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 „А когато Езекия взе писмото от ръката на посланиците та го прочете, Езекия влезе в 
Господния дом и ... каза: 'Господи Боже Израилев, Който седиш между херувимите, Ти и 
само Ти си Бог на всичките земни царства; Ти си направил небето и замята. Преклони, 
Господи ухото Си и чуй; отвори Господи очите Си и виж; и чуй думите, с които Сенахирим 
изпрати тогоз да похули живия Бог.” (2 Царе 19:14-16). 

В Стария завет четем историята за това как цар Езекия получи писмо от дявола. Да, така 
беше, то беше подписано от Сенахирим, но беше изпратено директно от ада! На асирийски 
Сенахирим означава „човек на греха” (също и „луна-бог, който умножава братя”). Той 
представлява Сатана, богът на този свят, който е решен да създаде за себе си огромно 
братство от хора, които мразят Бог. 

Тази история е истинска и е записана за наша поука – учи ни за един много стар трик на 
дявола: „А всичко това им се случи за пример, и се записа за поука нам, върху които са 
стигнали последните времена” (1 Коринтяни 10:11). 

Първо, нека погледнем историческия контекст на историята. Йерусалим беше обсаден от 
могъщата асирийска армия, когато това сатанинско писмо пристигна. Цар Сенахирим и 
войските му бяха пленили десет израилеви племена, тъй като Израил беше под наказание за 
своята неморалност, идолопоклонство и вероотстъпничество. Библията казва, че те 
„продавали себе си да вършат зло” и в резултат, Бог „отцепи Израиля от Давидовия дом ....И 
израилтяните бяха ходили във всичките грехове, които Еровоам извърши; ... [и] Господ 
отхвърли Израиля от лицето Си ....Така Израил биде отведен от своята земя в Асирия, гдето е 
и до днес” (4 Царе 17:17, 21-23). 

В този пасаж, Израил представлява отстъпилата, грешна и блудна църква днес - пълна с 
компромиси, похот, прелюбодейство, хомосексуализъм, полудяла по удоволствията. И както 
е и днес, израилтяните притежавали вид на благочестие, но били лишени от силата му: 
„Тогава асирийският цар доведе люде от Вавилон ... та ги засели в самарийските градове ... 
те не се бояха от Господа” (4 Царе 17:24-25). Евангелието на сместа беше сред редиците им и 
отиде заедно с тях в плен! „Така че тези народи се бояха от Господа, и служиха на своите 
идоли” (4 Царе 17:41). 

Днес дяволът няма нужда да съблазнява, прави словоизлияние или да пише заплашителни 
писма до такава хора. Виждате ли, той вече контролира този сегмент от Църквата и е 
поставил свои собствени „ангели на светлината” на амвоните. Поверил им е една хладка 
религия на смесването - достатъчно традиция, комбинирана с голяма порция нечестие. 
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Не, фокусът на дявола остават тези скъпоценни души, които са решили в сърцата си изцяло 
да обичат и да угаждат на Господ Исус! В тази история, нацията Юда представлява църквата 
остатък на Господ тук на земята. Тя е целта на Сатана, защото е в завет с Господа и 
представлява огромна заплаха за царството на тъмнината. 

Езекия, царят на Юда, беше благочестив човек: „Той върши това, което бе право пред 
Господа ...събори високите места, изпотроши кумирите, изсече ашерите .... На Господа 
Израилевия Бог упова. Нямаше подобен нему между всичките Юдови царе, ни между ония, 
които бяха подир него, нито преди него” (4 Царе 18:3-5). 

Ето защо, „човекът на греха” искаше да унищожи Езекия - причината, поради която Сатана 
ще атакува и вас: „защото [царят] се прилепи към Господа, не престана да Го следва, но 
опази заповедите [покоряваше се]..... И Господ бе с него; където и да излизаше, той 
благоуспяваше; и въстана против асирийския цар, и не му слугуваше вече.” (4 Царе 18:6-7). 

„Повече никаква почит към врага!” 

До този момент, Юда беше слуга на Асирия, което беше форма на робство, т.е „човекът на 
греха” все още беше окупирал Сион. Асирийският цар обложи Юда с 300 таланта злато. „И 
Езекия му даде всичкото сребро, което се намери в Господния дом и в съкровищницата на 
царската къща. В това време Езекия откова златото от вратите на Господния храм” (4 Царе 
18:15-16). 

Подобна картина на компромис може да се намери в Божията църква днес - църква, ходеща 
в страх и смущение, нагаждаща светското всред редиците си, страхуваща се да излезе смело 
и нарече греха такъв, какъвто е! Както Езекия удовлетворяваше желанията на „човека на 
греха”, така Църквата днес отдава почит на дявола с нечестива музика, така нареченото 
„християнско” развлечение и двойни стандарти. 

Но Езекия, най-накрая се смути в сърцето си и каза: „Повече никаква почит към врага!” 
Такова е съживлението на Светия Дух, призив към остатъка святи хора, който не би направил 
компромис, нито би се страхувал повече. Израил още веднъж се опита да разчита на плътта, 
като помоли Египет за помощ. Но Египет по никакъв начин не им помогна! Сега те бяха 
народ и водачи, изцяло предадени на Господ. 

Възлюбени, моля ви, представете си внушителната картина: Докато този народ отдаваше 
почит на дявола, те бяха необезпокоявани. Нямаше опозиция, нямаше война. Но вижте 
какво се случи, когато Езекия излезе напред с вяра в Бога, когато реши, че повече няма да 
угажда на дявола - никакво половинчато ученичество, никакви компромиси или светски 
връзки, независимо от цената! 

В момента, в който се откажете от света и поставите живота си изцяло в ръцете на Господ, 
бъдете нащрек! Целият ад ще дойде срещу вас. Ще станете мишена на дявола и ще бъдете 
обсадени от „човека на греха”. Ще бъдете интензивно тествани, за да се види дали наистина 
ще се доверите на Бог във всичко. Накъдето и да погледнете, ще виждате врага, застанал 
срещу вас. 
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Плановете на Сатана са насочени срещу онези, които се доверяват 
на Господа. 

Асирийците представляват днешните „ръководства за просперитет.” Дяволът ще се 
разхожда с армията си около стените ти – хора силни, красиви, привидно успешни във 
всичко, което предприемат, а вие ще се почувствате обграден като затворник. „Но 
асирийския цар прати от ...Рапсака с голяма войска при цар Езекия в Ерусалим” (4 Царе 
18:17). 

Нека разгледаме плановете на Сатана срещу остатъка хора, които бяха решили да доверят 
всичко на Него. Първият трик на „човекът на греха” е, да постави под въпрос посвещението 
ти на пълно доверие в Господа. Рапсака беше посланик на царя и името му означава „пиян 
пратеник.” Той се присмиваше на благочестивите хора по следния начин: „Тогава Рапсак им 
рече: ... ‘Каква е тая увереност, на която уповаваш?... На кого, прочее, се надяваш та си 
въстанал против мене?’” (4 Царе 18:19-20). Обвинението беше: „Бог няма да те измъкне от 
тази каша. Ще загинеш. Намираш се в истинска беда и вярата ти няма да проработи! “ 

В бъркотия ли сте - в наистина голяма беда? Дяволът казал ли ви е, че Бог няма да ви спаси, 
че вашата вяра е твърде слаба или твърде малка и вие не ставате за нищо? Може би в 
момента сте безработен и сметките ви бавно се увеличават. Вие сте наистина уплашен, 
защото всичко изглежда толкова безнадеждно. 

Ще чуете дяволът да се смее: „Въпреки цялата си любов към Исус, въпреки че си се отказал 
от света, правиш правилните неща и имаш доверие в Бога, това няма да проработи! Не и за 
теб! Ти си обречен на провал. Накрая ще банкрутираш, ще бъдеш преследван от 
кредиторите и ще се самоубиеш. ” 

Слушайте как дяволът говори в Стария завет: „Как тогава ще отблъснеш един военачалник 
измежду най-ниските слуги на господаря ми?” (Исая 36:9). С други думи, той казва: „Какво 
можете да направите, за да спрете тази беда? Как ще го направите, като не можете да 
видите дори месец пред вас, да не говорим за цялото ви бъдеще? Как ще оцелееш, ако има 
армия от проблеми, които идват зад настоящите ти? Наистина ли вярваш, че Бог ще извърши 
чудо за теб и ще те измъкне от тази голяма бъркотия? Откажи се. Всъщност, нека да 
направим сделка ... ” 

Сега дяволът прави нов обрат и ти казва, че Бог стои зад всичките ти беди, а не той. Опитва 
се да ти каже, че Бог e справедлив с теб и ти е разгневен. Пратеникът на врага твърди: 
„Господ ми рече: ‘Възлез против тая земя та я съсипи’” (4 Царе 18:25). 

Това е изкусната лъжа на дявола. Той ви кара да вярвате, че Бог ви е изоставил и предал на 
проблеми и тъга. Той иска да си мислите, че всичките ви проблеми са резултат от Божието 
наказание за миналите ви грехове. Но не му вярвайте - не и в този случай! Единствено 
Сатана е този, който цели да ви унищожи. 

Нашият Господ е избавител, крепост. Исая казва, че Той е изпратен „да нареди за 
наскърбените в Сион, да им даде венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло 
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на хваление вместо унил дух; за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да 
се прослави Той” (Исая 61:3). 

Не, ти няма да се провалиш! Просто си атакуван чрез бомбардиране с лъжите на врага, 
защото си решил в сърцето си наистина да се довериш на Господа. Сатана се опитва да 
унищожи вярата ти в Бог. 

Друг план, който Сатана ще използва, за да засили атаката си срещу теб е, като се опита да 
съсредоточи вниманието ти върху победите му над други християни. „Някой от боговете ... 
избавил ли е земята си .... Где са боговете ... Избавиха ли те ...?” (4 Царе 18:33-34). Сатана ще 
се похвали: „Аз съм по-силен от твоя Бог. Аз свалих най-големите ви благовестители и ги 
примамих да извършат ужасен грях. Превърнах някои от тях в лъжци, луди за пари. Така че 
какво е това, което те кара да мислиш, че може да избягаш от силата ми?” 

Това е същият глас, който дойде от Асирия: „Кой измежду всичките богове на разните страни 
са избавили земята си от моята ръка, та да избави Йеова Ерусалим от ръката ми?” (4 Царе 
18:35). 

Сатана ще ти припомни всички християни, които са твърдели, че уповават на Бог, но са 
страдали от неприятности, болест и дори смърт. Той ще посочи някой мил възрастен светия, 
може би възрастна вдовица, която винаги е била в болки и толкова малко, с което да живее, 
че изглежда смазана от обстоятелствата. Той ще каже: „Тези хора се довериха на Бога и виж 
какво им се случи! Тези паднали телевизионни евангелизатори трябваше да бъдат толкова 
близо до Господа, а виж как завършиха накрая! Ако проповедниците не могат да се справят, 
как ти ще успееш? Какво те кара да мислиш, че Бог ще ти отговори, когато толкова много 
духовни християни се провалят?” 

Познавам един петдесятен проповедник, който се провали заради тази лъжа на врага. Това 
се случи един ден, докато седеше в малкия, пригоден на дом фургон на баща си,  с който 
фургон той извършваше служението си. Татко му беше болен и на повече от 75 години, но 
нямаше спестявания и едва се справяше финансово. Беше от тази група хора, известна като 
„бедните проповедници.” Този служител ми каза, че дяволът му прошепнал: „Виж как Бог се 
отплаща на верните Си пастири? Ти ще свършиш беден точно като него. Той беше и е 
благочестив човек, но въпреки това завършва живота си в дълбока бедност.” 

В този момент синът проповедник си казал, че никога повече няма да бъде беден. 
Демоничен дух влязъл в него и той се превърнал в безскрупулен търговец, който правел 
всичко възможно, за да изкара някой долар. Занимавал се с тъмни сделки. Той признава, че 
е бил движен от зли духове, които го преследвали постоянно, казвайки му: „Ти не трябва да 
си беден!” 

Днес, този човек все още е в служение, но е крайно нещастен. Непрекъснато губи пари, 
защото всичките му сделки в крайна сметка се провалят. Баща му вероятно ще умре беден, 
но щастлив в Господа, а самият той може би ще напусне тази земя, изпълнен с горчивина и 
неверие. 
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Сатана ще се опита да направи сделка с теб! 

Вижте, един от триковете на Сатана е да нарисува фантастична картина за това какъв може 
да бъде живота ви, ако направите сделка с него: „Не слушайте Езекия, защото така казва 
асирийският цар: Направете спогодба с мене и излезте при мене, и яжте всеки от лозето си, 
и всеки от смокинята си, и пийте всеки от водата на щерната си докле дойда и ви заведа в 
земя подобна на вашата земя, земя изобилстваща с жито и вино, земя изобилстваща с хляб и 
лозя, земя изобилстваща с дървено масло и мед, за да живеете и да не умрете; и не 
слушайте Езекия, когато би ви убеждавал, като казва: ‘Господ ще ни избави.’”(4 Царе 18:31-
32). 

„Направете спогодба с мене ... излезте при мене” - казва гласът на дявола. С други думи: 
„Няма нужда да бъдете никой, няма нужда да страдате несправедливо. Просто излезте от 
вашите тесни, прави пътища и аз ще оправя нещата за вас! Вие ще просперирате! Ще ви дам 
всичките пари, от които се нуждаете - царевица, масло, вино. Никакви сметки няма да 
плащате повече. Няма да има вече „просто свързвам двата края.” Ще се отворя банката за 
вас.” 

Възлюбени, не се лъжете: Всеки компромис, който направите в ходенето с Исус е „излизане” 
към дявола. Вие правите сделка, пазарите се и така продавате душата си. Колко нечестен 
търговец е дяволът! Той ви казва: „Само една малка сделка и всичките ви проблеми ще 
бъдат решени. Вие заслужавате почивка. Достатъчно сте страдали и е ред да си починете!” 

„Аз ще дойда и ще ви заведа в земя подобна на вашата земя” (стих 32). С други думи, той 
казва: „ Може да вземете Бог с вас! Ще трябва да направите някои промени, но все още ще 
бъдете себе си. Никак няма да ви заболи. Можете да имате всичко – и Исус, и сделката.” 

И все пак, ако се подадете на тази лъжа, от този момент нататък ще бъдете роби на дявола. 
Не съществува земя на вино и масло, или рай, каквито той ви е обещал. Минутата, в която 
излезете към него, той ще хвърли вериги около врата и ръцете ви и ще ви отведе във 
Вавилон. И никога няма да получите онова, за което сте си мислили. Вместо него, ще 
получите камшик и верига, нарушени обещания и отчаяние! За баща ще получите 
надзирател и водач на роби. Задоволяващата жаждата вода, която той ви е обещал, 
всъщност е отровна. Това е действителната истина за компромиса: Той ще ви осигури 
престой в болница „Бети Форд .” Ще ви осигури съдбата на Елвис Пресли или Джон Ленън, 
който прекара последните пет години от живота си дрогиран. Вие ще живеете в пълно 
робство на дявола и неговите желания. 

Писмо от дявола  

И накрая, като последен прийом, Сатана ще ви изпрати заплашително писмо! „А когато 
Езекия взе писмото от ръката на посланиците та го прочете, Езекия влезе в Господния дом и 
го разгъна пред Господа” (4 Царе 19:14). 

Пратеникът, който донесе писмото, беше от дявола. То бе писмо на укор към живия Бог, 
предназначено да уплаши Божия народ. Беше въплъщение на смеха на дявола, който им се 
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присмиваше и казваше: „Ще ви отсека, ще ви направя за позор и ще унищожа всичко в дома 
ви.” 

Получихте ли своето писмо от дявола? Тези документи за развод са Сатана, който ви казва: 
„Прочети го, Провал такъв! Струва ли си да се служи на Бог и да се отричаш от себе си? Това 
не спаси брака ти. Вината е твоя и можеше да се избегне. Лицемер такъв! Провал такъв! 
Откажи се от всичко!” 

Това писмо за уволнение от работа, също е от дявола. „Това ли получаваш в замяна, че 
следваш Исус? Бърз ритник? Никой не те иска. Твърде стар си, твърде неактуален. 

Тръгнал си към провала и ще загубиш всичко, което притежаваш. Вече няма да вземеш 
никакви пари на заем и да си в състояние да се грижиш за семейството си. С теб е 
свършено!” 

Или, какво да кажем за това писмо от адвоката? „Плати веднага или ще ти бъдат предявени 
обвинения. Времето ти свърши.” Това е писмо, пълно със срам и укор, за да те уплаши и 
разтревожи. 

А какво да кажем за тази рентгенова снимка? Ето го, черно на бяло: Имаш неизлечима 
болест. СПИН! Рак! Лупус! Безнадеждно е. И Сатана казва: „А ти вярваш, че Исус лекува, така 
ли? Е, къде е Той сега? Защо все още трябва да страдаш? Къде е твоят Бог? Ти Му даваш 
всичко и виж какво се случва - Той ти дава продължително страдание.” 

Един мой скъп приятел бизнесмен наскоро получи писмо от дявола. Представляваше 
справка от счетоводителя, която показваше, че доверен служител е присвоил незаконно 
стотици хиляди долари от неговата компания. Това бяха думите на дявола към него: „Чети 
по устните ми. Не си струва да бъдеш праведен. Това ли получаваш в отговор, че се 
предаваш на Господ? Ти се молиш, даваш, ходиш по правия и тесен път, а в крайна сметка от 
теб е присвоено незаконно. Ха! Да направим сделка! Защо не се откажеш от всичко?” 

И така, какво да правите, когато сте получили послание от дявола? Първо, разгънете писмото 
на врага пред Господа, както направи Езекия: „А когато Езекия взе писмото ... и го разгъна 
пред Господа. И Езекия се помоли ...” (4 Царе 19:14-15). 

Молете се и търсете Господ. Никога не говорете или обсъждайте с дявола. Просто пазете 
мира си, както направиха хората в този пасаж: „А людете мълчаха, и не му отговориха ни 
дума, защото царят беше заповядал, казвайки: ‘Да му не отговаряте!’” (4 Царе 18:36). 

Виждате ли, Бог прочете това писмо и се изсмя! „Презря те, присмя ти се, девицата, 
сионовата дъщеря; зад гърба ти поклати глава ерусалимската дъщеря” (4 Царе 19:21). Бог 
прие писмото лично. Той каза: „Дявол, ти не си изпратил това писмо до Моето дете. Ти го 
изпрати до Мен!” „Кого си обидил и похулил? И против Кого си говорил с висок глас и си 
надигнал нагоре очите си? Против Светия Израилев” (4 Царе 19:22). 
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Този, който се допре до вас, се допира до зеницата на Божието око. Бог казва, че Неговите 
възлюбени са в безопасност, и че дяволът не може да им навреди: „Няма да влезе в тоя 
град, нито ще хвърли там стрела, нито ще дойде пред него с щит, нито ще издигне против 
него могила.... Защото ще защитя тоя град за да го избавя, заради Себе Си и заради слугата 
Ми Давида” (4 Царе 19:32, 34). 

Светии, няма значение колко демони ви нападнат, няма значение колко големи са заплахите 
на царството на тъмнината, Църквата е в безопасност. Сложете това  дълбоко в сърцето си: 
‘Вие сте в безопасност. Господ е решен да ви защитава и да ви избави!’ 

Вие виждате, че е нужен само един ангел, за да унищожи цяла армия от демони: „И в същата 
нощ ангел Господен слезе та порази сто осемдесет и пет хиляди души в асирийския стан; и 
когато станаха хора на сутринта, ето, всички ония бяха мъртви трупове”(4 Царе 19:35). 
„Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, и ги избавя” (Псалм 34:7). 

Господ е изпратил Свое писмо на дявола! 

Господ е написал Свое собствено писмо до дявола в Псалм 46. И това е толкова силно, че 
когато го прочетете на глас, всички демони в ада изтръпват и се свиват от страх! 

Внимание, човеко на греха: 

„Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напасти” (стих 1). Нашият Бог е тук 
сега. Той е бил нашата помощ не само през миналите векове, но е настояща помощ и сега, 
днес - всред всяка неприятност! 

„Затова няма да се уплашим” (стих 2). Няма нужда да се страхуваме. Нашият Бог е огън 
пояждащ, защитник и щит за Своите деца. Второ Тимотей 1:7 ни казва, че „(Той) не ни е дал 
дух на страх, а на сила, на любов и себевладение.” Той е напълно верен и истинен на 
Словото Си. 

„Бог е всред него; той няма да се поклати” (стих 5). Тялото ми е храм на Светия Дух, и в този 
стих Той казва, че присъства в този храм! Самия Христос прави в сърцето ми Свое жилище, 
място, където да обитава и аз няма да бъда - всъщност в този стих се казва, че няма да е 
възможно да бъда - помръднат или разклатен! 

„Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата” (стих 6). Хайде, нека народите се 
развълнуват! Нека всички царства на земята да се разклатят и раздвижат. Нашият Бог 
напълно ще унищожи всички демонични нападатели. 

„Прави да престанат войните... Строшава лък и строшава копие... Изгаря с огън колесници” 
(стих 9). Той е моята войска срещу неприятелите ми и тези, които воюват против мен. Самият 
Той напълно ще унищожи всички оръжия на дявола, които са насочени срещу мен! „Ни едно 
оръжие скроено против тебе не ще успее” (Исая 54:17). 
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„Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог” (стих 10). Аз ще замлъкна и напълно ще си почивам в 
знанието, че Той е Бог. Не само това, но Той е моят Бог, моят Изкупител, моят Защитник - 
суверенният над всички мои дела Господ. Аз съм в безопасност, заобиколен съм от Неговото 
присъствие в шатрата на Неговата любов - ще стоя твърдо и ще гледам Неговото величие и 
слава! 
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