Християни, пазете се от окултизъм
Много Християни не са наясно за окултното влияние в света днес. Други Християни обаче са добре
информирани за демоничната дейност и за целта на Исусовото свидетелство като нейно обяснение.
Свидетелството на Исус Христос
Матей 8:16: „А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете
с една дума, и изцели всичките болни;“
Забележете, че мнозината, които са били обесебени от духове са били засегнати умствено и физически.
Марко 5:1-13 (Протестански 1940): „И тъй минаха отвъд езерото в гадаринската страна.
И като излезе от ладията, на часа Го срещна от гробищата човек с нечист дух.
Той живееше в гробищата, и никой вече не можеше да го върже нито с верига;
защото много пъти бяха го връзвали с окови и с вериги; но той бе разкъсвал веригите и счупвал
оковите; и никой нямаше сила да го укроти.
И всякога, нощем и денем, в гробищата и по бърдата, той викаше и се изпосичаше с камъни.
А като видя Исуса отдалеч, затече се и Му се поклони;
и изкрещя със силен глас и рече: Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те
в Бога, недей ме мъчи.
(Защото му казваше: Излез от човека, душе нечисти).
И Исус го попита: Как ти е името? А той Му каза: Легион ми е името; защото сме мнозина.
И много Му се моли да не ги отпраща вън от страната.
А там по бърдото пасеше голямо стадо свине.
И бесовете Му се молиха, казвайки: Прати ни в свинете, за да влезем в тях.
Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две
хиляди, се спусна по стръмнината в езерото, и се издавиха в езерото.
Забележете, този човек е бил обсебен от много демони. Супер човешка сила. Насилствено, компулсивно
поведение. Тези демони говорят на Исус- те знаят, че има Всевиш Бог! Тези демони обсебват
свинете.Това ги подлудява и причинява тяхното унищожение в езерото.
Кои са тези демони? От къде идват те? И защо искат да обсебват хората?
Юда 6,7, (ББД 2005): “ И че ангели, които не опазиха своето достойнство, а напуснаха
собственото си жилище, Той ги държи под мрак във вечни окови за съда на великия ден;
както и Содом, Гомор и околните им градове, които подобно на тях се отдадоха на блудство и бяха
обзети от противоестествена страст…“
2 Петър 2:4,5 (Православен): Защото, ако Бог не пощади съгрешилите ангели, но като ги сгромоляса в
ада и свърза с вериги на мрака, предаде ги да бъдат пазени за съд, и ако не пощади първия свят, но,
когато нанесе потоп върху света на нечестивите, запази осмочленната челяд на Ноя, проповедника на
правдата

Веригите на мрака
Tartarus не е място за мъчение на човешките души, нито на демонските души. А означава ограничаване
на пропадналите ангели в земната атмосфера, или „затвор“ за тях. Пропадналите ангели са в земната
атмосфера. Исус ги изгонвал от хората. Те не са някаде долу, а са паднали долу от небесата!
Веригите са ограничаването, което Бог поставил върху демоните, за да предпази тяхното превръщане. Те
са ограничени от представяне в човешки тела- ето защо те обесебват хората.
Ангелите, които оставиха тяхното първоначално обиталище
Битие 6:1-8,11) (Протестански 1940):“ Като почнаха човеците да се размножават по лицето на
земята и им се раждаха дъщери,
Божите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички,
които избираха.
И тогава рече Господ: Духът който съм му дал не ще владее вечно в човека; в блуждаенето си той е
плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.
В ония дни се намираха исполините на земята; а при това, след като Божиите синове влизаха при
човешките дъщери, и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже.
И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на
сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло,
разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си.
И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - човеци, зверове, влечуги и
въздушни птици, - понеже се разкаях, че ги създадох.
А Ной придоби Господното благоволение.
И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие.
Забележете, Синове на Бога, не може да се отнася за човешкия род, защото вече е било казано. Това са
ангелите, които са напуснали тяхното собствено жилище и са проявили непослушание.
Материализиране на Ангелите
Ангелите, като пратеници на Бог, са имали способността да се материализират, което означава приемане
на човешки образ, когато Бог ги изпращал да комуникират с Авраам и другите. ( Бит. 18:1,2;19:1; 32:24;
Съдии 6:11-22; 13:3,9-21)
В Битие 6 ангелите без Божието разпореждане са отишли на земята, приели са човешки образ и са се
женели за човешките дъщери.
Исполини
Поколението на материализираните ангели с човешките дъщери било наречено исполини, гиганти,
които били мутантна раса- половин ангели, половин хора- но всички били мъже.
Когато дошъл потопа, пропадналите ангели се дематериализирали от човешките си тела, които си
създали. Но исполините, гигантското потомство било унищожено, тъй като имали само една
ангелска част от себе си. Ограничението, което Бог поставил върху пропадналите ангели след потопа
било, че те не могли повече да се материализират и останали в земната атмосфера. Така че опита на
пропадналите ангели да ръководят света, дошъл до жалък край.

Кои са демоните?
Те са ангели, които не слушали Бог, материализирали се в човешки тела, за да създават потомство
с човешките жени, като създали тяхна мутанта раса. Тези ангели, омърсени с грях, изпълнили земята
с насилие.
Защо те обсебват хора?
След потопа те трябвало да обсебват хората, за да имат човешки тела, чрез които да работят.
Пропадналите ангели били яростни, че плана им да управляват света чрез тяхна собствена раса бил
поразен от Бог. Ако можете да си представите най- лошия нацистки агент, тогава имате идея за тези
демони, освен че тези демони са имали около 6000 години злостна практика!
А Сатана? Той бил Влиятелен Ангел.
Езекиил 28:12-15 в части (Протестански 1940):“ Така казва Господ Иеова: Ти си печат на
съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост.
Ти бе в Божията градина, в Едем; …
Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше на Божия свет хълм;
ти ходеше всред огнените камъни.
Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе.“
Лука 10:18 (ББД 2005) :“ Видях Сатана да пада от небето като светкавица.“
Сатана паднал от своята извисена позиция на слава сред „Звездите“ (другите ангелски създания), за да
бъде ограничен в земната атмосфера, бунтовник и противник на Бога.
Той пропаднал, когато
подмамил Ева в Едемската градина. Той се опитал да постави пропаст между Бог и Адам и Ева, като
успял за това време. Забележете, някои хора мислят, че Сатана не съществува, но Исус със сигурност
знаел, че съществува.
Какво казва Божието Слово за демоните?
Второзаконие 18:10,11 (Протестански 1940): „Да не се намира между тебе някой, който да прекара
сина си или дъщеря си през огън {Т.е., който изгаря сина си или дъщеря си в огън.}, никой чародей,
астролог, гадател, или омаятел,
никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;
Исая 8:19,20 (Пр.1940):“ 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 прибягнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, Наистина няма
зазоряване за тях.“
Основното усилие на запитвачите на духове или медиуми е да комуникират с мъртвите.Това е целта на
всички сеанси. Днешните запитвачи на духове се наричат духовни водачи или проводници.
Пропадналите ангели са живяли достатъчно дълго, за да знаят всичко за тези, които са живяли в
миналото или са слушали разговори за мъртвия. Понякога те дават информация, която е вярна за
обичните ни починали.

Последното време
Матей 24:24 ни алармира, че „големи знамения и чудеса“ ще прогнозират последното време.
Определено демоничната дейност сега е в изобилие. Нова ера списания и книги, също и милиарди други
движения потстрекават тъмнината и окулта. Дори учените са възхитени от това. Играта Оуджа не е
безопастна, а е вход за спиритизма. Медиуми говорят с мъртви. Телевизионните програми са особено
популярни. Трансцеденталната медитация е форма на спиритизъм. Така свидетелстват много от
бившите й участници. Връщане назад под прикритието на квантова физика подканва физици и учени да
ръководят експерименти, което те наричат наука на мисленето.
Много Християни се съгласяват, че демонската дейност е огромна в света, но чувстват, че тези в
цървките са предпазени. За нещастие, окултизмът нахлу в църквите.

