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ЛУКАВСТВОТО НА 
ЛУЦИФЕР 

Ернст Англи 
 
 

ИЗМАМИТЕЛНИ ДУХОВЕ 
 

ТЕ ПОЛАГАТ основата на лъжливата доктрина, позовавайки се на всяка 
човешка слабост като унищожават вярата в Бога. 1 Тимотей 4:1: “А Духът 
изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата 
(вярата в Бога, истинското Слово на Живия Бог е това, което Бог е казал) и 
ще слушат измамителни духове и бесовски учения.” Вместо да приемат 
истината, някои хора ще приемат доктрините на демоните - лъжливите 
доктрини на измамителни духове, които твърдят, че това е Божието Слово. 
“Чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла” 
(стих 2). Те са безчувствени. Нечистите духовете, които вземат контрол над 
човешкия дух правят тези хора като демони. 

“Които забраняват жененето...” (стих 3). Помислете за всичките 
“незаконни съжителства”, за които сме чували през последните няколко 
години. Хората се подиграват на брака, убедени от заблудителните духове, 
че са открили един по-добър начин. Прекалено незрели, за да поемат по-
голям ангажимент, много хора избират да живеят като животни. Тези хора 
са трън в Божиите очи, но си плащат за това - и ще платят много повече. 
Подобно на хората в дните на Ной, те са изпаднали в немилост пред Бога, 
който ги е създал. Бог е погледнал и е видял намерението в сърцата им, че 
е било непрестанно зло и ги е изтрил от лицето на земята. Днес Бог има 
същия дух на осъждение. 

“Забраняват въздържане от ястия...” днес се проповядва: не яж. Бог 
каза, че ще бъде така и хората са заблудени от тези измамителни, лъжливи 
духове - така ги нарича Бог. 

“Забраняват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се 
употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират 
истината. Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е 
за отхвърляне, ако се приема с благодарение; понеже се освещава чрез 
Божието слово и молитва” (стихове 3-5). Измамителните духове връзват 
онези, които ще слушат. 
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“Ще слушат измамителни духове...” Да измамиш означава да 
убеждаваш за предателство, да склониш да се направят неправилни неща 
чрез изкушение, да съблазниш към ангажиране в незаконни връзки, да не се 
подчиниш, да отклоняваш. Измамителните духове са лъжливи духове. Каква 
е мисията на измамителните духове? Да ни убедят да съгрешим, да 
предложат нещо, което ще ни изкуши - всичко, на което бихме се отзовали. 

Отклонявайки ви измамителните духове казват различни неистини, 
лъжи, които звучат напълно правдоподобно. Измамителните демони имат 
контрол над личността, която обладават и този човек подмамва останалите 
хора. Демоните обичат силата, която идва с обладаването на този, който им 
се предава. 

Бих искал да направя разграничаване между онези, които са обладани 
от измамителни духове и онези които са под влиянието на измамителни 
духове. Както демоничното обладаване е различно от демоничното 
угнетяване, обладаването от измамителни духове е различно от това някой 
просто да бъде под влиянието им. 

Измамителните духове подбуждат хората, които са под влиянието им, 
да действат по един определен начин, като през това време се забавляват с 
тях. В същото време, демонът се смее и подиграва на обладания. И 
двамата не осъзнават, че са станали за посмешище. Какво е мястото на 
Сатана в тази кутия с оплетени червеи? Да задоволи ненаситното си 
желание за власт и контрол под каквато и да е форма. Силното желание за 
власт е отличителна черта на демонично обладаните и те стават като 
марионетки, ръкавица за ръката на Сатана, в неудържим стремеж да 
контролира всичко, което се движи. 

Милиони хора са били унищожени чрез тези измамителни духове. 
След като тези демони обсебят хората, те ги използват, за да мамят 
останалите. Тогава, когато им се отдаде случай, демоните ще се раздвижат, 
за да обсебят личността, която до този момент е била само под 
влиянието на някой обладан и така това продължава непрестанно. 

Ако сте в близост до някой, който има измамителни духове в душата 
си, това може да повлияе на умът ви до такава степен, че да не можете 
дори да разсъждавате трезво, въвличате се в това, което обладания човек 
мисли и това, което демонът в него иска. Отново и отново Божии хора се 
отвръщат от истината, тъй като се сприятеляват и дружат с някого, който е 
обладан от измамителни, заблудителни духове, които ги отклоняват от 
правия път. Тези духове казват: “Знаеш ли какво прави онази жена, която 
седи на предната пейка в църквата? И все още има нахалството да идва на 
църква!” Вие слушате тези заблудителни духове и те ви извеждат от 
църквата, от Божието папство. 

Измамителните духове ще се опитат да ви накарат да бъдете 
неудовлетворени от служителя в църквата, и да се обърнете срещу онзи, 
който е изпратен от Бога, за да проповядва истината. Тези измамителни 
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демони могат да ви отдалечат от силата на Бога, убеждавайки ви, че силата 
в църквата не е същата като преди и трябва да натиснете. Вие се отделяте 
от Бога. Така работи дяволът, като ви заблуждава. 

Демоните отклоняват хората, като ги убеждават да се ангажират с 
всички видове грях и унизителни действия. Обладаната и използвана от 
измамителните духове личност е много убедителна, заблуждавайки много 
хора около себе си. 

Някога били ли сте с хора, които могат да контролират мисленето ви? 
Те го правят чрез измамителни духове. Те са имали силата да ви накарат да 
правите каквото те желаят, и вие дори не сте го осъзнали; в същност сте си 
мислели, че самите вие сте искали да го направите. 

Под влиянието на една обладана от измамителни духове личност, 
човек гледа на истината с изопачение, и разговорът с този човек е все едно 
да се опитваш да прехвърлиш носна кърпа през тухлена стена. Можете да 
предупреждавате хората, че дружат с някой обладан от измамителни 
духове, но все едно че са глухи. Често човек не може да бъде освободен от 
измамителните духове за дълъг период от време. Някои никога не се 
избавят. 

С течение на времето съм работил с хора, които са били под 
въздействието на измамителни духове. Опитвал съм се да им кажа за това, 
предупреждавал съм ги да стоят далеч от този, който им е влияел и е бил 
обладан от тези духове, но тъй като съм говорил за някой, който са 
познавали от години (или член на семейството) - те не са ме слушали. 
Хората са били съсипани, поради това, че са отказали да повярват. Когато 
кажа на някой, че има измамителни духове, така е казал Господ, и това не е 
плод на фантазията ми; но се доказва, понеже знанието идва от Бога, а не 
от мен. Бог никога не лъже. 

 
Измамителни духове на разврат 
 

Познавах един човек, който имаше връзка с една жена. Той беше 
обладан от измамителни демони, които повлияха на жената, от която се 
интересуваше. Те обявиха годеж, но той я отведе в леглото без брак, 
твърдейки че това е от Бога. Да, той ходеше на църква. Отстрани 
изглеждаше много вярващ, но през цялото време е прелюбодействал и е 
бил трън в Божиите очи. Жената е била заблудена. Но след това се е 
случило нещо, което я е разтърсило достатъчно, за да разруши оковите си: 
Тя ми призна, че след като са прелюбодействали, мъжът е влязъл в банята, 
пеейки: “Той беше там през цялото време.” С други думи, той е казвал, че 
Исус е бил там през цялото време, докато той е съгрешавал срещу Него. 
Това е богохулство. Обадих му се да дойде при мен. 

“Ти си загубен” - казах аз. 
“Спасен съм” - беше безочливия отговор. 
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“Това е лъжа на дявола! Ти не си спасен!” 
“Ще ти кажа, че всеки път, когато прелюбодействахме, коленичех и 

казвах: Боже, прости ми. Това беше всичко, което трябваше да направя.” 
“Това е лъжа на дявола - казах аз. - Ти си заблуден от лъжливи 

духове.” Той беше измамен и беше измамил и нея. 
“Ще ти кажа, че имам кръщение в Святия Дух!” 
“Лъжеш Бога, - казах аз - лъжеш Бога!” Той продължи да ме 

осведомява какво знае за пророчеството и че грешах. Той беше казал на 
годеницата си, че сексуалните взаимоотношения между сгодени двойки са 
позволени. Но грехът му го стигна. Бог се обърна срещу този човек, 
уведомявайки ме, че е ядосан и не иска да има нищо общо с него. Страшно 
нещо е, когато човек е отхвърлен от Бога! 

 
Разпознаване на измамителни духове 
 

Когато срещна лъжливи, измамителни духове, търся решение от Бога. 
Чакам, докато го получа. Не предприемам нищо, докато Бог не проговори. 
Понякога се чудят защо не правя определени неща. Поради това, че съм се 
предал на контрола на Святия Дух и съм под Божия контрол. Действам, 
когато Бог ме изпълни. Изправям се срещу хора, които клюкарстват, само 
когато Бог ми каже да го направя. Въпреки че зная какво става, чакам 
упътване от Бога. 

В притчата за житото и плевелите Исус обяснява защо Бог не се 
справи с несправедливостта веднага, и защо не премахва злото. “А той 
каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубнете заедно с 
тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във 
време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите и ги 
вържете на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми” 
(Матей 13:29,30). Ако Бог изскуби плевелите, може да изскуби и някои житни 
класове. Но един ден плевелите ще бъдат изгорени. Ако вие действате 
срещу волята на Бога, това няма да продължава вечно. Вероятно се криете, 
съгрешавайки, като си мислите, че никой не знае за това. Бог знае. Ако не 
се покаете, един ден ще бъдете изкоренени и хвърлени в огъня заедно с 
плевелите. 

Проверете живота си. Вършите ли нещо, което е неправилно, дружите 
ли с онези, които ви карат да съгрешавате? Проверете и разберете дали 
някой ви отдалечава от Бога? Няма значение дали този човек е член от 
семейството ви. Бог иска вие да разпознавате измамителните духове. 

Повтарям: Бог може да ви освободи от измамителните духове (когато 
вие пожелаете да бъдете свободни), но когато любовта към властта на 
Сатана е повече отколкото любовта към истината на Бога, никога няма да 
има освобождение. Ако сте демонично обладани, но отказвате да си го 
признаете, Бог не може да направи нищо. 
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Точно както Сатана контролира демонично обладаната личност, 
Святият Дух контролира онзи, който е новороден и изпълнен със Святия 
Дух. Открийте коя сила контролира живота ви. Святият Дух ще ви води в 
пътищата на праведност, ако сте се предали на Него. Но един демонично 
обладан човек е отворен за демоните, които да вземат контрол над целия 
му живот, по всяко време, на всяко място, където и да е. 

Някои от вас нямат представа колко много трябва да се страхуват от 
демоните. Не е “забавно” да ги търсите, за да ви обсебят. Тези, които са 
обладани, обичат само себе си, нито Бог, нито останалите хора; и са като 
демоните - склонни към унищожение, унищожение, унищожение. Колкото 
повече унищожават, толкова повече се наслаждават на унищожението. 

 
Клюката може да бъде пагубна 
 

Познавате ли някой, който е досаден в бъбривостта си? Бог мрази 
този дух; но бърборковците и критиците обичат себе си и обичат да 
подценяват останалите. Всеки друг греши, само те са прави - това е дух, 
който е от дявола и те са обладани от него, казва Господ. Не можете да ги 
спрете да не говорят. Те постоянно намират грешки, “хвърлят кал” върху 
даден човек и критикуват. Те са измамени от демон. Обсебени от този 
лъжлив дух на клюкарство, бърборкото няма търпение да разпространява 
лоши вести и да позори някой. 

И вие ли правите така? Клюкарствате ли? Дяволът ще ви заблуди до 
такава степен, че дори няма да осъзнавате, че разговорът ви е 
клюкарстване. Той ви мами с думите: “Ти не правиш нищо, само казваш 
истината.” 

Понякога да се казва истината е жестоко. Искате ли за вас да се каже 
цялата истина? Ако говорите грубо за хората, сте клеветник. Ако 
критикувате хората, сте измамени от измамителен демон. Този лъжлив дух 
не само ви е измамил, но ви е накарал да се чувствате оправдани да 
клюкарствате. Измамителните духове карат хората да измислят невероятно 
разнообразие от злини, без въобще да се притесняват за това. 

Ако просто не можете да се въздържите да говорите за останалите, 
ако клюката ви доставя голямо удоволствие и наслада за живота ви, ако не 
можете да говорите с любов за останалите, се намирате по пътя за ада. 
Какво? Клюкарствате и все още си мислите, че сте спасени? Дяволът ще ви 
каже, че и той е спасен. Казвате, че вярвате в Бога. Дяволът вярва в Бога. 
Всички демонично обладани хора твърдят, че са спасени и обичат Бога. 
Понякога това се казва от самия демон. 
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Автоматично писане 
 

Дяволът не се интересува колко много говорите за Исус, докато Той не 
е в сърцето ви. Това е като автоматичното писане - дори и християни са 
били заблудени от това оръдие на дявола. Един ден ми се обади една 
дама, която се забъркала в автоматично писане. 

“О, пастор Англи, получих нещо прекрасно от Господа! Толкова се 
вълнувам, толкова съм благословена. Току-що взех молива си и той започна 
да ми пише всякакви прекрасни неща.” 

“Боже, - извиках аз - това е от дявола!” 
“Защо, пастор Англи, той ми говори за Исус, казва ми как е бил 

разпънат на кръст и възкресен!” 
“Не ме интересува. Дяволът знае тези неща. На него му е все едно 

колко говориш за Исус, докато не Го познаваш. В същност, ако това те прави 
щастлива, той ще ти помогне да пишеш за Господа. Автоматичното писане е 
от дявола. Бог няма да вземе молива и да пише вместо теб. Това е метод 
на дявола. Когато Господ ти дава нещо, Той ще ти го излее чрез чисто 
сърце.” 

 
Страст 
 

В Яков 1:14 пише: “А който се изкушава, се завлича и подлъгва от 
собствената си страст.” Изкушавани сте, когато се завличате от 
собствената си страст. Някога замисляли ли сте се какво представлява 
страстта? Уебстър ни казва, че страстта е удоволствие на чувствата, 
плътско задоволство, наслада (наслада, за която Бог казва, че е неправилна 
и която е забранена). Завличате се от собственото си желание за нещо 
неправилно. Настоявайки да гледате това, което е забранено и го желаете, 
се завличате от страст, без да осъзнавате опасността. 

Страст: да имаш силно желание; горите от нетърпение за този 
забранен плод. Да, не възнамерявате да направите нещо лошо. Уебстър 
казва, че страстта е игрива, весела, имайки предвид, че нещо се прави на 
шега, не на сериозно. 

Пожеланието на плътта е подкупващо, измамно. То ви насърчава да 
гледате неща, които не трябва. Това може да е жена или мъж, които са 
забранени за достъп, материални притежания, всичко, за което Бог казва: 
“не пипай” или “не прави.” “Тогава страстта зачева и ражда грях.” Ако 
Сатана може да ви въвлече в страст, той може да ви въвлече и по-нататък - 
в грях, “а грехът, като се развие напълно, ражда смърт” (Яков 1:15). Това 
е начинът, по който действа Сатана - заблуда, изкушение, примамване, 
подлъгване, докато се роди греха, неподправеният грях, който води към 
смърт и вечно съществуване в ада. 
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Много хора не знаят какво представлява страстта - те си мислят, че 
това е просто желание да бъдеш като самия дявол, част от дявола. Не, 
страстта е желание да удовлетвориш чувствата. За да бъдем свободни от 
страстта, трябва да бъдем покрити с кръвта на Исус, да живеем свято и 
праведно в присъствието на Господа. Гледайте на себе си честно, за да 
няма никаква заблуда. Една жена помоли, ако някога забележа нещо в нея, 
да й кажа. Тя извърши нещо неправилно и аз й казах. Това разбута гнездото 
на осите. Както много други хора, тя всъщност не искаше да го чуе. 

Мислите ли, че можете да заблудите Бога и останалите? Вие сте този, 
който е заблуден. Ако онези малки “безвредни” грехове, които изглеждат 
толкова незначителни, ви отдалечават от Бога поради собствената ви 
страст, тогава сте обсебени от измамителни духове. 

Страстта може да бъде сексуално желание, но не винаги. Всички ще 
желаем страстно нещо, ако не стоим с Бога, това е причината, поради която 
дойде Исус, и Господ проля кръвта си на Голгота, затова Той умря заради 
нас - за да ни направи нови създания в Него, хора, които поставят Бога на 
първо място. 

Израелтяните празнуваха Деня на изкуплението, но не можеха да 
стоят настрана от греха. Страстта им ги отделяше да не служат на Бога, 
онова желание да задоволят чувствата, желанието, което е част от плътта. 
Когато идвате при Господа плътта не се превъзнася, а е слаба. Библията ни 
казва, че да живеем плътски означава погибел, а да живеем разумно 
означава живот. Трябва да смирим себе си в присъствието на Бога. Святост 
или ад, дяволската територия или Божията - изборът е ваш. 

Веднъж една жена ми писа, питайки какво трябва да направи. Тя беше 
открила, че църковният служител има сексуални взаимоотношения с едно 
момиче от църквата. Дяволът обича това. Сексуалното желание е погубило 
мнозина. Много свещенослужители са се качвали на амвона след като са 
“живели незаконно с някого”. Те са изгубени, загинали без Христос, 
инструменти на дявола. Как се осмеляват да се качат на амвона? Трябва да 
се страхуват, че Бог може да ги порази, но са се предали на страстта; 
измамителните духове са взели контрол над тях и са ги обсебили. Как могат 
така смело да застанат пред Божия народ, издигайки нечисти ръце? Те са 
заблудени. Проповядвайки Божието слово, тези лицемери продължават 
направо с делата на дявола, обладани от измамителни духове, които се 
разпростират, за да измамят останалите. През годините са ставали толкова 
много подобни неща; това опозорява каузата на Христос и е обърнало 
мнозина от Бога. 

Измамителни духове, похотливи, лъжливи духове насърчават развода 
и повторния брак без библейската основа за изневяра. Това е лъжа на 
дявола; означава да живееш в прелюбодейство, казва Господ. Много 
християни днес подкрепят развода и повторния брак поради други причини, 
а не изневяра. Можете да се разведете, но ако нямате библейско основание 
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за повторен брак, ще живеете в прелюбодеяние с втория си партньор. Може 
ли един свещенослужител да смени съпругата си (без да има изневяра), да 
се ожени повторно и да има право да проповядва? Това показва 
състоянието, в което се намираме днес. Говоря за хора, които познават 
Божието слово и въпреки това преднамерено го пренебрегват. Има толкова 
много измамителни духове в света, че Божият народ е мамен от тях - казва 
Господ. Откажете да подкрепяте служител, който живее в прелюбодеяние. 

Молейки Бога за простителност с намерението да се съгрешава 
отново, е лицемерие. Ако живеете в прелюбодеяние, Господ ще ви прости, 
ако Го помолите, но Той казва, че не сте кандидат за повторен брак. Не 
можете да приемате духа на страст и Божия дух в същото време. Едно от 
делата на плътта е прелюбодеяние. Само ако вашият брачен партньор 
изневери или умре - Библията одобрява повторния брак. Само невинната 
страна е свободна. Вие се вплитате в робство, като не се покорявате на 
Бога относно този въпрос. Когато дойдете при мен да ми говорите за 
повторен брак, първото нещо, което бих искал да знам, е дали имате 
библейско основание за развод; дали се разделяте вследствие на 
изневяра? 

“Да, - казвате вие - моят съпруг ми изневери.” 
“Опазихте ли се чисти? - питам аз. - Ако да, брачният обет е нарушен 

от другия и вие сте свободна в очите на Бога. Много хора днес са 
заблудени, без да останат верни на това, което Господ казва в Святото Си 
слово; и Бог ги оставя да вярват в една лъжа и да бъдат осъдени, тъй като 
те не са приели истината. Един човек, който е бил женен няколко пъти, 
попита: “Какво да направя?” Живей сам; има наказание за греха. Когато 
съгрешите срещу Бога, трябва да платите за това. Много хора в обществото 
ни не са чували доктрините на Исус да се проповядват, нито пък са видели 
да се изпълняват. Наказанието от Святия Дух се пренебрегва, когато хората 
просто преминават през намеренията за свят живот, но всъщност са 
контролирани от собствената си страст. Една двойка се раздели; той е имал 
малко скарване със съпругата си и сега живее в прелюбодеяние с друга - но 
все още твърди, че е новороден. Не е. Той е отстъпил от вярата. 

 
Измамителните духове разделят семейство и приятели 
 

Дяволът може да ви заблуди относно семейството ви, и да ви накара 
да бъдете неудовлетворени от приятелите си, които живеят с Бога. Тези 
измамителни духове са ви повлияли, или вероятно вече са ви измамили - и 
вие сте неспокойни и нещастни. Дяволът се труди особено усърдно да ви 
раздели от семейството и онези, които обичате. Дяволът казва: “Те ти 
докарват неприятности. Ако се махнеш, ще бъдеш щастлив.” 

Измамителните духове са отвели много синове и дъщери надалеч от 
дома, с думите: “Тук повече не те обичат. Виж какво изискват от теб. Много 
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са строги спрямо теб.” Младият човек ще стане неспокоен, толкова 
контролиран, че всичко, което иска, е да избяга. Той открива някой, който 
дяволът избира за него, и безпокойството му изчезва. Дяволът знае точно 
кога да се оттегли и отсъствието му заблуждава жертвата, че има мир, 
щастие и радост. Много млади момчета и момичета са били примамени 
далеч от дома и днес са вързани, обречени, изгубени. Майките и бащите им 
са имали големи надежди за тях; но някой обладан от измамителни духове 
е дошъл с наркотици или алкохол и тези измамителни духове са взели 
контрол над невинното момче или момиче. “Ела и бъди като тези от 
компанията; нищо няма да ти стане, ако пушиш. Пийни едно, това е всичко. 
Сега пийни още едно.” Измамителните духове продължават отново и 
отново, като първо започват да работят в ума; защото не могат да влязат в 
душата, ако не контролират ума. 

Ако има някакъв натиск в ума ви, който би могъл да ви отдели от Бога 
или Божието присъствие по какъвто и да е начин, това са лъжливи, 
измамителни духове, които могат да ви изпратят в пъкъла. Те се стремят да 
ви отделят от онези, които ви обичат и се молят за вас. 

Дали сте като тези синове или дъщери, които искат да избягат от 
християнския дом, където мама и татко се молят и живеят по правилния 
начин? Дяволът казва: “Всичко ще бъде наред някъде другаде. Знаеш, че си 
нещастен, когато се прибереш у дома - а там навън в компанията се 
чувстваш свободен. Ако само можеше да се махнеш от къщи...” И така 
младият човек решава: “Не ми харесва тук.” Младежо, девойко: Някога 
чувствали ли сте се по този начин? Това са заблудителни духове. “Не 
харесвам този член от семейството; той ме прави нещастен.” Ако “този 
член” е любящо Божие дете, вие сте били заблудени и може да бъдете 
погубени. Дяволът знае, че ако ви отдели от силата и любовта на Бога в 
този дом, вероятно никога няма да се върнете. Не успявате да разпознаете 
мощния контрол, който има над вас, дори когато сте обградени с любов, 
грижа и внимание. За дявола ще е удоволствие да ви отдели от онези, които 
се молят за вас ден и нощ - хора, които ви издигат пред Божия трон - за да 
може да ви погуби. След като ви притежава, той ще ви унищожи. Не се 
предавайте на това безпокойство; демоните си играят с ума ви. Ще стигнете 
до там, че да не можете да мислите правилно. Говорил съм с млади хора, 
чиито умове като че ли са били стегнати в менгеме. “Това не е правилно” - 
бих казал аз. - Не е правилен начина, по който действате и говорите. Аз не 
съм ви баща, не съм ви майка; но като Божий служител мога да ви кажа 
направо. Ако се махнете от тук и загубите душата си, вие сте си виновни.” 

 
Медийна съблазън 
 

Всеки мъж, жена и момиче се считат от дявола за лесна плячка. Той 
съблазнява чрез телевизията с отвратителни, порочни шоу програми със 
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секс, секс, секс. Телевизионните зрители наблюдават как хората живеят 
заедно незаконно, и след това живеят по същия начин, който са видели на 
екрана; в действителност стават съучастници. Умовете им се завладяват, 
докато наблюдават как другите правят любов. Те знаят какво става; в края 
на краищата тези програми оставят много малко на въображението. Ако 
прекарвате време с безсрамни, възмутителни, нечисти програми, във вас 
работят измамителни духове. Много домакини са били мамени, мислейки 
си: “Не съм щастлива със съпруга си. Искам друг мъж. Съпругът ми не е 
любовникът, който съм гледала по телевизията. Искам любовник като този.” 
В действителния живот, героят, който показват по телевизията, ще ви 
съблазни и след това ще ви изостави. 

Живеете ли във въображаем свят, фантазирате ли си по време на 
ухажването в сапунената опера? Мислите ли, че няма нищо лошо в това? 
Ако искате да ви завладеят измамителни духове, тогава продължавайте да 
гледате тези програми. 

Порнографски списания, голи тела... в тях също има измама, послания 
от дявола. Чрез тези списания дяволът е придобил власт над хората. 
Гледате ли ги? Следващото нещо, което ще разберете, е, че тези 
неприлични снимки не са достатъчни; ще искате да заместите снимките с 
действителни неща. Умът ви е зает с този разврат, с тялото, което сте 
гледали и не можете да видите Исус. 

Сатана вече е прелъстил онези, които позират похотливо. Те се 
изпълват със силата дадена им от Сатана, показвайки всяка част от тялото 
си, за да съблазнят останалите. Това е само една снимка. Да, една 
дяволска снимка, направена чрез духа на Сатана. Ако тези модели не бяха 
обладани от измамителните духове на дявола, те никога не биха позирали. 
В действие влиза едно сатанинско възбуждане, което задоволява плътта и 
тя страстно желае порнографията. 

В настоящия момент трябва да бъдем внимателни какви списания и 
какви книги четем и какви филми гледаме. Библията ни казва във 2 
Коринтяни 6:16: “Защото ние сме храм на живия Бог, както каза Бог: Ще се 
заселя между тях и между тях ще ходя.” Унижаването на тялото е 
унижаване на Божия храм и Бог няма да обитава в едно несвято място, нито 
ще почита онези, които се вълнуват от порнографски филми и списания. Ако 
позволявате на разврата да навлезе в дома ви чрез телевизията, сте 
заблудени. Да внасяте нещо в дома си, което поругава Бога от начало до 
края, което използва неприлични думи и показва голота, означава, че вие се 
наслаждавате на забранения плод. Гледането на този “боклук” разрушава 
посвещението ви на Бога. Исус няма да бъде реален за вас, когато вкусвате 
от забранения плод. Не можете да я карате по двата начина; не можете да 
имате Исус и света едновременно. 

Спомняте ли си, когато Исус за първи път влезе в сърцето ви? Вие 
изхвърлихте цялата нечистота, всички неприлични списания. Не гледахте 
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порнографски филми и не позволявахте да влязат в дома ви. Променихте 
ли се? Днес наблюдавате ли и четете ли нещо, което ще ви лиши от 
Божието помазание? Помазанието на Бога е живот, струващ повече от 
всичко на земята, повече от всичкото задоволяване на плътта. 

Галатяни 5:24: “А които са Исус Христови, разпнали са плътта 
заедно със страстите и похотите й.” Плътта или е разпъната или не. Ако 
е разпъната, ще се въздържа от неблагочестивите неща. Ако ли не, умът ви 
ще бъде обсебен, казва Господ, и духът ви ще бъде вързан. Ще станете 
като Самсон в ръцете на врага след като косата му беше отрязана, лишени 
от всичко, което Бог ви е дал. В този момент трябва да изпитате себе си и 
да открийте дали сте били заблудени. 

 
ПОГУБИТЕЛИ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ И ДУША: АСТРОЛОЗИ, 

ПРЕДСКАЗАТЕЛИ, САТАНИСТИ, ДЕМОНИ, ПРЕДСТАВЯЩИ СЕ ЗА ДУХ 
НА БЛИЗЪК ЧОВЕК 

 
В НАСТОЯЩИЯ момент, когато заблудата на Сатана се шири навсякъде и 
нацията ни е пълна с много демонично обладани хора, астрологията е едно 
мощно оръжие на Сатана. Шокирани от други форми на сатанизъм, хората 
се интересуват от астрология. Почти във всички вестници има хороскопи. 
Щандовете за вестници са наводнени от списания, които публикуват статии 
и предсказания за астрологията във всеки брой. Но Библията ясно ни учи, 
че астрологията е от дявола. 

Книгата на пророк Данаил отрича астрологията, като ни показва, че 
астрологията е от ада. Данаил 2:1,2: “И във втората година от 
царуването на Навуходоносора, Навуходоносор видя сънища, от които 
духът му се смути и сънят побягна от него. Тогава царят заповяда да 
повикат врачовете и гадателите, омаятелите и халдейците, за да явят 
на царя сънищата му. И тъй, те влязоха и застанаха пред царя.” По 
онова време Вавилон е бил град на греха. Вавилонците се покланяли на 
всички богове, но не и на Истинския и Живия Бог, и са били известни с 
практикуването на астрология. 

Какво представлява астрологията? Изучаване на предполагаемото 
влияние на разположението на луната, слънцето, звездите и планетите 
върху човешките дела. 

Какво представлява хороскопа? Една диаграма на зодиакалните 
знаци, разположението на планетите, звездите и връзката помежду им в 
определено време - особено по времето на раждането на даден човек - 
което някои смятат решаващо за бъдещето си. С други думи, съдбата ви се 
определя при раждането от разположението на слънцето, луната и 
планетите - според астролозите. 

Какво представляват зодиите? Един кръг от животни, въображаемо 
свързани в небето, разделени на дванадесет равни части, наречени знаци, 
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всеки от които обхваща тридесет градуса. Образите или диаграмите 
представляват зодиака и неговите знаци се използват в астрологията. 
Оприличаването с даден знак, представляващ рождената дата е опасно: “Аз 
съм Лъв... Аз съм Водолей...” Това е навлизане в територията на дявола. 

Съдбата според звездите и небето, начертани от човек в кръг от 
животни - и хората вярват на това. Някога получавали ли сте подобен 
боклук? Били ли сте въвлечени в астрологията, взимайки вестника, за да 
прочетете “бъдещето си”? Нагласявали ли сте действията си така, че да 
съвпаднат с астрологичните предсказания за деня? Не сте вярвали 
наистина в това? Но то може да нарасне, докато стигне до момент, когато 
наистина му вярвате. Зависимостта от астрологията може да влезе във вас, 
да ви попречи и накрая да ви унищожи, повличайки ви към ада. Мнозина 
мислят, че имат правилни взаимоотношения с Бога, въпреки че се влияят от 
астрологията. Това е нещо, в което човекът е навлязъл чрез дяволския дух. 

Цар Навуходоносор вярваше в астрологията. Той беше 
идолопоклонник, последовател на дявола, и когато искаше да му 
разтълкуват съня, той повика магьосници, астролози, гадатели и халдейци - 
комбинация, характерна за дявола. Стихове 3,4: “И царят им рече: Видях 
сън; и духът ми се смущава, за да разбера съня. Тогава халдейците 
говориха на царя... Царю, да си жив до веки! Кажи съня на слугите си и ние 
ще явим значението му.” Типично за медиумите и астролозите, те му 
обещаха нещо, което не можеха да направят. Стихове 5,6: “В отговор 
царят рече на халдейците: Указът излезе от мен; ако не ми явите съня и 
значението му, ще бъдете разсечени, и къщите ви ще се обърнат на 
бунища; но ако явите съня и значението му, ще получите от мен 
подаръци, награди и голяма чест. Явете ми, прочее, съня и значението 
му.” 

Халдейците отговориха (стих 11): “Това нещо, което царят изисква е 
мъчно; и няма друг, който би могъл да го яви пред царя, освен боговете, 
чието жилище не е между човеците.” 

Царят беше толкова ядосан, че щеше да ги убие. Стихове 17-19: 
“Тогава Данаил отиде в къщата си и яви това нещо на другарите си 
Анания, Мисаил и Азария, за да просят милост от небесния Бог за тази 
тайна, тъй щото да не погинат Данаил и другарите му с другите 
вавилонски мъдреци. Тогава се откри тайната на Данаила в нощно 
видение.” Дяволът не можеше да даде видение - Бог не би го допуснал. 
Данаил се радваше за мъдростта и знанието, които дойдоха от Господа. 
Стихове 26,27: “Царят проговаряйки рече на Данаила, чието име бе 
Валтасасар: Можеш ли да ми откриеш съня, който видях и значението 
му? В отговор Данаил рече на царя: Тайната, която царят изисква, не 
могат да явят на царя ни мъдреци, ни предсказатели, ни врачове, ни 
астролози.” Астролозите и мъдреците, които предначертаваха пътя на 
царя, не знаеха ли за всичко това? “Но има Бог на небесата, Който 
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открива тайни; и Той явява на цар Навуходоносора онова, което има да 
стане в последните дни.” Данаил знаеше какъв беше съня и тълкуванието 
му, защото това му беше разкрито от Бог. 

Кой снабдява астролозите с информация? Самите те и дяволът. 
Всичко, което казват и е правилно, е чрез сатанинската сила, а не от Бог. 
Точността на дявола спира дотам, където трябва да бъде полезна, а той 
продължава да заблуждава и причинява конфликт толкова дълго, колкото се 
използват средствата му. 

Много хора са взели важни решения въз основа на хороскопите. И 
това е била една често повтаряна грешка, сериозна заблуда. Звездите не 
определят бъдещето ви при раждане; те нямат нищо общо с вас. Бог е 
направил човека по Свой образ и подобие, един образ, който не е 
предназначен да се влияе от “вещината” на дявола. 

Стих 45: “Великият Бог открива на царя онова, което има да стане 
по-после...” Стих 47: “Царят, отговаряйки на Данаил, рече: Наистина 
вашият Бог е Бог на боговете и Господ на царете и откривател на 
тайни, тъй като ти можа да откриеш тази тайна.” Цар Навуходоносор, 
за миг възмутен от астролозите, признава, че Богът на Данаил е наистина 
Бог на боговете. Действително нашият Бог е Бог на боговете; Той е Господ 
Бог и притежава цялата власт. 

Навуходоносор беше упорит оптимист относно “дарбите” на 
мъдреците си. Той отново ги повика, когато сънува друг озадачаващ сън. 
Данаил 4:5-7: “Видях сън, който ме уплаши и размишленията ми на 
леглото ми и виденията на главата ми ме смутиха. Затова издадох указ 
да се въведат пред мен всичките вавилонски мъдреци, за да ми явят 
значението на съня. Тогава влязоха врачовете, предсказателите, 
халдейците и астролозите, и аз разказах съня си пред тях; но не можаха 
да ми явят значението му.” Още веднъж астролозите се провалиха; 
дяволската компания беше подложена на проверка и се провали, разкрита 
от Божия Дух. 

Стихове 8-10: “А най-после дойде пред мен Данаил, чието име бе 
Валтасасар, по името на моя бог и в когото е духът на светите богове; 
и аз разказах съня пред него, като рекох: Валтасасаре, началниче на 
врачове, понеже узнах, че духът на светите богове е в теб, и никаква 
тайна не е мъчна за теб - царят не разпозна Бога, но знаеше, че Данаил 
действа чрез сила, различна от останалите - обясни ми виденията на съня, 
който видях, и кажи ми значението му. Ето какви бяха виденията на 
главата ми и на леглото ми.” Навуходоносор беше видял доста неща: 
царства, които са били, царства, които щяха да дойдат и накрая последното 
царство, Царството на Христос, Който щеше да разбие силите на дявола. 
Той видя всичко това и нищо не разбра. Само Данаил имаше тълкувание от 
Бога, защото само Бог знае всичко. 
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Ние четем, че астролозите бяха извикани два различни пъти и при 
двата случая се провалиха при проверката. Бихте ли се доверили на 
халдейските астролози днес? Много хора биха. Старият цар често се е 
допитвал до тях, но те са били заблудени, измамени и малко от нещата, 
които са казвали, са се изпълнявали. Царят получи това, което 
заслужаваше, тъй като не се довери на Бога. Когато не се доверяваме на 
Бога получаваме това, което е останало - дяволът. 

Навуходоносор събираше около себе си гадателите, астролозите, 
магьосниците, но Бог представи проблеми, за които само Данаил имаше 
отговорите, получени от самия Бог. 

В това последно време Бог ще разкрие Сатана и лъжите му, точно 
както Данаил - Божият слуга разкри Сатана. Бог ще позволи на хората да 
видят работата на дявола и тогава, ако те я пожелаят, Бог ще го допусне - и 
това е казано от Господа. Бог разкрива Сатана пред жителите на земята. А 
онези, които продължават да са замесени в астрология, предсказания и в 
което и да е от делата на дявола, Бог ще ги отстрани. Защо? “И с всичката 
измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да 
обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да 
действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, 
които не са повярвали истината, а са имали благоволение към 
неправдата” (2 Солунци 2:10-12). 

Днес е вашият ден да приемете истината. Приемете истината сега, 
докато все още има време, докато се казва. Истината ще разкрие 
астрологията, заклеймявайки я за това, което е - оръдие на дявола. Всички, 
които използват това оръжие и отхвърлят любовта на истината, ще живеят в 
заблуда, вярвайки в една лъжа за тяхно собствено проклятие. 

 
Астрологията е зловоние пред Бога 
 

Астрологията е от дявола и е зловоние пред Бога. Защо делата на 
Сатана се прехвърлят от вестникарската статия или списание в ума ви? 
Данаил не си игра със Сатана, той не участваше в астрология, 
предсказания, магии. Данаил беше с Бога. Отговорите му дойдоха от Бога, 
при Когото и ние трябва да намираме отговорите си. 

В петата глава на Данаил, Бог отново изобличава астрологията, за 
това, че е дяволска сила. Стих 1: “Цар Валтасар направи голям пир на 
хиляда от големците си, и пиеше вино пред хилядата.” Стих 4: “Пиеха 
вино и хвалеха златните, сребърните, медните, железните, дървените и 
каменните богове.” Забележете, че когато Валтасар и гостите му се напиха, 
те започнаха да се покланят на боговете. Те хвалеха всеки друг бог, но не и 
истинския Бог. Стихове 5-7: “В същия час се появиха пръсти на човешка 
ръка, които пишеха, срещу светилника, по мазилката на стената на 
царския палат; и царят видя тая част от ръката, която пишеше. Тогава 
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изгледът на лицето на царя се измени, и мислите му го смущаваха, така 
щото ставите на кръста му се разхлабиха, и колената му се удряха едно 
о друго. Царят извика с голям глас да въведат предсказателите, 
халдейците и астролозите.” Що за човек беше този цар? Идолопоклонник, 
който организираше сатанински пиршества. Когато имаше неприятности, 
той викаше демонично обладаните “мъдреци”. Стих 8: “И така, влязоха 
всичките царски мъдреци; но не можаха да прочетат написаното, нито 
да явят на царя значението му.” Висшето общество се е обръщало към 
демонично обладаните, както и висшето общество днес прави същото. 
Вавилонските ясновидци не можаха да прочетат това, което ръката пишеше 
на стената. Онзи, Който създаде звездите, планетите, луната и слънцето би 
могъл да даде указания на астролозите, ако те бяха от Бога. Защо те не 
можаха да прочетат написаното? Очевидно не бяха от Бога. Тъй като те 
съобщаваха лъжите на Сатана, заблуждаваха и подвеждаха, останаха в 
недоумение, когато трябваше да тълкуват езика на Бога. 

Валтасар беше силно обезпокоен от ръката, която пишеше, но в този 
момент дойде царицата и му каза: (стих 11) “Има човек в царството ти, в 
когото е духът на светите богове; и в дните на дядо ти, в него се 
намериха светлина, разум и мъдрост като мъдростта на боговете; и 
дядо ти, казвам, царю, - го постави началник на врачове, предсказатели, 
на халдейците и на астролозите.” Данаил беше поставен начело на 
всички тях; Бог го постави там, защото беше Божий човек. 

Астрологията е силата на Сатана под една по-изтънчена външност от 
сатанинските култове, и въпреки всичко си остава заблуда на Сатана. Какво 
каза Бог на пророк Исая за тези, които практикуват астрология? Исая 47:10-
13: “Понеже си била дързостна в нечестието си, и си рекла: Никой не ме 
вижда, - понеже мъдростта ти и знанието ти са те отвратили и си 
казала в сърцето си: Аз съм и освен мен няма друга,- затова ще дойде 
върху теб зло, без да знаеш откъде се явява; и беда ще те нападне, без 
да можеш да я умилостивиш; ще дойде внезапно върху тебе и 
опустошение, без да ти е било известно. Приближи сега с обаянията си и 
с многото си чародейства, в които си се трудила от младостта си. 
Може би ще се ползваш! Може би ще уплашиш неприятеля! Уморила си се 
в многото си съвещания. Нека приближат сега астролозите, 
звездобройците и предвещателите по новолунията и нека те избавят 
от това, което ще дойде върху теб!” С други думи, нека сега астролозите 
и останалите демонично обладани да ви спасят от Божия съд. Но 
астролозите нямаха тази сила, те имаха само една въображаема зона в 
небесата. 

Каква беше съдбата на астролозите? Постигна ги Божия съд и те 
повече не притежаваха никаква сила. “Ето, те ще бъдат като плява; огън 
ще ги изгори; не ще могат да се избавят от силата на пламъка” (стих 14). 
Това е Божият съд над астролозите и другите, които са от дявола. Как могат 
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да ви спасят? Те не могат да спасят дори себе си. Въпреки това, те твърдят, 
че могат да направят много, за да направляват живота на милиони хора. И 
те наистина направляват живота на тези хора - право към ада, в пълна 
тъмнина. 

Отново казвам, мнозина вярват, че всичко свръхестествено е от Бога, 
но не е така. В този момент идва заблудата. Не забравяйте, че делата на 
Сатана и делата на Бога може да си приличат, тъй като и двете сили са 
свръхестествени. Окултното, култовете, сатанизмът, астрологията и 
останалите дела на дявола не са просто увлечения и забавление, но те са 
част от определен план на Сатана да унищожи всичко, което може. 
Например масичката за спиритически сеанси не е играчка, а оръдие на 
дявола; чрез нея демоните изявяват себе си. Мнозина са навлезли в 
сатанизма, поради това, че са играли на такава “игра”. Ако имате такава 
масичка, трябва да я изгорите и унищожите. Бог презира всичко свързано с 
окултизма. 

 
Врачуване 
 

Когато бях малък, почти не бях чувал за окултизма, когато в града ни 
се организира панаир, с участието на цигани, които предсказват бъдещето. 
Бях младеж, все още не бях спасен и реших да разбера бъдещето си - като 
че ли от това щеше да излезе добра шега, но нещо ми попречи и пропуснах 
“възможността” си. По това време наистина не знаех нищо за 
демонологията. Ейнджъл живееше на много, много километри далеч от нас 
и ние никога не се бяхме срещали, нито пък бяхме чували един за друг. Тя 
също гледаше на предсказването на бъдещето като на игра; и веднъж беше 
посетила един медиум (който беше наистина демонично обладан) само за 
да се позабавлява. Като ме е описал на Ейнджъл, предсказвателният демон 
в жената й казал, че ще отиде на почивка, където ще срещне едно момче и 
й казал инициалите ми. Тя казала, че по-късно ще се сгодим и ще насрочим 
дата за сватба, но тогава нещо ще се случи и бракът ще се осуети. 

Ейнджъл попитала: “С какво се занимава мъжът, за когото трябва да 
се омъжа? Какво работи?” 

“О, не мога да ти кажа това” - отговорила ясновидката. Това е била 
сатанинска сила, демонично обладаване. Известно време Ейнджъл не е 
мислила за това, тя просто се е забавлявала на панаира с приятелите си. 
“Трябва да предприема пътуване и да срещна момчето, за когото ще се 
сгодя. Инициалите му са Е. У. А. Нещо ще се случи и ние няма да се оженим 
- голяма работа.” Тя престанала да мисли за това. 

Срещнахме се през една лятна ваканция, но тогава тя не направила 
връзка. Четири години по-късно се сгодихме, и тогава един ден тя си 
припомнила случката. Като се опитвал да й внуши опасение, дяволът казал: 
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“Спомняш ли си? Инициалите му ти бяха предсказани от една циганка. Тя ти 
каза, че ще се срещнете и ще се сгодите, но няма да се ожените.” 

“Дали е възможно това?” - чудела се Ейнджъл. Това е типичен пример 
за лъжите на дявола и как подвежда с истини и полуистини. Тогава Ейнджъл 
е знаела много за Бога, но не и за дявола. Много хора са като нея: Те 
познават Бога, но не и дявола и не знаят, че демоните могат да 
предсказват. Повтарям - демоните не знаят всичко, а само част от нещата. 
Онези демони са излъгали Ейнджъл; нищо не ни попречи да се оженим. 
Всъщност, бяхме женени двадесет и седем години, преди тя да почине. 

По едно време предсказването на бъдещето беше като забавно 
развлечение за много хора, но сега дяволът се е показал изпод камъните в 
усилието си да заплени колкото е възможно повече хора с изопачената си 
лъжа. 

Много медиуми претендират, че са християни, като твърдят, че Исус 
също е бил медиум, велик духовен учител и силата Му е била психична, и 
че е избрал дванадесетте апостоли поради психичната им чувствителност и 
сила. 

Няма нищо психично що се отнася до Исус и апостолите. Чудесата, 
извършени от тях бяха единствено чрез Божията сила. Нито пък има нещо 
психично, свързано с мен; дарбите в живота ми също идват чрез 
чудотворната сила на Бога. Медиумите предсказват бъдещето чрез 
обладаване от демони. Хората с психични способности са демонично 
обладани, въпреки че много от тях твърдят, че са християни и силата им е 
от Исус. 

Дяволът заблуждава, използвайки маската на християнството за 
прикритие. Тайните окултни ритуали са надменна подигравка (с думи и 
дела) на Библията, на кръщението във вода, на Господната трапеза и на 
всичко останало, което е свещено. Дяволът изсипва нечистотията си под 
най-унизителните форми на богохулство. 

Сигурно е, че за хората от нашето време настава съд, както е било в 
библейските времена. Дори преди да се разрази с пълна ярост, милиони 
хора са били унищожени. Когато се покланяте на друг, освен на Господ Бог 
Всемогъщи, се покланяте на дявола. Съществува един единствен истински 
Бог и Той е ревнив, и не проявява снизхождение към жаждата ви за 
предсказване на бъдещето. 

 
Чукът, отреждащ живот или смърт: Словото 
 

Използвайте Божието слово, за да разкриете демоните, всъщност не 
можете да различите духовете без Божието Слово. Това е невъзможно. 
Божият дух е отделен от духа на Сатана чрез истината. Божието Слово е 
истина, така мощно сякаш там стои Самият Бог и ни говори. Словото не 
може да бъде унищожено, както и Бог не може да бъде унищожен. 
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Защо хората, които са въвлечени в окултизъм не знаят в какво точно 
са замесени? Те са пренебрегнали истината в Божието Слово. Защо 
демоните обладават хората? Понеже истината отново и отново се отхвърля. 
Изследвайте причините, поради които една личност става демонично 
обладана. Това е време на демонично обладаване. Никога не знаете колко 
демонично обладани хора можете да срещнете през седмицата или за 
колко много отвратителни злини, разрушения и смърт е отговорен Сатана. 
Как е възможно това, как може един човек да бъде заблуден? Ако позволите 
само на една малка частица измама да остане, тя ще отвори вратата за по-
голяма заблуда на Сатана. 

Библията е чукът, определящ живот или смърт, когато дойде Словото 
на истината. Можете да се предадете на Словото или да бъдете навеки 
загубени. Когато Божията истина работи чрез Святия Дух във вас, няма да 
се замесвате с астрология, магии, окултизъм, но ще знаете, че всичко 
окултно е работа на дявола. 

Някои от вас може би никога не са се предавали достатъчно на 
дявола, включвайки се в неговите подли дела, въпреки че сте грешник и 
делата на дявола ви изглеждат недействителни. Но те са много реални. 
Според историята и Библията, онези, които са търсили делата на дявола - 
сатанински култове, окултизъм, не са успявали за дълго. Вавилон се 
провали въпреки цялата си величествена сила. Ако и да са мислели, че 
никога няма да бъде завладян, силата на Чука разруши този град. 

Не е ли невероятно, че хората се покланят на дървени, каменни, 
медни и железни богове? Изглежда ви нереално, че милиони различни 
богове се почитат от... човешки жертвоприношения? Библията ни казва за 
това. Дяволът дава всичко от силата си, за да унищожи човечеството, но 
Господ излива всичко от Своя Дух, което ще приемете - всичко, което може 
при тези обстоятелства. Словото: Чук, определящ живот или смърт. 

В Йоил четем, че в последните дни Бог ще излива духа си на всяка 
твар. Обаче много хора позволяват на дявола да излива всичко от 
собствената си нечистотия над тях. 

Живеем в едно опасно време. Ако възнамерявате да вървите с Бога, 
трябва да го направите сега, ако желаете да се приближите при Бога, сега е 
момента. Не можете да се провалите в нищо, което е от Бога, защото е 
дошло време, когато ще бъдете завлечени от Сатана надолу към външната 
тъмнина. Вярвайки в лъжа сте обречени, тъй като не приемате истината. 

 
Сатанизъм 
 

Шейсетте години ни въведоха в една голяма вълна на демонична 
активност. Дали това не е било времето, когато Антихрист е бил роден 
някъде на планетата земя? Чудя се, всъщност чувствам, че е така. От 
шейсетте години насам, сме свидетели на нарастването на демоничната 



 19 

сила, тъй като дяволът взема контрол над все повече хора. Живеем в 
последно време, и се убеждавам, че точно сега Антихрист живее на 
планетата Земя. Чувствам, че това е причината, поради която се увеличава 
действието му. И защо дяволът има такава сила в контролирането на деца, 
млади хора и възрастни? 

Сатанизмът и въздействието му нарастват с обезпокоително 
ужасяваща скорост. Някои родители, които не са осведомени за Сатана 
неподозиращи са позволили на децата си да се забъркат със сатанинските 
сили. За тях това е бил само един етап, но децата днес преднамерено носят 
числото 666, което е числото на Антихрист (Откровение 13:16-18). 

Напоследък по телевизията даваха историята на едно момче, което се 
самоубило. На тялото му било написано числото 666. Това не е отделен 
случай. В тази програма са предупредили хората да наблюдават за 
признаци при децата им за замесване в сатанизъм. Това не е била 
религиозна програма, а новинарско предаване по главния телевизионен 
канал и изследователите са били професионалисти. Числото 666 
надраскано по учебниците или другаде е един от предупредителните знаци 
за замесване в сатанизъм. 

В това последно време мнозина не осъзнават какво става. Хората са 
изумени да открият, в сатанинските ритуали се пие човешка кръв, 
примесена с урина. “Да дойде Сатана!” - се молят сатанистите. Замесването 
в сатанизъм става чрез книги, записи, сатанински култове и сатанински 
църкви. В сатанинските църкви и култове, участниците се предават изцяло 
на дявола. Това се случва и в Съединените щати. 

От всички страни пристигат съобщения за убити животни, които са 
били открити с извадени сърца и липсващи части, а останалата част от 
скелета - захвърлена. В тези случаи животните са били използвани в 
сатанински ритуали, вместо човешки жертвоприношения. Сатанистите биха 
предпочели не заместители, но да представят човешки сърца пред техния 
бог - дявола. 

Сатанински култове, сатанински църкви, поклонниците на Сатана 
работят открито срещу всичко, зад което стои Бог. Учението им е да се 
наслаждават на всяко пожелание на плътта, като мислите им са насочени 
към смъртта. В гробищата, членовете на сатанински култове изкопават 
мъртвите и лягат в ковчезите, прегръщайки тленните останки. За тях е 
удоволствие да се унижават в очите на Всемогъщия Бог. 

Задочната смърт се планира приблизително по същия начин, по който 
привържениците на вудо магиите убиват хората. Друга сатанинска практика 
е да се използват истински хора, истински деца и да се забиват ножове в 
тях, и да се карат деца да пробождат други деца. 

Децата не са в безопасност - наблюдавайте ги. Осведомете се къде са 
през деня и нощта и в какво се замесват. Много деца изчезват безследно. 
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Децата, които са избягали от сатанисти, разказват ужасяващи неща за 
това как са участвали в ритуално убийство, как са били заплашвани да 
бъдат принесени в жертва, ако не участват в ритуалите. Съобщава се за 
тела с извадени сърца, които са били изгорени в крематориуми и пепелта е 
използвана в сатанински ритуали - без директорите на погребалните бюра 
да разберат нищо за това. Крематориумите са били разбити. 

 
Съвременно човекоядство 
 

Израелтяните, възприели обичаите на аморейците се предаваха на 
демонични сили до такава степен, че предлагали децата си да бъдат 
изгаряни в жертва. Тези отвратителни демони работят и днес. Една 
мисионерка се завърна от работна обиколка, и ни разказа най-ужасната 
история за демонично обладаване и човешко жертвоприношение. Тя беше 
един прекрасен човек и моя приятелка. Преди да принесат човешка жертва, 
разказваше тя, обичаят на туземците бил да сложат един скелет на входа 
на селото. Когато тя пътувала от село на село, тя винаги гледала за този 
знак, защото ако някой човек влезе в селото, докато скелета е там, той не 
може да си тръгне от селото, докато не завърши жертвоприношението. 
Всъщност, тя се молела на Бог да я пощади от това противно преживяване. 
Правилото не можело да бъде нарушено: Всеки можел да влезе, но никой 
не можел да си тръгне, докато не приключи зловещия ритуал. Един ден тя 
бързала да влезе в селото и по някаква причина не погледнала над портата. 
Там имало скелет. След като тя влязла вътре, тя разбрала грешката си, но 
било твърде късно. 

Тя помолила вожда на племето да я освободи от церемонията, тъй 
като не била видяла скелета. Но нямало изключения. Това било закон. 
Никой не можел да излезе извън селото до края на жертвоприношението. 

“Нека да говоря с момичето, което ще бъде принесено в жертва - 
отчаяно се молела тя. - Възможно ли е да промени решението си, ако мога 
да я убедя?” 

“О, да.” Вождът й разрешил да говори с чакащата жертва. 
Мисионерката продължи: “Аз отидох при нея. Тя беше най-прекрасното 
момиче, едно от най-миловидните в племето. Не е нужно да умреш - казах й 
аз. - Исус умря за теб. Не е добре за теб да умираш.” Момичето просто се 
смеело. Аз я умолявах, казвайки й, че пропилява живота си. Използвах 
всеки аргумент, който можах да измисля. Описах й ужаса от всичко това. 
Момичето настояваше: “Това е голяма привилегия. Семейството ми е 
привилегировано от това, че съм избрана да бъда жертва. Човек трябва да 
бъде много специален, за да бъде избран.” 

Мисионерката се върнала обратно при вожда. Момичето не иска да 
промени решението си - вождът знаел това - и мисионерката го помолила 
отново да й разреши да си тръгне. Отговорът бил не. 
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С отвращение тя останала. Хората започнали да танцуват, пламъците 
на огъня се издигали по-високо и по-високо. Припяванията и песните били 
съпроводени от безжалостното биене на барабани, а мисионерката се 
молела: “О, Боже, помогни! Боже, помогни!” Най-накрая момичето било 
доведено, вързано за един стълб и сложено сред пламъците. “Никога не 
съм чувала подобни писъци в живота си” - разказваше мисионерката. Тези 
писъци проникнали в ума й до такава степен, че когато тя разказа 
историята, не можеше да спи няколко нощи след това. “За част от секундата 
- каза тя - беше изгорена цялата й коса. Можех да помириша горенето на 
плътта. Момичето крещеше, докато умря. Те я изпекоха на огъня, след това 
я свалиха долу и се скупчиха около плътта като диви зверове, разкъсвайки 
я. Това беше едно жертвоприношение на техния бог.” 

Човешко жертвоприношение. Канибализъм. Дали това може да се 
срещне само при диваците? Нека повторя: сега в Америка научаваме за 
това, как деца са били принесени в жертва при поклонение на дявола, части 
от тялото са изядени и кръвта изпита. 

Живеем в един страшен век, век в който вилнее дявола. 
 
Последствията от сатанизма се подценяват 
 

Демони, сатанински сили вземат контрол над хората, за да ги 
обладаят напълно. Следователите казват, че сатанистите рядко оставят 
следа, свързваща ги с престъпленията им. Много хора се страхуват да не 
бъдат замесени при откриване на истината. Сатанизмът е факт, една 
причина, поради която толкова много млади хора са извършили 
самоубийство - понякога групово. 

Въздействията на сатанизма чрез книги и рок музика в стил “хеви 
метъл” се недооценяват, дори подценяват. Сатанинските сили се домогват 
до децата ви. Не позволявайте на децата си да слушат музика в стил “хард 
рок”, в противен случай ще навредите на детето си. Голяма част от 
текстовете на песните в стил хард рок, извращенията, крещенето, са 
проявления на демони в демонично обладани хора. Дяволът навлиза чрез 
хард рока, за да обладае много хора. Входната врата е била отворена за 
него. Защо? Когато дадена личност няма знание за Бога, има малко 
задръжки към врага. 

Родителите, които не почитат Бога, пият, отдават се на светските 
удоволствия и дават един неморален пример на децата си, са ги 
превърнали в лесна жертва за Сатана и неговата заблуда. Лицемери, 
идващи на църква в неделя, но живеещи за Сатана през останалата част от 
седмицата правят Божиите неща да изглеждат маловажни на децата си. 
Децата не искат лицемерие и започват да опитват различни неща. Те не 
откриват нищо реално от Бога в църквите си, но силата на дявола е 
истинска и им доставя силните усещания, за които жадуват. 



 22 

Когато излезе филмът “Бебето на Розмари”, много хора го приеха 
като измислица, една история без истина в нея. Но имаше нещо - този филм 
запозна повече хора с демоничната сила, отколкото всеки друг филм по 
онова време. Този филм беше гениален ход на Сатана, пъклен план да 
представи делата му на хората. “Бебето на Розмари” беше първата голяма 
стъпка, която всеки трябваше да разпознае, предшественик на Сатана, 
представляващ своя човек Антихрист на света. Хората го гледаха и за 
мнозина това беше просто едно страховито представление. 

“Заклинателят”: С този филм дяволът нанесе удар.Той обръщаше 
внимание върху демоничната сила. Хората, които гледаха, бяха 
основателно изплашени, защото Бог позволи дяволския характер да бъде 
живо показан в този филм. Филмът “Заклинателят” безспорно демонстрира 
неправилния начин да се изгонват демони. Исус не се бореше с демоните с 
дни. Не. Той само им заповядваше да напуснат и те си отиваха. Чрез силата 
в името на Исус, ние също можем да имаме победа над врага. 

Време е да отворите очите си за всичките дела на дявола. 
Внимавайте с живота си; живейте святи, чисти и неопетнени пред вашия Бог 
на всички времена. Не може да има каквато и да е заблуда във вас, 
неправда, грях, защото това са силите на Сатана. Дяволът ще направи 
всичко което може, за да пренебрегнете Бога. Той насажда в ума и сърцето 
ви всевъзможни малки заблуди. 

Бъдете внимателни със Словото. Бъдете сигурни, когато погледнете в 
Словото, че във вас няма заблуда. Пропуснете истината и ще пропуснете 
Бога. 

 
Демони, които се представят за духове на близки хора 
 

Двадесет и девета глава на 1 Царе е поразителна глава, тя винаги е 
озадачавала читателите и доста често се тълкува погрешно. Дяволът е 
заблудил много хора със записаното в нея. Писанията не трябва да се 
разглеждат извън контекста, но като едно цяло ако трябва правилно да 
разделяме Словото на истината. Ето го цар Саул, отдал се на отчаянието и 
отстранен от Бога. Той е изоставен от Бога и с право, тъй като Саул е 
пренебрегнал Бога, обръщайки гръб на великия Бог на вселената. Бог беше 
избрал Саул да бъде първият цар на Израел. Той е започнал царуването си 
по един чудесен начин с благост и кротост. Бог беше избрал Саул от 
хилядите израелски мъже... но отново и отново той беше непокорен на Бога. 
Саул беше във война с филистимците. Тъй като Бог нямаше да му отговори, 
той се обърна към дявола, за да получи необходимата му информация. “И 
Саул се допита до Господа; но Господ не му отговори, нито чрез сънища, 
нито чрез Урима, нито чрез пророци” (стих 6). Имаше време, когато Саул 
научаваше много лесно волята на Бога чрез Самуил, Божият пророк. Саул 
винаги беше разчитал на него. Всичко, което трябваше да направи, беше да 
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попита Самуил: “Какво иска Бог?” Ако Самуил нямаше отговор, той се 
обръщаше към небето и скоро след това Саул получаваше информацията. 
Но Саул не веднъж пренебрегна Бога. Преди Самуил да умре, каза на Саул, 
че Бог го е отхвърлил, за да не бъде повече цар. 

И когато Саул не можа да получи отговор от Бога, се обърна към една 
врачка. В Израел имаше един закон, който казваше: “Жена-магьосница да 
не оставиш” (Изход 22:18). По едно време Саул беше изпълнил този закон. 
Но сега го пренебрегваше. В 1 Царе 28:8 е записано: “И така Саул се 
предреши като облече други дрехи, и отиде, той и двама мъже с него, та 
дойдоха при жената през нощта; и Саул й рече: Почародействай ми, моля 
чрез запитване зли духове, и възведи ми, когото ти кажа.” Саул й каза 
“Почародействай ми чрез запитване зли духове (бел. пр. в англ. текст 
духове на близки хора)” - каза Саул. 

Какво представлява духът, който се преправя на близък човек? Това е 
демон, който подражава на човек, който някога е живял или все още е жив, 
дух, който е запознат с този човек. Духът на близък човек се представя за 
дадения човек толкова сполучливо, че дори членове от семейството не 
могат да направят разлика в гласа или външността. Духовете на близки 
хора се правят да изглеждат досущ като онези, които имитират и когато 
говорят, гласът им може да бъде същият. Но духът на близък човек може да 
бъде разкрит чрез дарбата разпознаване на духове, която е една от деветте 
дарби на Духа, изброени в дванадесета глава на 1 Коринтяни. Този зъл дух 
е духа на Сатана към когото се обърна Саул. “И възведи ми, когото ти 
кажа. А жената му каза: Ето, ти знаеш какво направи Саул, как изтреби 
от земята запитвачите на зли духове и врачове; тогава защо впримчваш 
живота ми та да ме умъртвят? Но Саул й се закле в Господа, казвайки: 
Заклевам се в живота на Господа, няма да ти се случи никакво зло за 
това. Тогава жената рече: Кого да ти възведа! А той каза: Самуила ми 
възведи. И когато жената видя Самуила, извика със силен глас; и жената 
говори на Саула и рече: Защо ме измами? Ти си Саул” (стихове 8-12). 
Въпросът е: Дали врачката наистина извика Самуил от мъртвите. 
Категорично не. Бог не би отговорил на Саул, а Самуил беше при Бога. 
Жената извикала един демон, който изглеждаше и звучеше като Самуил - 
демон, който се представя за дух на близък човек. Саул не търсеше дори и 
отговор от Бога, а от една жена, която беше обладана от демон, 
представящ се за дух на близък човек, и която работеше за дявола. 

“И рече й царят: Не бой се; но ти какво видя? И жената каза на 
Саула: Видях един бог, който възлизаше из земята.” Бог, възлизащ от 
земята? Това не е начина, по който Бог работи! “И рече й: Какъв е изгледът 
му? А тя рече: Един старец възлиза, и е обвит с мантия.” Чрез дарбата 
разпознаване на духове съм виждал подобен вид появяване много пъти - 
демон под формата на старец. “И Саул позна (бел. пр. в английския текст - 
долови), че това беше Самуил - той реши, че това беше Самуил (стихове 
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13,14). Саул не само беше измамен, той дойде при жената буквално 
молейки се да бъде измамен. Мислите ли, че една демонично обладана 
жена може да свърже Саул със Самуил, който е бил при Господа? “Елате, 
та да разискваме заедно” - казва Господ. 

“И Самуил каза на Саула” - с други думи, демонът, възприел образа на 
Самуил проговори – “Защо ме обезпокои, като ме направи да възляза.” 
Този въпрос не съответства на характера на Самуил, а е въпрос типичен за 
демоните. Защо ме обезпокои? Защо наруши покоя ми? 

“И Саул отговори: Намирам се в голямо утеснение, защото 
филистимците воюват против мене, а Бог се е отдалечил от мен...” По 
общо мнение тук Саул говори на Божия слуга Самуил, когато признава, че 
Бог се е отдалечил от него. С други думи, Бог не иска да има нищо общо с 
него и все пак той е толкова заблуден, че мисли, че говори с истинския 
Самуил, отколкото, че това е дух на близък човек, който е търсил. “Бог се е 
отдалечил от мен и не ми отговаря вече нито чрез пророци, нито чрез 
сънища; затова повиках теб да ми явиш какво да правя” (стих 15). Защо 
Бог ще открива волята си чрез Самуил или някой друг на този, който е 
толкова непокорен като Саул? Тези неща не са присъщи на Бога; и не носят 
Неговия отпечатък. 

“Тогава Самуил рече: А защо се допитваш до мен, като Господ се е 
отдалечил от теб и ти е станал неприятел? Ето, Господ си извърши, 
според както бе говорил чрез мен; защото Господ откъсна царството от 
твоята ръка и го даде на ближния ти Давида. Понеже ти не се покори на 
гласа на Господа, като не извърши върху Амалика според големия Му 
гняв, затова Господ ти направи това нещо днес” (стихове 16-18). Този 
демон, който се е представил за дух на близък човек, е знаел всичко за 
Самуил, живота му и взаимоотношенията му със Саул. Той е знаел всичко, 
което Бог е казал на Самуил да каже на Саул и го е повторил, преструвайки 
се, че наистина е Самуил.  

“При това Господ ще предаде Израел с теб в ръката на 
филистимците; и утре ти и синовете ти ще бъдете при мен...” (стих 19). 
Но Саул по всяка вероятност нямаше да умре на следващия ден и той и 
синовете му никога нямаше да бъдат със Самуил, тъй като Самуил беше 
при Бога. Какво ни казва Библията за човек, който пророкува лъжливо дори 
и един път? “Но пророк, който дръзне да каже от Мое име дума, която Аз 
не съм му заповядал да говори... тоя пророк да умре” (Второзаконие 18:20). 
Бог, както и истинските Му пророци не говорят лъжи. Това е една случка 
пълна с лъжи и измама. Дяволът обича да прилага неправилно Писанията, и 
е заблудил много хора за демона във врачката от Ендор, който се е 
преструвал на Божия пророк Самуил. Хората използват този пасаж, за да 
оправдаят стремежа си към окултното. Какво всъщност е постигнал Саул с 
всичко това? Един демон, който лъже и голяма криза. “При това, Господ ще 
предаде Израел с теб в ръката на филистимците. Тогава Саул изведнъж 
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падна цял прострян на земята, защото се уплаши много от Самуиловите 
думи; и нямаше сила в него, понеже не бе вкусил храна през целия ден и 
през цялата нощ” (стихове 19,20). Това е един ярък образ на един 
изоставен мъж, с когото Бог не иска да има нищо общо. Бог не отговаряше 
на Саул, нито чрез сън, нито чрез пророк. Защо Бог ще изпрати някой от 
мъртвите, за да му говори? 

В Първа книга на Летописите четем: “Така умря Саул за 
престъплението, което извърши против Господа, против Господното 
слово, което не опази, а още - понеже се беше съвещавал със запитвачка 
на зли духове, за да се допита до тях, а до Господа не се допита, затова 
Той го умъртви и обърна царството към Давида, Есеевия син.” Искате ли 
да знаете какво мисли Бог за спиритизма? За това Той уби Саул. Това е 
Божията справедливост и Божията присъда. 

Саул не стигна до положението да пренебрегне Бога за една нощ, той 
беше привличан постепенно, подмамван от собствената си страст и гордост, 
издигнати от Сатана. Той избра да не се вслушва в истината. 

Цар Саул, онова чудесно момче, което е било по-високо от останалите 
мъже, завърши като предаде себе си на дявола и демоните на 
умопомрачение. 

Преди няколко години беше съобщено по новините за трагичния край 
на епископ Пайк и замесването му във викането на духа на близък човек. 
Много хора са сглупили, подобно на Саул, като са си мислели, че говорят с 
близките си, майка, татко, син или дъщеря. Епископ Пайк толкова много 
искал да се свърже с починалия си син, и си е мислел, че е успял, но това е 
било дяволска лъжа. Епископ Пайк е навлязъл на територията на дявола и 
демона до такава степен наподобявал сина му, че го е заблудил. Най-
накрая той загубва живота си. Отново, демонът, който се представя за дух 
на близък човек е способен да подражава на починалите ни близки толкова 
много, че дори онези, които познават човека отблизо, не могат да открият 
измамата, освен чрез Божия Дух. 

Демоните, представящи се за духовете на близките ви, познават 
много точно характера, действията, походката, говора, гласа, движенията. 
Много пъти демонът казва на хората различни неща и ги кара да си мислят, 
че това е Божие водителство. 

Зная, какво е да загубиш някой, който си обичал повече от самия 
живот. Когато загубих скъпата си съпруга Ейнджъл, ми изглеждаше 
невъзможно да продължа да живея. Не разбирах дори как мога да продължа 
да дишам без Ейнджъл. Толкова много исках отново да чуя гласа й, да я 
докосна... ако само можех да говоря с нея още веднъж. Имайки предвид 
задълбоченото познание, което имах от Господа за демонологията, никога 
не си помислих, че дяволът може да се опита да ме измами с демон, който 
се преструва на дух на собствената ми жена, но не забравяйте, че той се 
опита да заблуди дори Исус. 
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Знаци от демони 
 

Дълго време не оповестявах публично това преживяване - страхувах 
се, че хората не биха го разбрали. Ейнджъл и аз имахме две чудесно 
подхождащи си лампи - една в хола и една на нейното бюро, където тя 
прекарваше много, много часове, работейки върху книгите за Катедралата, 
върху нотите си или други неща. Дяволът знаеше, че копнеех да говоря на 
Ейнджъл, че бих дал почти всичко да имам още един разговор с нея и така 
дойде демона, представящ се за духа й. Той мислеше да ме измами чрез 
лампата й и започна да дава сигнали. Когато седнех и започвах да чета на 
бюрото й, светлината започваше да трепти. Нямаше прекъсване - проверих 
много внимателно. Демонът правеше светлината да трепти и ми казваше, 
че Ейнджъл се опитва да се свърже с мен. Бях напълно изумен. 

Една вечер, той напълно изгаси лампата. Ядосах се. Знаех, че това е 
дяволът. “Ти, отвратителен, подъл дявол - помислих си аз - осмеляваш се 
да дойдеш и да се опиташ да ме измамиш по това време!” Чаках го да 
запали отново лампата. И той го направи. Знаех, че това е демон, знаех 
какво ще направи и знаех, че Ейнджъл не се опитва да ми даде знак. Няма 
да споменавам колко пъти се случи това. Всичко като че ли беше спокойно, 
но когато седнех на бюрото й, дяволът започваше да използва лампата. 

Една вечер той изгаси лампата и не я запали. Всичко в мен се надигна 
и се ядосах, като си помислих, че този заблудителен демон може да има 
такова нахалство! Сграбих лампата като че ли съм хванал дявола за 
гърлото. Ако ме бяхте видели, щяхте да си помислите, че не съм с всичкия 
си. “Ти, нечестив демон - извиках аз - познавам те! Зная кой си, и няма да ме 
заблудиш. Излизай! Излез в името на Исус!” Демонът утихна напълно. 
Запалих светлината. Още веднъж той се опита да накара лампата леко да 
премигва и това беше всичко. След това можех да седна на бюрото й по 
което и да е време, без да бъда безпокоен. Бях победил. 

Нямах намерение да казвам на сестра си за този инцидент, тъй като 
тя се безпокои от подобни неща, но една нощ, когато си говорехме по 
телефона, аз се изтървах. Тя каза: “Господи, имай милост!” 

“Не исках да ти казвам това - казах аз. - Сега никога няма да дойдеш 
да ме видиш!” 

“Да, ще дойда, защото това не ме притеснява.” Тя по различен начин 
понесе смъртта на Ейнджъл - обикновено дори не стои там, където някой е 
умрял. Но тя беше при нас, когато Ейнджъл почина и беше свидетел как 
Божието присъствие изпълни къщата. 

След като бях изгонил демона, повече не исках тази лампа да стои на 
бюрото на Ейнджъл, затова я свързах с тази от хола. Наистина не мислех, 
че по-нататък ще има някакъв проблем, но дяволът реши, че ще приложи 
това, което опита върху мен и върху сестра ми, когато ми дойде на гости от 
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Северна Каролина. Една вечер тя изтича от спалнята, крещейки: “Ърн, ела 
тук!” 

“Какво става?” 
“Ти си свързал лампите! Ти си донесъл лампата на Ейнджъл в моята 

стая, нали?” Бях разкрит. 
“Ами, да.” 
“Ела и виж. С тази лампа става същото, което каза, че ставало при 

теб.” Тя светваше и изгасваше. Знаците бяха дадени. Другата ми сестра, 
която също ми беше на гости, каза: “О, няма нищо общо. Тя прекъсва.” 
Обръщайки лампата нагоре, надолу и настрани, като се опитваше да ни 
покаже, че някъде има прекъсване, но лампата повече не трепна. Това беше 
краят на този демон. След тази случка повече не се върна. 

Въпреки че този инцидент с лампата изглежда безобиден, подобни 
неща свързват хората с демонични сили. Сърцето ми викаше да говори с 
Ейнджъл по начина, по който много сърца копнеят да говорят със 
загубените близки. Тези, които са в дълбока скръб са уязвими от демоните, 
които се представят за духове на близки хора. Този демон можеше да 
използва същия сладък глас като на моята Ейнджъл, същата сърдечна 
личност и можех да бъда отведен далеч от Бога. Когато се занимавате с 
демонични сили, сте в опасност. 

Дяволът е майстор на полуистините. Той казва някаква истина - 
достатъчна, за да заблуди - но след това пуска лъжите си. Хората се 
отдават на спиритизъм, тъй като са убедени, че медиумите наистина 
извикват близките им - чуват гласа на сина, дъщерята. Не - това е демон, 
представящ се за дух на близък човек. 

Окултните прояви могат да бъдат подправени, но не всички. Някои от 
тях са действителни, включващи истински демони. Причината, поради която 
понякога хората могат точно да предсказват се дължи на това, че демоните, 
които ги обладават, знаят някои неща, които ще се случат. Човек със 
способности на медиум може да ви каже, например, кога някой ще бъде 
убит. Защо? Защото това ще бъде извършено от привържениците на дявола 
и демоните го знаят. Медиумите са въвлечени в тази област на 
предчувствие, тъй като са много удобно оръдие на дявола. 

 
Прераждане 
 

В днешно време се говори много за прераждането. Какво 
представлява то? Предполагаемо прераждане на душата в друго тяло. 
Защо хората чувстват, че знаят някои неща от друг живот? Дяволът или 
демоните, които са обладавали една личност преди сто или хиляда години 
имат знанието за предишните векове или период от време и предават това 
знание на личността, която сега са обсебили. Това е известно като 
прераждане. И наистина е демонично обладаване. Милиони хора твърдят, 



 28 

че са живели преди - били са някоя романтична, забележителна, известна, 
влиятелна, често кралска особа. Това е чудесно за егото, да се даде на 
някой чувство за значимост - едно чувство, което няма абсолютно никаква 
база в настоящето. Знанието за предишния живот идва от демоните, които 
познават някой, който е живял в миналото и от демоните, които се 
преправят на дух на близък човек. 

Псалм 9:17 твърди, че “Нечестивите ще се върнат в преизподнята, 
всичките народи, които забравят Бога.” Те няма да се върнат на земята, за 
да живеят под друга форма. В дванадесета глава на Лука, Исус говори за 
богатия мъж, който натрупал толкова много блага, че решил да събори 
хамбарите си и да построи по-големи. “А Бог Му рече: Глупецо! Тази нощ 
ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, чие ще бъде?” (стих 
20). Бог не каза на богаташа, че ще се върне, за да претендира за 
владенията си. Библията учи вечен живот за душата, а не прераждане за 
тялото обратно тук на земята. Има огромна разлика между двете. Исус каза: 
“Аз Съм възкресението и животът; който вярва в Мен, ако и да умре, ще 
живее” (Йоан 11:25). Исус е вечният живот. 

Някои привърженици на прераждането мислят, че една душа не само 
се връща, за да влиза в други тела, но че душата може да влезе в животни, 
че човек може да се върне под формата на крава, кон или буболечка. Това е 
нелепо. Ако може, дяволът би лишил личността от всяко чувство за човешко 
достойнство, и от знанието за Бога. Бог е възвишен, свят, Той притежава 
праведен ум, мъдрост и знание. Дяволът унижава, тъй като мъдростта и 
знанието му са покварени. 

 
Човек не произлиза от маймуна 
 

Демоните до такава степен са взели контрол над човечеството, че 
някои дори вярват, че човекът произлиза от маймуна. Това е доктрина на 
Сатана, но хората го наричат научно разсъждаване. Библията казва, че 
човек е създаден по Божий образ. 

В днешно време трябва да бъдем освободени от цялата заблуда или 
дяволът ще ви обсеби - казва Господ. Това е момент на разделяне. 
Царството на Сатана не е измислено, то е много осезаемо и дейно днес - 
обезпокояващо реално. Ако по някакъв начин се предавате на дявола, 
отворете очите си за факта и знайте, че можете да бъдете освободени чрез 
Божията сила. Когато започнете да разбирате делата на Сатана, ще 
осъзнаете необходимостта да бъдете изпълнени със Святия Божи Дух и да 
облечете цялото Божие всеоръжие. Дяволът е доволен, когато човек 
използва научни аргументи, за да оправдае Божиите дела, но няма да бъде 
доволен, когато делата на Бога унищожат него и царството му. 


