# 13
Произходът на злото
Думата Сатана е използвана 53 пъти в Библията. В Евреи е употребена със значение на
противник или неприятел. Думата дявол е употребена 60 пъти в Новия Завет и буквално
означава клеветник. Определя се като лъжлив обвинител или като някой, който злослови,
представя погрешна информация и злепоставя хората. Но откъде е дошъл Дяволът и защо Бог не
го е унищожил? Ще намерим истинските отговори на тези въпроси, като използваме Божиите
думи, думи на които може да се разчита.
1. Откъде е дошъл Сатана? Лука 10:18
.......................................................................................................................................................................
2. Какво същество беше той? Езекил 28:14,15
........................................................................................................................................................................
Бележка: Бог създаде този ангел, за да бъде „образец за съвършенство”. Някога той беше в
Божието присъствие в небесните двори, докато в него не се намери „беззаконие”.
3. Какво беше това „беззаконие” , което се намери в него? Исая 14:12-14; 1 Тимотей 3:6
..............................................................................................................................................................
Бележка: „Луцифер” се възгордя заради красотата и високия си пост и пожела да бъде
издигнат над небесните звезди. Малко по малко той даде воля на желанието си за
себеиздигане.
4. Как той е бил изгонен от Небето? Откровение 12:7-9; Йезекиил 28:16,17
.......................................................................................................................................................................
Бележка: Думата „търгувам” в еврейския език произлиза от „rakiyl” (raw-keel), което означава
клеветя и изговарям лъжи. Луцифер започна да разпространява лъжи за Божия характер,
както и да породи недоволство у другите ангели. Целта му беше да предизвика бунт срещу
Богa.
5. Колко ангели паднаха заедно с него? Откровение 12:4 ..........................................................
6. За какво Сатана твърди че е негово, защото измами Адам и Ева? Лука 4:5,6; Йоан 12:31
........................................................................................................................................................................

Бележка: Когато Бог създаде света, Той го даде на Адам, за да бъде човекът негов владетел.
Но когато Адам съгреши, Сатана пое контрола над Земята. Забележете, че Исус не спори,
когато Сатана казва: „на мен е предадена”. Исус дори го назовава „князът на този свят”.
7. Защо Бог не унищожи Сатана, когато (Сатана) причини бунта? Второзаконие 32:3,4
........................................................................................................................................................................
Бележка: Няколко пъти в книгата Евреи (в оригинал на гръцки) се казва, че Бог направи
световете (в множествено число). Правдоподобно ли е Господ, който е творчески гений да
седи милиарди и милиарди години на небето и един ден да Му хрумне да създаде свят? Не,
вселената се появява, за да бъде населявана от много светове.
Бог несъмнено можеше да унищожи Сатана в зародиша на неговия бунт, но какво щяха да си
помислят ангелите? Така Бог би направил Сатана мъченик, а в тяхното съзнание би се
породило съмнение и недоверие. Разбира се, Бог можеше да унищожи всички ангели и да започне
всичко отначало, но какво щеше да стане с останалите светове? Какво биха си помислили те?
Колко далеч би могъл да стигне Бог в справянето с греха, за да е едновременно справедлив и все
още да предоставя възможността за собствен избор? Той трябваше да позволи на греха да
започне своя грозен ход, за да потвърди какъв е характерът Му – истински и любящ.
8. Коя е основната цел на нашия враг, Сатана, в този свят? 1. Петрово 5:8
........................................................................................................................................................................
9. Кои са някои от начините на Дявола да използва своите заблуди, за да се опита да ни
унищожи?
а) 2 Коринтяни 4:4; Марк 4:13-15 ........................................................................................................
б) 1 Коринтяни 7:5; Матей 26:41..........................................................................................................
с) Захария 3:1; Откровение 12:10....................................................................................................
Бележка: Сатана не само не иска да разберем благата вест на евангелието, но също се
опитва да ни раздели, да предизвика несъгласие между Бог и нас. Той ни изкушава да грешим и
когато ние паднем започва да ни обвинява, като ни казва колко сме грешни. Той ни нашепва в
ушите, че Бог не може да ни прости. Той дори парадира пред Божието лице с нашите грехове.
„Сатана е готов да открадне от нас блажените обещания на Бога. Той желае да вземе всеки
проблясък на надежда и всеки лъч светлина от нашите сърца, но ние не трябва му
позволяваме да направи това. Не подавайте ухо към неговия шепот, но кажете,” Исус е умрял,
за да мога аз да живея. Той ме обича, и не желае аз да загина. „
Пътят към Христа
10. Как можем да противостоим на Сатана? Яков 4:7,8 .................................................................

Бележка: Нашата единствена сигурност е в предаването и идването близо до Христос.
Позволи на нашият Спасител да те предпази от хитрините на врага! Ти не си
достатъчно силен да се справиш със Сатана със собствени сили!
11. Бог изкушава ли ни някога? Яков 1:13 .......................................................................................
12. Кога изкушението става грях? Яков 1:14, 15 ...........................................................................
................................................................................................................................................
Бележка: Изкушението се превръща в грях тогава, когато се съгласим с него в нашите
умове. Понякога ние може да сме изкушени с лоша мисъл или желание, но да се
отвърнем от него. Тези неща не се считат за грях докато не се съгласим с тях.
13. Какво Бог е обещал, че ще направи за нас? 1 Коринтяни 10:13
................................................................................................................................................
14. Кога точно Христос заменя Сатана като нов представител на Земята? Йоан 12:31
Евреи 2:14 ..............................................................................................................................
Бележка: Когато Бог създаде света, Той направи Адам водач или представител на
човешката раса. Като измами Адам да съгреши, Сатана взе контрол над този свят и
стана новият му представител. Исус справедливо си възвърна притежанието на този
свят, когато ни го спечели на кръста.
Заключение: Бог не създаде злото. Луцифер беше създаден красив и съвършен ангел в
небето докато гордостта не го поквари и той поведе бунт срещу Бог, като завлече една
трета от агелите със себе си. Той все още е в бунт срещу Бог и за нас той е враг. Той
дебне, за да види кого може да унищожи и докато изкушението още не е грях, то е
начин да ни завлече в греха. И въпреки че понякога можем да се провалим и да паднем,
ние имаме Исус, нашият велик Първосвещеник, който ходатайства за нас. Той толкова
много ни обича!

Отговори от урок #13
1.
От небето;
2.
Херувим или ангел, безпогрешен и съвършен в постъпките си;
3.
Горделивост;
4.
Откритият бунт на Сатана и ангелите му бе причината те да бъдат изпъдени;
5.
Една трета;
6.
Светът;
7.
Делата Му са съвършени и пътищата Му са прави;
8.
Да ни погуби и унищожи;
9.
А) Заслепява умовете ни за евангелието;
Б) Изкушава ни да съгрешим;
В) Обвинява ни в нашия грях;
10.
Като се предадем и приближим към Бог;
11.
Не;
12.
Когато го приемем в умовете си;
13.
Той няма да позволи да страдаме повече, отколкото можем да понесем и ще ни
приготвя пътища за „бягство”;
14.
На кръста.

