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Апостол Павел говори за две ужасни неща, които ще ударят църквата точно преди 
завръщането на Исус. Всъщност, Господ няма да се завърне преди те да се случат. И аз искам 
да ви покажа, че и двете се случват в момента пред очите ни! 

Първо, Павел ни казва, че в последните дни ще има голямо отпадане. И второ, той ни 
предупреждава, че зъл дух от антихриста ще обхване много вярващи, които оставят вярата! 

Разбира се, църквата в продължение на години е проповядвала и поучавала за идването на 
Антихрист. Очакваме появата на Човека на греха, сина на погибелта. Някои мислят, че той ще 
се открие в наши дни, че вече се е родил и живее някъде по земята. 

Съществува ли такъв човек? Да, аз вярвам, че съществува и е изцяло обладан от Сатана. Но 
когато се появи, той ще бъде добре приет. Ще поиска цялото човечество да му се посвети, 
като каже на света, че е бог! 

Единствената причина, поради която Антихриста все още не се е появил е, защото времето 
му не е дошло. Но един ден Святия Дух ще премахне възпиращата Си ръка и Човека на греха 
ще се разкрие с пълна сила. Библията ни уверява, че когато свърши времето на този зъл 
човек, той ще бъде унищожен от Бог: „... когото Господ Иисус ще премахне с дъха на устата 
Си и ще унищожи с явлението на пришествието Си” (2 Солунци 2:8). 

Съществува Антихрист и дух на Антихриста! 

Ние имаме Спасител, Който в момента живее в слава като човек. Той е жив - от плът, с кости, 
коса, очи – въпреки, че е Бог. И макар че ние сме тук, на земята, Неговия Дух живее в нас: „И 
защото сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, който вика: Авва, Отче!” 
(Галатяни 4:6) 

Но има и друг дух като Христовия на земята – духа на антихриста. Точно както Христос ни 
даде Своя Дух, така и духа на антихриста живее в много отстъпили християни. И той работи в 
света, подготвяйки сърцата за идването на Човека на греха! 

„... това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега вече е в света” (1 Йоан 4:3). 
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Тук Йоан казва: „Чули сте за идването на Антихриста. Проповядвано е и е поучавано по 
въпроса и вие очаквате пристигането му. Но, възлюбени, събудете се, защото духа на 
антихриста вече действа!” 

Трябва да разберете – Антихрист няма да се появи внезапно на сцената и да завладее 
човечеството. Духът му работи тайно сега, установявайки царството му в студени, 
компрометирани сърца. И когато Човекът на греха най-накрая се появи, той ще се открие 
публично на един свят, който вече е готов за него, на вече обладани от духа му сърца! 

В този момент виждаме нарастващи антихристки емоции и поведение, които скоро ще се 
превърнат в поток, и накрая – в огромен океан. И когато Антихрист най-накрая се появи, 
дори и много бивши християни ще го приветстват, защото в сърцата им ще живее същия дух! 

Павел предупреди относно това, като каза, че в последните дни в църквата ще проникнат 
лъжепророци, проповядвайки друго евангелие и друг Исус. Много от тях вече са се появили, 
проповядвайки евангелието на Антихрист: „Защото тайната на беззаконието вече действа, но 
не се открива само докато не се отдръпне Онзи, който сега я възпира” (2 Солунци 2:7). 

Духът на антихриста завладява сърцата на много отстъпили християни даже и в този момент. 
Те са напълно обладани от злото. „Но как така? – ще попитате – Защо въобще му е на някой 
отстъпил християнин да се обръща към Антихрист?” 

Защото мислят като него! Йоан пише: „Не любете света, нито каквото е в света. Ако някой 
люби света, любовта на Отца не е в него. Защото всичко, което е в света – похотта на плътта, 
похотта на очите и тщеславието на живота – не е от Отца, а е от света.... 

Дечица, последно време е; и както сте чули, че идва Антихрист, така и сега са се явили много 
антихристи; от това знаем, че е последно време” (1 Йоан 2:15-18). 

Йоан ни предупреждава, че онези, които все още обичат нещата от този свят, са отворили 
себе си за духа на антихриста. Той казва: „Знаете, че това са последните дни, защото много 
хора са пълни с алчния дух на антихриста!” 

„Кой е лъжецът, ако не този, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихристът, който 
отрича Отца и Сина” (стих 22). 

Апостолът добавя: „Ако не сте дошли под абсолютното господство на Исус, ако не Го 
признавате във всичките си пътища, значи сте се отворили за този зъл дух!” 

Възлюбени, ако служите на Исус само 50%, или дори 90% , значи отричате пълното Му 
спасение. Не Му служите с цялото си сърце, ум, душа и тяло. И сте отворили магистрала за 
духа на антихриста към вас! 

Не е достатъчно да кажеш: „Аз вярвам, че Исус беше Бог в плът.” Ние трябва по-скоро да 
казваме: „Исусе, Ти Си Бог в плът в мен. Ти имаш цялата сила и власт над похотта и греха. И 
аз се предавам изцяло на Теб!” 
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Главна цел на Антихриста са праведните, които се покланят на Бог в 
Дух и истина! 

„Който се противи и се превъздига над всичко, което се нарича Бог, или на което се отдава 
поклонение...” (2 Солунци 2:4) 

Духът на антихриста се противи на всички, които ходят близо до Бог. Той преследва 
истинските поклонници, защото иска те да се покланят на него! 

Сатана не желае нищо друго, освен да унищожи истинското поклонение. Иска да ограби Бог 
от цялото хваление! И ако ти ходиш в близост до Исус, духа на антихриста ще излезе срещу 
теб с цялата си сила. Ще те атакува със страх, съмнения, похот – всичко, което би му дало 
достъп да попречи на поклонението ти. 

Но духът на беззаконието е възпрепятстван от Святия Дух: „И сега знаете онова, което го 
възпира, за да се открие той в своето си време” (стих 6). 

Силата на Святия Дух в църквата – ти и аз - е тази, която възпира анархията на Сатана. 
Всъщност, ако Бог премахне Духа Си от огнените църкви и благочестивите вярващи, нацията 
ни ще се превърне в разярен ад. 

Но небрежните, мързеливи християни, онези които никога не са изоставяли греха си, които 
все още са погълнати от нещата на този свят, няма да бъдат в състояние да устоят в тези 
последни дни. Те ще бъдат победени от злото! 

Апостол Петър пише: „Те са безводни кладенци, мъгли, тласкани от буря, за които е запазена 
тъмнината на мрака (до века).... Защото, ако след като са избягали от покварата на света чрез 
познаването на Господа и Спасителя Иисус Христос, те пак се заплитат в тях и са победени, то 
последното състояние е по-лошо за тях от първото. Защото за тях щеше да бъде по-добре да 
не бяха познали пътя на правдата, отколкото, след като са го познали, да се отвърнат от 
предадената им свята заповед. С тях се е случило според истинската пословица: „Псето се 
върна на бълвоча си и окъпаната свиня се върна да се валя в тинята” (2 Петър 2:17, 20-22). 

Хората, които Петър описва тук твърдят, че са спасени. Те някога са избягали от мръсотията 
на света, били са освободени от силата на Бог. Познавали са пътя на праведността, но отново 
са се оплели в греха. Били са победени от духа на антихриста! 

Тук Петър не говори за невярващите. В крайна сметка, неспасеният не притежава вяра, от 
която да отпадне. Онези, които падат, има откъде. Очевидно Петър говори за отстъпилите 
християни. 

Но тези апатични вярващи не само отпадат от Господ, но и падат в нещо – в ръцете на духа 
на антихриста! Петър казва, че такива хора са се „...върнали...” (стих 22). 
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Апостол Павел прави поразително изявление. Той казва, че дори и в този момент духът на 
антихриста стои в храма: „...така че той като Бог да седне в Божия храм, като представя себе 
си за Бог” (2 Солунци 2:4). 

Възлюбени, време е да спрем да гледаме към Ерусалим и построяването на храма отново, 
защото духа на антихриста вече е спуснал трона си! 

„Какво? – ще попиташ ти – Кой е този храм, където сега живее духа на антихриста, 
демонстрира силата си и царува?” 

Това е храмът на човешките сърца! 

„Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас?” (1 Коринтяни 3:16) 

„. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, 
и вие не принадлежите на себе си?” (6:19) 

„...Защото ние сме храм на живия Бог, както каза Бог: „Ще се заселя между тях и между тях 
ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат народ” (2 Коринтяни 6:16). 

Да, ние сме Божия храм. Но някои са предали този храм на друг дух. Божият Дух си е 
отишъл, а похотта, гордостта, алчността и клеветите управляват там. Не е останало нищо 
чисто, свято или божествено. Вече управлява мистериозният дух на беззаконието! 

Как може да се случи толкова ужасно, страшно нещо? В един момент в този храм живееше, 
управляваше и царуваше живия Бог. Седеше на трона Си там. 

Възлюбени, това се случва, защото много християни са станали небрежни. Те вече не ходят в 
праведност и святост и в крайна сметка дават достъп на духа на Антихриста. Сега той седи в 
храма на сърцето им, държейки всичко под пълен контрол! 

Винаги ще има някакъв Христос на трона на всяко сърце – или Исус 
Христос - Божието Агне или Антихриста! 

Всеки, който чете това послание има един Христос върху трона на сърцето си – или Духа на 
Христос, или духа на антихриста. 

Аз съм напълно убеден, че най-ефективните начини, чрез които духа на антихриста подготвя 
сърцата на хората са кабелната телевизия и мръсните филми. Той знае, че окото е прозореца 
към сърцето и марширува право през поквареното, изтощено християнско око, за да се 
разположи на трона на сърцето му! 

Заради това духът на антихриста контролира светските медии – телевизионни станции, кино 
продукции, театри на Бродуей, пресата. Кой, ако не духа на антихриста би повлиял на 
медиите до такава степен, че аборта днес да се счита за право, а не за грях? Кой, ако не този 
дух би оправдал евтаназията – убийството на възрастен човек или болен? 
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Кой, ако не духа на антихриста би се присмивал над всичко свято чрез мръсните филми и 
телевизионни програми? Аз вярвам, че духа на антихриста всъщност прави програми по МТВ 
и Фокс. От това, което чета за тях, става дума за абсолютна мръсотия. Кой, освен духа на 
антихриста може да е отговорен за това? 

Духът на беззаконието става все по-смел и по-смел, а обществото ни е на ръба на това да се 
превърне в бушуващ ад. Духът на антихриста в момента се разпространява в училищата, 
съдилищата, улиците, бизнеса, дори и в домовете ни. И аз съжаление, това зло бързо 
настъпва към църквата. 

Аз вярвам, че духа на антихриста основава църкви навсякъде из САЩ. Този дух е движещата 
сила за „приятелски настроените за невярващите” църкви. Кой, освен духът на антихриста би 
призовал нечестивите да определят духовните дейности, като изпраща основателите на 
църквите от врата на врата да питат хората: „Как бихте искали да изглежда църквата? Искаме 
да я направим привлекателна за вас.” 

Тези мега църкви са построени върху сатира и драма, защото хората не искат да слушат 
укори. Не желаят осъждение, така че слушат евангелие, което е почти напълно лишено от 
покаяние, от съд, от Кръста. Казва им се всичко за Божията благодат и милост, как да се 
справят с проблемите си, но нищо за Божия съд и ада. Приспиват ги в грешния им начин на 
живот. 

Питам ви – какво ще стане, ако изляза на улицата, събера всички деца, които са избягали от 
училище и ги попитам: „Какъв вид училище бихте желали? Ще построя такова, в което бихте 
се забавлявали, в каквото бихте искали да ходите.” 

Децата биха ми отговорили: „Искаме училище, което е само три дни в седмицата и само по 
два часа на ден! Не искаме алгебра, изчисления и наука. Искаме междучасие от 12 до 2, 
само пица и закуски. Да няма никакви уроци, правила и оценки. И да можем да идваме и да 
си тръгваме, когато си пожелаем.” 

Ако направя това, аз ще имам най-голямото училище в Ню Йорк, всеки изключен ученик ще 
го посещава. Но какво ще се случи с тези деца след десет години, след като нямат никаква 
подготовка за живота? 

Това би трябвало да се запитат проповедниците в „приятелски настроените към света” 
църкви! Какво ще правят, когато се изправят пред святия Божий трон и гледат безпомощно 
как един по един много от овцете им са осъдени, защото никога не са се изправили лице в 
лице срещу греха си? Хората им никога не са чували и думичка укор, който да ги доведе до 
праведността. Нямало е осъдително послание, което да отърси хората от греховете им, да ги 
подготви за съдилището на Христос. 

Точно за такива неща ни предупреждава Библията – църкви с вид на благочестие, но без 
сила. Питам ви – кой докара светската музика в църквата? Кой превърна седмичните 
молитвени събрания във „вечери за забавление”? Кой направи християните по-
заинтересовани от това дали любимият им отбор печели купата, отколкото дали изгубените, 
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умиращи хора са спасени? Духът на антихриста казва на християните, че могат да пият от две 
чаши – Господната и демоничната! 

„Не, но онова, което жертват езичниците, го жертват на демоните, а не на Бога, но аз не 
желая вие да имате общение с демоните. Не можете да пиете Господната чаша и чашата на 
демоните, не можете да участвате в Господната трапеза и в трапезата на демоните” (1 
Коринтяни 10:20-21). 

Може да си мислиш: „Това е наистина страшно. Как един християнин може да стигне до 
точката, в която е победен от духа на антихриста?” 

Има две причини, поради които духът на антихриста може да победи християнина: 

Първата причина, поради която духът на антихриста може да 
победи отстъпилия вярващ, е загубата на любов към истината. 

„... не приеха любовта на истината...” (2 Солунци 2:10). 

Духът на антихриста навлиза тогава, когато вече няма любов към Божията истина: „...да 
бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината...” (стих 12). 

Пророк Еремия писа: „Обходете улиците на Ерусалим и вижте сега, и разберете и потърсете 
по площадите му дали ще намерите човек, дали има някой, който да върши правда, да търси 
истина; и Аз ще простя на този град.  

 Но ако и да казват: Жив е ГОСПОД! — пак лъжливо се кълнат. ГОСПОДИ, очите Ти не търсят 
ли истина? Ударил си ги, но не ги заболя; довършил си ги, но не искаха да приемат поправка; 
втвърдиха лицата си повече от скала, отказаха да се обърнат” (Еремия 5:1-3). 

Този пасаж не говори за езичниците, а за Израел - Божия народ. Бог казва на Еремия: „Ходи 
и ми намери само един човек, някой, който има сърце за истината, и Аз ще му простя. Но 
няма да намериш нито един, Еремия! Тези хора казват, че Ме обичат, но не приемат, когато 
ги коригирам. Не скърбят, когато ги укорявам. Вече не треперят пред Словото Ми!” 

Може би си мислиш: „Радвам се, че не съм като Израел. Аз обичам Божието Слово. Не съм 
изгубил любовта си към истината.” Но аз ти казвам да се изпиташ! Нека ти кажа три начина, 
чрез които да разбереш дали обичаш истината в сърцето си: 

1. Първият признак за загубата на любовта към истината е, когато спреш да се събираш с 
други вярващи. 

Ако за теб е трудно да ходиш на църква, значи си изгубил любовта си към Божията истина: 
„Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се 
увещаваме един друг, и то толкова повече, колкото повече виждате, че Денят наближава” 
(Евреи 10:25). 
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Когато вече не очакваш с нетърпение да отидеш в Божия дом, когато проповедите изглеждат 
скучни и поклонението няма значение за теб, ти си се отворил за духа на антихриста. И Бог 
предупреждава: „Колкото повече наближава идването Ми, толкова по-опасни ще стават 
времената. И толкова по-важно е да се събираш с хората Ми!” 

Но из цяла Америка и Канада се случва нещо трагично. Пастори се обаждат на служението 
ни и казват: „Трябваше да спрем службите в средата на седмицата, защото малцина ги 
посещават. Трябваше да спрем провеждането на вечерните неделни събрания, защото 
хората не идват, освен ако няма филм или концерт. Дори не искат да идват и в неделя 
сутрин, ако сметнат, че службата ще продължи повече от един час.” 

Къде са Божиите деца, ако не в Божия дом? Те са на ресторант, на гости, на спортни 
състезания. Но най-вече са паркирани пред телевизора, гледайки програми от непрестанно 
нарастващо зло! 

2. Вторият признак за загубата на любовта към истината е, когато укорителните послания те 
карат да си мислиш за греховете на другите, а не за твоите. 

Когато чуеш пророческа проповед, седиш ли си самодоволно, мислейки: ‘Леле, това така 
добре описва брат еди кой си. Слава на Бог, че най-накрая му го казаха. Продължавай, 
Господи!” 

Питам те – колко от тези (ако въобще има такива) послания, които пиша, отнасяш към себе 
си? Колко осъждение стига до сърцето ти? Молиш ли се: „Господи, насочи Словото Си към 
сърцето ми”? 

Призовавам те да чуеш думите на Давид: „В сърцето си съхраних словото Ти, за да не 
съгрешавам против Теб” (Псалм 119:11). 

3. Третият признак за загуба на любов към истината е, когато укора те разгневява, вместо да 
те смирява. 

Бог казва, че омразата към укора означава, че си изоставил пътя на светостта: „Има тежко 
наказание за онзи, който оставя пътя; който мрази изобличение, ще умре” (Притчи 15:10). 

Вероятно често си тръгваш след осъдителна проповед, казвайки си: „Това слово беше много 
тежко и проповедника беше много сърдит!” Възлюбени, всеки благочестив пастир 
проповядва със свят гняв. Това е така, защото е ядосан на дявола, на духа на антихриста, на 
всичко, което отвлича душата ти от истинското поклонение на Отец! 
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Втората причина, поради която духа на антихриста може да победи 
компрометирания християнин, е любовта към удоволствията. 

„Та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение в 
неправдата” (2 Солунци 2:12). 

Тук Павел говори за „лудостта по удоволствията”. Но той не говори за богаташите, за 
подивялата тълпа, комарджиите, проститутките, наркоманите. Не, търсачите на удоволствия 
от последните дни, за които говори тук, се намират в църквата! Павел предупреждава: „И 
това да знаеш, че в последните дни ще настанат тежки времена. Защото хората ще бъдат 
себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, 
неблагодарни, богоненавистници, безсърдечни, неотстъпчиви, клеветници, невъздържани, 
свирепи, необичащи доброто, предатели, буйни, надути, повече обичащи удоволствията, 
отколкото Бога” (2 Тимотей 3:1-4). 

„Хулители в Божия дом? – ще попиташ – Неблагодарни? Клеветници? Предатели? Не!” 

О, да, абсолютно! Когато Павел използва фразата: „...повече обичащи удоволствията, 
отколкото Бога...”, той казва, че тези хора притежават някаква любов към Бог. Но тази любов 
е победена и омърсена от любовта към удоволствията на света. Павел говори за онези, 
които преследват удоволствията на неправедните! 

Възлюбени, можете да похарчите пет долара за някой филм, ако искате да прекарате два 
часа в насилие, кръвопролитие и богохулства, в които Божието име с лекота се споменава 
напразно. Но внимавайте: ще пиете от чашата на демони, ще се обвържете с тях! Вижте, 
когато плащате за такова нещо, вие показвате уважението си към духа на антихриста, който 
управлява медиите. Бог го нарича „жертване на демони”: „Не, но онова, което жертват 
езичниците, го жертват на демоните, а не на Бога, но аз не желая вие да имате общение с 
демоните” (1 Коринтяни 10:20). 

Но най-лошото е, че каните духа на антихриста в сърцето си. И ако продължите да пиете от 
чашата на демоните, ако продължавате да позволявате на мръсния дух на антихриста да се 
просмуква в душата ви, не след дълго нищо няма да ви притеснява или осъжда. 

Един свят остатък ще обича истината! 

Павел благодари на Бог за святите хора, които остават твърди в опасните времена. Този свят 
остатък ще се надигне срещу духа на антихриста и ще устои. Те няма да бъдат победени. 
Напротив, ще победят света, плътта и злия! 

„А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, 
затова, че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на Духа и вяра в истината, за 
което спасение ви призовава чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия 
Господ Иисус Христос. И така, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили – 
било чрез слово, или чрез наше писмо.  
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А Сам нашият Господ Иисус Христос и нашият Бог и Отец, който ни възлюби и по благодат ни 
даде вечна утеха и добра надежда, да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро 
дело и слово” (2 Солунци 2:13-17). 

Този свят остатък обича истината. Те не се страхуват от укор. Така че изследват себе си в 
светлината на Божието Слово, като Му позволяват да ги прониже до мозъка на костите им, а 
Бог е способен да освети ума и духа им. 

Възлюбени, ако държите сърцето си отворено за истината, ако продължите да обичате 
Божието Слово, Господ ще ви затвърди. И когато като потоп дойде злия дух на този свят, 
Сатана няма да може да влезе в сърцето ви. 

„Които се уповават на ГОСПОДА, са като хълма Сион, който няма да се поклати, а стои до 
века. Както планините обграждат Ерусалим, така ГОСПОД обгражда народа Си отсега и до 
века, защото скиптърът на безбожието няма да почива върху дела на праведните, за да не 
протегнат праведните ръце към беззаконието” (Псалм 125:1-3). 

Духът на Антихрист притежава жезъл, което означава власт. Но властта и царството му няма 
да те победят. Напротив, ти ще го победиш! 

„Писах на вас, бащи, защото познахте Този, който е от началото. Писах на вас, младежи, 
защото сте силни и Божието слово стои във вас, и победихте лукавия” (1 Йоан 2:14). 

„... и това е победата, която е победила света – нашата вяра” (1 Йоан 5:4). 

Нека дойде духът на антихриста. Няма да се поклатиш, ще бъдеш твърдо установен върху 
истината на Божието Слово. Ще бъдеш в Божия дом, покланящ се с чисто сърце. И вярата ти 
ще победи всичко, което врага стоварва срещу теб, защото Исус е на трона в храма на 
сърцето ти. 

Искам да ви дам велика защита срещу духа на антихриста. Тя се намира в Псалм 139: 

„Изследвай ме, Боже, и познай сърцето ми; изпитай ме и познай мислите ми. И виж дали 
има в мен оскърбителен път и води ме във вечния път!” (Псалм 139:23-24) 

Алилуя! 
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