щу ва щи с тях. Към те зи ан ге ли, ко и то ще 
твър дят, че са техните по чи на ли при я те ли, по з на ти те им ще 
се от на сят ка то към не съм не ни бо же с т ва и мно го те х ни ду ми 
ще ги приемат за  по-го ля ма стой ност от Би б ли я та.
Са та на има си ла та да имитира пред хо ра та те х ни те по чи на ли 
по з на ти. Фал ши фи ка ци я та е не на д ми на та по вън ш ност, ду ми-
те и тем бъ рът на гла са са въз про из ве де ни с чу д на то ч ност. 
Мно зи на с по мо щ та на са та нин с ки те ду хо ве „ще се сре щ нат“ 
ли це в ли це с техните ро д ни ни или при я те ли, ко и то го во рят 
най-опа с ни ере си. Те зи по се ти те ли ще апе ли рат към техни те 
чу в с т ва и ще вър шат чу де са, за да за т вър дят пре тен ци и те си.

Сатана ще имитира Христос

Вра гът се по д го т вя, за да за б лу ди це лия свят със си ла та си, с 
ко я то ще вър ши чу де са. Той ще си при с вои пра во то не са мо 
да се пре д с та вя ка то ан гел на све т ли на та, но и да ими ти ра 
Исус Хри с тос.
Ако хо ра та се га се за б лу ж да ват та ка ле с но, как ще ус то ят, ко-
га то са та на ще ими ти ра Хри с тос и ще вър ши чу де са? Кой ще 
ос та не не пре к ло нен към фал ши фи ка ци и те му то га ва, ко га то 
ще за я вя ва, че е Исус Хри с тос, но е сатана?
Ед на зем на си ла ра бо ти за осъ ще с т вя ва не на по с ле д ни те ве-
ли ки сце ни от дра ма та. Са та на ид ва ка то Хри с тос и из по л з ва 
ця ла та за б лу да на не че с ти е то при оне зи, ко и то са се об вър за-
ли в тай ни об ще с т ва.

Са та на ще на по до бя ва Хри с тос 
във вся ко от но ше ние

Ка то вър хов мо мент в го ля ма та дра ма на за б лу да са та на ще 
ими ти ра Хри с тос. Дъл го вре ме цър к ва та е въз ве с тя ва ла, че 
оча к ва при ше с т ви е то на Спа си те ля ка то кул ми на ция на на де-
ж ди те си. Се га го ле ми ят из мам ник ще на п ра ви „ яв но Хри с-
то во то ид ва не”. В раз ли ч ни ме с та на пла не та та са та на ще се 
явя ва всред хо ра та ка то мо гъ що съ ще с т во с ос ле пи те лен бля-
сък. Сла ва та, ко я то го за о би ка ля е не що не на д ми на то, ко е то 
очи те на смър т ни те ни ко га не са ви ж да ли. Ви ко ве на три умф 
про це п ват въз ду ха: „Хри с тос е до шъл! Хри с тос е до шъл!“ 
Хо ра та ще се пре к ла нят от въз хи ще ние пред не го, до ка то в то-
ва вре ме той из ди га ръ це те си и про из на ся бла го с ло ве ние над 
тях, ка к то Хри с тос бла го с ло ви уче ни ци те Си, ко га то бе ше на 
зе мя та. Гла сът му е не жен и при я тен, пъ лен с му зика. С ми ли 
и лю бя щи сло ва той пре д с та вя ня кои от съ щи те сла в ни, не бе-
с ни ис ти ни, ко и то Спа си те лят из го ва ря ше. Сатана ще ле ку ва 
бол ни хо ра и то га ва ще при зо ва ва съ бо та та да бъ де за ме не на 
с не де ля та и ще за по вя д ва на хо ра та да о с ве ща ват де ня, кой то 
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той е „бла го с ло вил”- неделята. Това ще бъде най-измамното 
дело на сатана против Божия закон (Изход 20 гл.).
 Той ще се опита да промени Господния ден - съботата 
(Откр.1 :10), с езическия празник-неделята. Но Божият народ 
няма да бъде измамен и няма да се подчини на този  фалшив 
„Христос”. 
Според Свещеното Писание (Откр.1:7; Мат. 24:30 и 
Откр.19:11-13), Христос ще се яви на небесните облаци и 
ще бъде придружен от стотици хиляди небесни ангели. Той 
няма да стъпи на земята и ще Го видят всички народи, идващ 
със сила и с голяма слава, за да възнагради всички, които Го 
очакват и са били послушни на Неговите заповеди ( Откр. 
14:12; 22:14).

Ще бъдат извършени чудеса

Пред очи те ни ще бъ дат ле ку ва ни бол ни и ще се вър шат чу де-
са. Хо ра, по па д на ли под вли я ние на зли ду хо ве, ще вър шат чу-
де са. Те ще раз ру ша ват здра ве то на хо ра та, про из на ся й ки над 
тях за к ли на ния, и по с ле ще го въз с та но вя ват, ка рай ки всички 
да мис лят, че бол ни те са из ле ку ва ни по чу ден на чин. То ва 
са та на ще въ р ши че с то чрез тях.
Той ще при чи ня ва бо ле с ти на хо ра та и по с ле вне за п но ще от те-
г ля от тях са та нин с ка та си си ла. То га ва те ще бъ дат из це ле ни. 
Те зи де ла на яв но ле ку ва не ще бъ дат из пит за християните.
Са та на ще мо же чрез раз ли ч ни из ма ми да вър ши чу де са, ко и-
то ще бъ дат счи та ни за ис тин с ки.

Огън от не бе то

 Ние не би ва да се ос ла ня ме на чо ве ш ки пре тен ции. Те мо же 
да са про я ва на чу до т вор ни де ла на ле ку ва не, но зад тях стои 
го ле ми ят из мам ник, вър шещ чу де са.
Са та на ще до й де да за б лу ди, „ако е въз мо ж но, и из б ра ни те.“ 

(Матей 24:24). Той ще пре тен ди ра, че е Хри с тос, ка то ще за-
я вя ва, че е го ле ми ят ле чи тел-ми си о нер. Ще на п ра ви дори и 
огън да па д не от не бе то пред ли це то на чо ве ци те, за да до ка-
же, че е бог.
“И вър ше ше го ле ми зна ме ния, до там що то на п ра ви и огън 
да сли за от не бе то на зе мя та пред чо ве ци те. И ма ме ше жи ве-
е щи те на зе мя та чрез зна ме ни я та, ко и то му бе ше по з во ле но 
да вър ши .”(Откр. 13:13,14). Хо ра та ще бъдат за б лу де ни чрез 
чу де са та, ко и то са та нин с ко то войн с т во ще има си ла да из вър-
ши.

Сатана ще бъде обожествен

В то зи век ан ти х ри с тът ще се по я ви ка то Хри с тос и то га ва 
Бо жи ят за кон ще бъ де на п ра вен не ва ли ден пред на ро ди те. 
Бун тът про тив Бо жия свят за кон ще бъ де из ця ло на з рял. Но 
ис тин с кия во дач на то зи бунт е са та на, об ле чен с дре хи те на 
све тъл ан гел. Хо ра та ще бъ дат из ма ме ни и той ще бъ де въз-
ве ли чен на мя с то то на Бо га, ка то ще го обо же с т вя ват. Но на 
все мо гъ ще с т во то му ще бъ де сло жен край, а към от па д на ли-
те цър к ви, по д к ре пя щи са та на, ще бъ де от п ра ве на сле д на та 
при съ да: „За то ва в един ден ще до й дат яз ви те и- мор, пе чал 
и глад и тя ще из го ри на огън; за що то мо гъществен е Го с под 
Бог, Кой то я съ ди.“(Откр. 18:8).
С на б ли жа ва не то на Вто ро то при ше с т вие на Исус Хри с тос, 
са та нин с ки те си ли ще се на ди гат. Са та на ня ма да се по я ви 
ка то чо ве ш ко съ ще с т во, но ще ими тира Исус. И от ри ча щи ят 
ис ти на та свят ще го при е ме, ка то „князът на този свят” (Йоан 
14:30).

Чудесата не ще могат да изместят Библията

Бо жи и те слу жи те ли не ще могат да ра бо тят по с ре д с т вом чу-
де са , за що то ще бъ дат из вър ше ни фал ши ви из це ри тел ни де-
ла, има щи пре тен ции за Бо же с т вен про из ход.
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Вър ше не то на чу де са не ще бъ де  до ка за тел с т во за Бо же с т ве-
но ут вър ж де ние.
Бо жи ят на род не ще на ме ри си гур ност в пра ве не то на чу де са, 
за що то са та на ще фал ши фи ци ра чу де са та, ко и то ще бъ дат из-
вър ше ни.
Оне зи, ко и то вър шат из це ле ния, са пре д ра з по ло же ни да пре-
зи рат Бо жия за кон и да упор с т ват в не по с лу ша ние, въ п ре ки 
че имат в из ве с т на сте пен ня ка к ва си ла. От то ва оба че не сле-
д ва, че тя им е да де на от Бо га. На про тив, то ва е чу до дей на та 
си ла на са та на, го ле ми ят из мам ник.
Би б ли я та ни ко га не ще бъ де из ме с те на от чу до дей ни про я ви. 
Ис ти на та тря б ва да бъ де изу че на, тя тря б ва да бъ де из с ле д ва-
на ка то скри то съ к рови ще. Друга све т ли на не ще бъ де да де на 
из вън Пи са ни е то и не ще за е ме мя с то то на Божието сло во . 
При дър жай ки се към Би б ли я та, ние по лу ча ва ме ис тин с ко то 
Сло во, пра ве що хо ра та мъ д ри за спа се ние.
По с ле д на та го ля ма из ма ма ско ро ще се яви пред нас. Ан ти х-
ри с тът ще вър ши чу де са та си пред очи те ни. Та ка фал ши во то 
ще при ли ча на ис тин с ко то тол ко ва мно го, че ще бъ де не въз мо-
ж но да се различи истината без по мо щ та на Бо жи е то сло во.

САТАНА ПЕЧЕЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ЧРЕЗ 
ЛЪЖЛИВИ ДОКТРИНИ

“Всичко изпитвайте; дръжте доброто.” (1Сол.5:21).

Заблудата черпи живот от истината

Сатана действа с измамна сила, внасяйки множество заблуди, 
замъгляващи истината. Заблудата не може да устои сама, ако 
не се крепи като паразит върху дървото на истината, и скоро 
ще угасне. Тя черпи живот от Божията истина. Човешките 
традиции като носещи се микроби се прикрепват към Божията 
истина и хората ги считат за част от нея. Чрез лъжливи 

доктрини сатана печели почва и пленява умовете на хората, 
карайки ги да поддържат теории, които не се основават на 
истината. Хората проповядват дръзко за доктрини човешки 
заповеди; и когато преминават от век на век, традициите 
придобиват сила над човешкия ум. Но продължителното 
време не може да направи заблудата истина, нито пък нейната 
обременяваща тежест да направи растението на истината 
паразит. Дървото на истината носи собствените си истински 
плодове, показвайки своя действите лен произход и естество. 
Паразитът на заблудата също принася свои плодове и прави 
да се види, че неговият характер е различен от растението с 
небесен произход. Исус казва: „Всяко растение, което Моят 
небесен Отец не е насадил, ще се изкорени.“ (Мат. 15:13).
Чрез фалшиви теории и традиции сатана спечелва власт над 
човешкия ум. До каква степен я упражнява, можем да видим 
от неверието в света. Дори църквите, изповядващи, че са 
християнски, са отхвърлили закона на Бога и са издигнали 
фалшив образец. Сатана има пръст във всичко това; защото 
чрез насочване на хората към фалшиви образци оформя 
неправилно човешкия характер и кара човечеството да 
признава неговото върховенство. Той работи срещу святия 
Божи закон и отрича Божията юрисдикция. Точно неговият 
трон е мястото, където всяко зло дело намира своята отправна 
точка и получава подкрепа.

Конфликтът между лъженауката и религията

Тъй наречената наука и религията ще бъдат противопоставени 
една на друга, защото смъртни и ограничени хора не 
разбират силата и величието на Бога. „ И от самите вас ще се 
издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат 
ученици след себе си“ (Деян.20:30).  Това със сигурност 
ще се наблюдава сред Божия народ, като ще има и такива, 
които са неспособни да схванат най-удивителните и ценни 
истини за това време, истини, които са важни за собствената 
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им безопасност и спасение, докато силите на сатана ще се 
занимават и ще издигат въпроси с цел да изглеждат много 
важни, в които едва ли има и зрънце истина.
Моралното зрение на такива хора е болно; те не чувстват 
нужда от небесно помазване, за да различават духовните 
неща, мислят се за твърде мъдри, за да могат да сгрешат. 
Хора, които нямат всекидневна духовна опитност с Бога, ще 
сбъркат светлината със заблудата. Благовидната на външен 
вид заблуда ще наричат светлина, вземайки въображаемото 
за реалност, а реалността за илюзия. Сатана е приготвил 
измамата и заблудите като скрити мрежи, които да заплетат 
нозете на онези, които мислят, че могат да живеят с човешката 
си мъдрост без специалната благодат на Христос.  Има само 
едно лекарство за грешната човешка душа и ако то не се 
приеме, човек ще приема измама след измама, докато накрая 
чувствата му бъдат извратени.

Сатана ще показва чудеса

Мнозина, които отказват вестта, която Господ им изпраща, ще 
се стремят да открият куки, за които да закачат съмненията 
си и да намерят някакво извинение, за да отхвърлят небесната 
светлина. 
Ако очите им можеха да се отворят, щяха да видят зли ангели 
да ликуват около тях и да триумфират в измамващата си 
сила. Точно пред нас е денят, когато сатана ще отговори на 
искането на тези съмняващи се и ще покаже безброй чудеса, 
за да потвърди вярата на всички онези, които търсят този вид 
доказателство. Колко ужасно ще бъде положението на хората, 
които затварят очите си за светлината на истината и искат 
чудеса, които само ще ги затвърдят в измамата!

Фалшиво учение - не се прави разлика 
в какво се вярва

За мнозина религията е теория. За тях чувството на щастие 
представлява благочестие. Те казват: „Ела при Исус и вярвай 
в Него. Няма разлика в какво вярваш, щом си искрен във 
вярата си.“ Не се стараят да накарат грешника да разбере 
истинския характер на греха.
Сатана желае всеки престъпник на Божия закон да претендира, 
че е свят. Точно това прави и самият той. Доволен е, когато 
хората основават вярата си на фалшиви учения и религиозен 
ентусиазъм; защото може да ги използва много сполучливо 
за измамването на човешките души. Мнозина, изповядващи, 
че са осветени, помагат на сатана в неговото дело. Те говорят 
много охотно за своята любов към Бога. Но Бог не признава 
любовта им; защото тя е измама на врага. Бог им е дал светлина, 
но те  са отказали да я приемат. Приели бащата на лъжата 
(Йоан 8:44) , те ще приемат и отплатата за непослушанието .

Различни форми на спиритизъм

Спиритизмът е готов да плени света. Мнозина мислят, че 
той се поддържа чрез трикове и измама, но това е далеч от 
истината. Свръхестествена сила действа по различни начини 
и малко хора имат представа какви ще бъдат проявите на 
спиритизма в бъдеще. Основата за успеха на спиритизма е 
била положена в твърденията, разпространявани от амвоните. 
Проповедниците са прогласявали за библейски доктрини 
лъжи, излизащи от архиизмамника.
Учението за съзнателното състояние на човека след смъртта, 
за това, че духовете на умрелите общуват с живите, няма 
основа в Писанията и въпреки това за тези теории се твърди, 
че са истина. Чрез тази фалшива доктрина е бил отворен пътят 
за духовете на дяволите, които мамят хората, представяйки 
им се за мъртвите. Сатанински инструменти вземат образа 
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на мъртвите и по този начин пленяват душите. Сатана има 
една религия, има синагога и посветени поклонници. За да 
увеличи редиците на поклонниците си, той използва всякакви 
начини на измама.

Измама към овдовелите

Обожествяването на мъртвите заема видно място в почти 
всяка езическа система под формата на предполагаемото 
общуване с тях. Вярва се, че боговете предават волята си на 
хората, а и също, че им дават съвети, когато те поискат това 
от тях. Вярването в общуването с мъртвите се поддържа все 
още, дори и в страни, изповядващи се за християнски. Под 
името спиритизъм практиката на общуване със същества, 
твърдящи, че са духовете на починалите, е станала широко 
разпространено явление, предназначено да завладее чувствата 
на онези, които са погребали свои близки.

Християнска наука, ориенталски и лекуващи 
култове

Много хора трепват с ужас при мисълта да се съветват със 
спиритически медиуми, но са привлечени от по-приятните 
форми на спиритизма.
Други пък биват отклонявани чрез мистицизма на теософията, 
както и на други ориенталски религии.
„Апостолите” на почти всички форми на спиритизъм твърдят, 
че имат силата да лекуват болестите. Те я приписват на 
електричество, магнетизъм, на тъй наречените „симпатикови 
(за вегетативната нервна система) лекарства“ или на 
латентните, скрити сили вътре в ума на човека. А не са малко 
и хората, които в тази християнска ера отиват при тези 
лечители, вместо да се доверят на силата на живия Бог и на 
умението на добре квалифицирани лекари християни.

Измамни ползи 

Предаващите се на магьосничеството на сатана може да 
се хвалят с големите облаги, които са получили. Но дали 
това доказва, че тяхното поведение е мъдро или безопасно? 
Какво като бъде продължен животът? Какво като се осигурят 
земни печалби? Заслужава ли си да не се зачита волята на 
Бога? Всички такива външни печалби ще се окажат накрая 
невъзвратима загуба. Ние не можем безнаказано да строшим 
единствената бариера, която Бог е издигнал, за да предпази 
народа Си от сатанинската сила.

Опастност от консултиране с окултни лекари

Опасно е да се отклоняваме и най-малко от наставленията 
на Господ. Когато се отклоним от ясната пътека на дълга, 
ще възникне една верига от обстоятелства, на която не ще 
можем да се съпротивим и която ще ни тегли и отклонява 
все по-нататък и по-нататък от правото. Ненужната близост 
с онези, които не почитат Бога, ще ни съблазни, преди да 
осъзнаем това. Страхът да оскърбим светски приятели ще ни 
възпира да изразяваме нашата благодарност към Бога или да 
признаваме зависимостта си от Него.
Ангели Божии ще пазят Неговия народ, когато той ходи по 
пътя на дълга; но няма никаква увереност за такава закрила 
за онези, които нарочно дръзват да стъпят на сатанинска 
почва. Представителят на великия измамник ще казва и ще 
върши всичко, за да спечели своя обект. Малко значение 
има дали се нарича спиритуалист, окултист или екстрасенс. 
Чрез благовидни твърдения той спечелва доверието на 
непредпазливите. Претендира, че чете историята на живота 
и разбира всички трудности и нещастия на прибягналите до 
него, маскирайки се като ангел на светлината. 
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ОПАСНОСТИ В ПСИХОЛОГИЯТА

Сатана е изучил човешкия ум

В продължение на 6000 хиляди години сатана е 
експериментирал със свойствата на човешкия ум, изучил го е 
и го познава много добре. С хитри действия в тези последни 
дни той свързва човешки умове със своя ум, вдъхвайки им 
своите мисли. Върши тази работа по толкова фин и измамен 
начин, че хората, които приемат неговото водителство, не 
знаят всъщност кой ги води според волята си. Големият 
измамник се надява така да обърка умовете на мъже и жени, 
че да бъде слушан само неговият глас и ничий друг.

Той се приближава маскиран

Сатанинските планове и хитрости ни  приканват на всяка 
крачка. Трябва винаги да помним, че той идва при нас 
маскиран, прикриващ подбудите и характера на своите 
изкушения. Идва в светли краски и маскиран в чисти ангелски 
одежди, за да не можем да разберем, че е той.  

Злоупотреба на науките, занимаващи се с ума

 Днес, когато скептицизмът и неверието така често се явяват 
облечени в „научни одежди“, трябва да бъдем особено 
предпазливи на всяка крачка. Чрез тези средства нашият голям 
противник успява да измами хиляди хора и ги прави пленници, 
послушни на своята воля. Възползва се от науките, особено 
от тези, които се занимават с човешкия ум. Това проникване 
на сатана чрез науката е добре обмислено. Със средствата на 
френологията и психологията, той идва директно при хората 
от това поколение. По този начин умовете на хиляди са били 
отравяни и довеждани до неверие.
Като се има предвид, че умът на едно човешко същество 

по чуден начин засяга ума на друго, сатана, който е готов 
да се възползва от всичко, се промъква и работи наляво и 
надясно. И докато посветилите се на тези „науки“ се хвалят 
до небесата поради „големите и добри дела“, които твърдят, 
че се извършват чрез тях, много малко знаят каква сила за 
зло подпомагат. Това е силата, която ще действа „с всички 
знамения и лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата 
на ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината,за 
да се спасят.“(2Сол.2:9-10). 
Пренебрегването на молитвата кара хората да разчитат на 
собствената си сила и отваря вратата за изкушенията. В много 
случаи въображението бива пленено от научните изследвания 
и мнозина се ласкаят от съзнанието за собствената си сила. 
Науките, занимаващи се с човешкия ум, твърде много се 
въздигат в култ. Те са добри на своето място, но биват 
завладени от сатана и неговите мощни агенти, за да измамват 
и погубват души. Фините му хитрости се приемат като дошли 
от небето и по този начин той получава поклонението, което го 
задоволява. Чрез тези „науки“ се унищожават добродетелите 
и се полагат основите на спиритизма.

Целта на сатана е да отклонява умовете на хората 
от Бога

Сатана е излязъл напред и е поставил себе си между Бога 
и човека. Неговата работа е да отклонява човешкия ум и да 
хвърля своята сянка точно на нашия път, така че да не можем 
да правим разлика между Бога и моралния мрак и поквара и 
да не виждаме огромното нечестие в света. 
Осигурена ни е сила, която ще внесе небесната светлина в 
нашия тъмен свят. Христос ще донесе небесната светлина, 
ще отблъсне мрака и ще направи да се появи ярката светлина 
на Неговата слава. Тогава ще видим небесната светлина сред 
покварата, опетнението и осквернението.
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Ние не бива да се поддаваме на осквернението в света и 
винаги трябва да държим този факт пред нашето духовно 
зрение. 

Майсторско и хитро промъкване

Ако сатана би нападнал християнството дръзко и открито, 
това веднага би завело християните при нозете на могъщия 
Избавител, Който единствен може да обърне противника 
в бягство. Но той обикновено не прави това. Много хитър 
и изкусен е и знае, че най-ефективният начин да прокара 
целите й намеренията си е да дойде при бедния греховен 
човек под формата на ангел на светлината. Преоблечен 
така, той работи върху ума, подмамва го, за да го отклони от 
правия и спасителен път. Сатана винаги е имал амбицията 
да фалшифицира делото на Христос и да установява своята 
сила и претенции. Той кара измамените смъртни същества да 
приписват делата и чудесата на Христос на научни принципи; 
прави ги да изглеждат като резултат от човешкото умение и 
сила, и в края по този начин унищожава в ума на мнозина 
всичката истинска вяра в Христос като Месия и Божий Син.

Сатана контролира ума, който не е ръководен от 
Светия Дух

Малцина вярват, че човечеството е потънало толкова ниско и 
противопоставящо се на Бога и на Неговата истина, каквото 
всъщност е. Копнежът на плътта [плътският ум] е враждебен 
на Бога, „понеже не се покорява на Божия закон, нито пък 
може.“ (Римл. 8:7). Когато умът не се намира под прякото 
влияние на Божия Дух, сатана може да го оформи така, както 
пожелае. Всички сили на ума, които той контролира, ще 
превърне в плътски нагон. Той е точно противоположен на 
Бога във вкус, възгледи, предпочитания, избор и поведение. 
Няма вече копнеж и удоволствие от онова, което Бог обича и 

одобрява, но наслада от неща, които Той презира. По такъв 
начин се поддържа поведение, оскърбително за Бога.
Това води до противоречие с онези, които се опитват да 
ходят в пътя на Господа. Тези, които се противопоставят на 
истината ще наричат светлината мрак, а мрака - светлина; 
доброто - зло, а злото - добро (Исая 5:20,21).

От дните на Адам до днес

Сатана се опитва да стои на кормилото и да управлява, за да 
завладее умовете на всички човеци, приели лъжите, с които 
той е измамил Ева, а след това съблазни и Адам към грях. 
Сатана  продължава своята измамна работа над човешкия ум 
от онзи ден до днес.

Сила за добро и зло

Влиянието на ум върху ум, което е мощна сила за добро, 
е еднакво силно и за зло, когато се намира в ръцете на 
противопоставящите се на Бога. Тази сила сатана е използвал 
в работата си за всаждане на злото в умовете на ангелите. 
Като възвишен херувим Луцифер е имал изключително 
висок пост. Бил е много обичан от небесните същества и 
влиянието му над тях е било особено силно. Много от тях са 
се вслушали в неговите внушения и са повярвали на лъжите 
му. Затова той бе изгонен от Божието присъствие. „И стана 
война на небесата. Излязоха Михаил и Неговите ангели да 
воюват против змея. И змеят воюва със своите ангели; обаче 
те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето“ 
(Откр. 12:7,8).
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Зли ангели се опитват да унищожат волята на 
човека

Единственото ни спасение е да се съпротивляваме на сатана 
с помощта на Божията сила.
„И така, покорявайте се на Бога, но съпротивете се на дявола 
и той ще бяга от вас.“ (Яков 4:7).
Единственото ни спасение е да не даваме никакво място на 
дявола; защото неговите внушения и намерения са имали 
винаги за цел да ни навредят и да ни попречат да разчитаме 
на Бога. Той се преобразява на свят ангел, за да може чрез 
своите специални изкушения да вмъкне измамите си така, че 
да не различим примките му. Колкото повече му се поддаваме, 
толкова по-мощно ще действат неговите измами над нас. За 
всяко предимство, което сме му дали, той ще изисква и още 
повече.
Единствената ни безопасност е да отхвърлим твърдо още 
първото внушение на дявола към самонадеяност. Бог ни е дал 
чрез заслугите на Христос достатъчна благодат, за да можем 
да противостоим на сатана и да бъдем повече от победители. 
Съпротивляването на греха означава успех. „Съпротивете се 
на дявола и той ще бяга от вас.“ Съпротивата трябва да бъде 
твърда, решителна и постоянна. 

Истинска вяра и безразсъдство

Божиите обещания не са дадени, за да искаме Той да ни 
защитава, когато безразсъдно се втурваме към опасността, 
нарушавайки природните закони или пренебрегвайки 
благоприличието и правилната преценка, която Господ ни е 
дал за такива случаи. Това не може да бъде истинска вяра, а е 
безразсъдство и дързост.
Сатана идва при нас със светски почести, с богатствата 
и удоволствията на живота. Тези изкушения са различни 
според човека, за да подхождат на личности от всеки ранг 

и степен. Изкушава ги да се отклонят от Бога, за да служат 
повече на себе си, отколкото на своя Творец. „Всичко това 
ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш“- каза сатана на 
Христос  (Матей 4:9).

Или злите ангели, или Божиите ангели владеят 
човешкия ум

Или злите ангели, или Божиите ангели владеят умовете на 
хората. Умът ни се намира или под контрола на Бога, или под 
контрола на силите на мрака. И добре ще е да се запитаме къде 
стоим днес - дали под окървавеното знаме на княз Емануил, 
или под черното знаме на силите на злото.
Изгонен от небето (Откр. 12:7-9), сатана установи царството си 
на този свят. Оттогава той действа постоянно и неуморно, за да 
съблазнява човешките същества, да ги отклонява от верността 
им към Бога. Използвал е същата сила и на небето – влиянието 
на един ум върху друг. Човеците стават изкусители на своите 
ближни. Подхранват се силни, покваряващи сатанински 
чувства и те упражняват завладяваща и принуждаваща сила. 

Молитвата побеждава сатана

Молитвата с вяра е голямата сила на християнина и със 
сигурност надмогва над дявола. Ето защо той ни внушава, 
че няма нужда да се молим. Сатана презира името на Исус, 
нашия Защитник; и когато сериозно се доближаваме при 
Него за помощ, сатанинските пълчища са обезпокоени. 
Добре подхожда на дяволските намерения да занемаряваме 
практикуването на молитвата, защото тогава лъжливите му 
чудеса се приемат много по-лесно. Това, което той не успя да 
постигне, когато изкушаваше Христос, постига чрез своите 
измамни изкушения с човека. 
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„ Часът на изкушението, който има да дойде върху цялата 
вселена, за да искуси живеещите на земята” (Откр.3:10), стои 
непосредствено пред нас. Всички, чиято вяра не е твърдо 
основана върху  Божието   Слово,  ще бъдат прелъстени и по-
бедени. Сатана действа „с всичката измама на неправдата” 
(2Сол.2:10), за да привлече човеците в своята власт и неговите 
измами постоянно ще се увеличават.   Но все пак той може да 
постигни целта си само  тогава, когато човеците доброволно 
се отдават на неговите изкушения. Който сериозно търси 
познанието на истината, стреми се да пречисти душата си 
чрез послушание, по такъв начин върши всичко, което е 
по силите му, за да се приготви за борбата, той ще намери 
сигурна закрила в Бога на истината. “ Понеже си упазил 
Моята заповед да търпиш, то и Аз ще упазя тебе от времето 
на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да 
изпита ония, които живеят по земята.” (Откр. 3:10), гласи 
обещанието на Спасителя. 

“А Бог на мира скоро ще смаже сатана под краката ви.
Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.” 
(Римл.16:20). Амин!

Компилация из „ Духът на пророчеството” ( Откр.19:10). 
Елена Г. Вайт.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТРОЙНАТА АНГЕЛСКА ВЕСТ
ОТКРОВЕНИЕ 14:6-12

Тройната ангелска вест е последният призив и последното 
предупреждение на Бога към всички хора по целия свят. Тя 
трябва да бъде разгласена преди Господното пришествие. 
Пророкът вижда, че след нейното разпространение 
Човешкият Син идва със сила и слава да събере земната 
жетва.
 Откр. 14:6,7.”Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, 
защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете 
се на Този, Който е направил небето и земята, морето и 
водните извори.” Първата ангелска вест сочи времето 
на Божия съд. Чрез първият ангел хората са призвани да 
се боят от Бога, да Му отдадат слава и почит и да Му се 
поклонят като Творец на небето и земята. За да изпълнят 
това, те трябва да бъдат послушни на Неговия свят закон. 
Мъдрецът казва: “Бой се от Бога и пази заповедите Му, 
понеже това е всичко за човека.”-Екл. 12:13.
Никакво богослужение не може да задоволи Бога, ако няма 
послушание към Неговите заповеди. Делото на съда, който 
започна през  1844 г. трябва да продължи, докато бъдат 
решени случаите на всички-както на мъртвите, така и на 
живите. От това следва, че то ще продължи до края на 
благодатното време.-Откр. 22:11,12. 
Откр.14:8 обявява: “Падна, падна Вавилон, който 
напои всичките народи от виното на своето разпалено 
блудстване.”
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Вавилон символизира всички религиозни системи в 
последното време. Той представлява световният съюз 
между папството, падналите протестантски църкви 
и съвременният спиритизъм. Дъщерите на Вавилон 
са църкви, които някога са били чисти, но после са се 
покварили. Две от най-страшните лъжеучения на Вавилон 
са доктрината за безсмъртието на душата и спазването на 
неделята, заемаща мястото на съботата - Господния ден.
Откр.14:9,10.”И друг, трети ангел вървеше подир тях и 
казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра 
(папството) и на неговия образ (САЩ) и приеме белег 
(неделятя) на челото си или на ръката си, той ще и да 
пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в 
чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред 
святите ангели и пред Агнето.”  Третата ангелска вест е 
заключителната фаза във великата борба между доброто и 
злото. Във вестта на третия ангел се съдържа най-страшната 
заплаха, отправена някога към човешки същества. Тя 
трябва да е някакъв ужасен грях, след като предизвиква 
изливането на Божия гняв без милост.- Откр.16 гл. 
Получаването на Божия печат или белегът на звяра 
символизира какъв е бил духовният живот на всеки човек. 
Съботата ще бъде големият изпит за вярност. Белегът 
на звяра е спазването на папската неделя. Божият народ 
получава печата на живия Бог и бива запазен във времето 
на скръбта.-Данаил 12:1.
Третата ангелска вест, която е настоящата истина, ще 
подготви един народ в света, който ще стои твърдо в 
принципите на истината в последната световна криза преди 
идването на нашия Спасител Исус Христос.- Откр. 22:20. 
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“И когато ви кажат:
Допитвайте се до запитвачите на зли 
духове
и до врачовете, които шепнат и мърморят, 
отговорете:
Не трябва ли един народ да се допита до 
своя Бог?
Ще прибегне ли при мъртвите заради 
живите?
 Нека прибегнат при закона и при 
свидетелството!
Ако не говорят според това слово,
наистина няма зазоряване за тях.”

Исая 8:19-20


