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ЕДНА ЗАБЛУДЕНА НАЦИЯ!
Дейвид Уилкерсън
15 Февруари 1999

В писмо до християните в Солун Павел говори за едно бъдещо събитие, което нарича
„Господния ден“. Той пише: “А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и
нашето събиране при Него молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък,
нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като
че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин; защото това
няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на
погибелта” (2 Солунци 2:1-3)
Някои теолози вярват, че „пришествието на Господ“, за което говори Павел тук е Страшния
съд. Но аз, както и повечето учени вярвам, че Павел говори за второто пришествие на
Христос. Павел заявява, че завръщането на Исус няма да стане, докато не се случат две неща:
1. Ще има голямо отстъпничество. Мнозина, които преди са познавали Бог, ще отпаднат от
истината на Евангелието, което знаят.
2. Антихриста, или човека на греха, ще се „яви“.
За всеки човек, който обича Исус трябва да е очевидно, че вече има „отстъпление“. Много
вярващи днес, както и християни от миналите две десетилетия, са изстинали в любовта си
към Бог. Като имаме предвид всичко това, аз ще се съсредоточа върху втората точка в
списъка на Павел – че Господ няма да се завърне докато „не се яви човека на греха“.
Какво точно има предвид Павел с тази фраза? Дали казва, че Исус няма да се върне, докато
Антихрист не стане лидер на света и всички ние не видим кой е той? Не мисля. Павел
знаеше, че Христос можеше да се върне във всеки момент. Самият Исус каза, че ще се върне
когато най-малко Го очакват, в миг на око. Аз мисля, че намираме ключа към онова, което
казва Павел в начина, по който използва думата „яви“. Гръцката дума означава „разкрие“. Аз
вярвам, че Павел казва: „Исус няма да се върне, докато не се разкрие пълния план на
Антихриста, и докато църквата не го разбере.“
Разбира се, плана на Антихриста вече е показан в Библията. Павел заявява: „Защото оная
тайна, сиреч, беззаконието, вече действува...“ (2 Солунци 2:7). Той казва, че една тайнствена
форма на грях ще сполети човечеството, като ще хване сърцата на хората толкова силно, че
човека на греха бързо ще се изкачи на власт.
Но тази фраза има и друг смисъл - „тайната на беззаконието“. Тя идва от корена на една
гръцка дума, която означава „тихо начало“. Павел говори за едно тайното начало на култ към
Антихриста – прикрито демонично влияние, което е видял да се случва в неговите дни.
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В този момент същия този тайнствен дух има пълната власт да изкушава и подготвя масите
да приемат човека на греха. На хиляди хора ежедневно им промиват мозъците – тихо и
тайно – да се влязат в кошарата му. А това сатанинско дело се случва толкова бързо и
ефективно, че човека на греха би могъл да се издигне на власт съвсем скоро.
Ние не трябва да видим някакво физическо проявление на Антихриста преди да се върне
Исус. Сатанинският му дух вече се проявява в хиляди вярващи с промити мозъци!

Павел напълно обяснява „тайната на беззаконието“
Павел казва, че тайната е следната: Сатана ще изкуши масите да попаднат в дълбините на
беззаконието! Гръцката дума, която използва той тук за беззаконие означава буквално
„беззаконие“. Следователно, тайната е беззаконие, което означава, че цели множества ще
действат без закон и задръжки.
Но това беззаконие не е просто бунт срещу управлението на човека. Не става дума за бунт
срещу гражданските власти или за това да извършиш обир, изнасилване или убийство. Тези
неща предизвикват Божия гняв, но тайната на беззаконието отива по-далеч. Тя е директното
отхвърляне на истината, която е в Христос, отхвърляне на святото Божие Слово и заповеди.
Това е бунт срещу забраните на Светите Писания!
Духът на беззаконието е много разпространен в нацията ни днес. Той е самата сила зад
законодателството, което иска да заличи Бог от обществото ни. Това е същият дух, който
Сатана използва, за да измами Ева. Той й каза: „Бог е добър, Той няма да те накаже за това,
че не Му се покоряваш. Можеш да изядеш плода и да се предадеш на похотта си. Няма да се
наложи да плащаш за това!“
Това беше смъртоносна лъжа от ада. А Сатана използва същата лъжа срещу християните
днес за да докара тайната на беззаконието си. Ден след ден той убеждава маси от вярващи,
че могат да се предават на греховете си без да бъдат наказани. Това е демонична схема,
която иска да изврати Христовото Евангелие на благодатта и да го превърне в послание на
безнравственост!
За съжаление много хладки християни се предават на духа на беззаконието. Някои от тях
вече са влезли в култа към Антихриста. Те са готови да приемат човека на греха, когато той се
появи на сцената, прави чудеса и разрешава проблеми.
Може би си мислиш: „Никога няма да се измамя и да последвам Антихриста.“ Но Павел
казва, че Антихриста ще дойде на власт понеже хората ще бъдат заслепени и измамени от
собствения си грях: „... чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от
всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата, между ония,
които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.“ (2 Солунци 9-10)
Сатана ще измами цели маси народ като ги убеди в една тънка, но мощна лъжа. Коя ще е тя?
Той ще убеди света както убеди Ева: „Бог не наказва за грях!“
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Павел казва, че измамата му ще дойде „... с всичката измама... защото не приеха да обичат
истината, за да се спасят.“ (стих 10). След това добавя: „И затова Бог праща заблуда да
действува между тях, за да повярват лъжа“ (стих 11).
Апостолът казва: „Онези, които откажат да се покорят или да уважават Божието Слово ще
изпаднат в силна заблуда. Отначало ще затворят очи пред греха си. Ще го оправдаят. Но
скоро ща започнат активно да търсят послание на лесна благодат. Те ще измислят благодат,
която е много различна от онова, което имаше предвид Бог. Неговата благодат никога не е
позволителна, а винаги води до покаяние!“

В момента страната ни е изпаднала в силна заблуда!
Днес Америка е под изкушителната сила на една сатанинска лъжа! Но преди да продължа,
моля разберете, че тук не говоря за демократи или републиканци. Това, което ще кажа няма
нищо общо с политиката, а се отнася до духовната истина. Истината е, че лидерите на
нацията ни са отхвърлили напълно Божието Слово, като не уважават библейската истина. И
Бог сега е позволил да бъдем измамени!
Демоничната лъжа, която покрива Америка днес е фалшивия мир. Това е идеята, че можем
да правим каквото си поискаме без да се страхуваме от последиците. Вече сме прекосили
чертата в измамата и наказанието е неизбежно.
Павел описва това Божествено наказание в Римляни 1-а глава. Той говори за онези, които
преди са се придържали за библейската истина, а след това са се опитали да задържат
истината в неправедността. Накратко – те са искали да живеят с Божието Слово и похотта си
в същото време. Така че Бог ги е предал на укорителен ум. Те са искали да повярват лъжата,
така че Той е изпратил силна заблуда над тях!
Точно в това състояние е нацията ни днес. Президентът каза на цялата страна: „Не извърших
този грях“, а след това беше изобличен, че е извършил греха. Днес 80% от американците са
си затворили очите и пред греха му и пред лъжата му, като казват, че това е без значение.
Както е проповядвано – истината е паднала на улицата.
Американците също и комарджийстват на стоковата борса като пияни моряци и
просперират. В допълнение към това едно проучване казва, че 65% от учениците в колежи
преписват и мислят, че в това няма нищо лошо. Хората от всяко поколение се отнасят
небрежно към Божия закон, мислейки си: „Това, което правя трябва да е добре, понеже не
ме наказват за него.“
Сега точно това отношение е пропълзяло и в църквата. Множество християни днес гледат
филми за възрастни или сърфират из интернет, за да гледат порнография. Преди съвестта им
ги е измъчвала. Но сега те си мислят: „Всичките ни лидери остават безнаказани за това.
Всеки го прави. Защо да не мога и аз?“ Те са изпаднали в демонична измама!
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Истина е, че непрестанно слушаме лъжи и манипулации от столицата ни. Но силната измама,
в която живее нацията ни не е само мръсната бъркотия във Вашингтон. Не, измамната сила
на Сатана стига доста по-далеч от това коварство и поквара. Голямата му лъжа се излива от
ада срещу Божия народ!
Павел предупреждава: „Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но,
понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си
от истината, ще се обърнат към басните (лъжите). (2 Тимотей 4:3-4)
Кои са измамените маси, за които говори Павел? Това са измамени християни! Той написа
това писмо до солунската църква, до новородените вярващи! Обръщаше се към хора, които
бяха слушали библейските поучения и знаеха Божията истина. Въпреки това се бяха
задържали за похотта си и вече търсеха ереси, които да ги утешат в греховете им!

Аз вярвам, че измамените християни ще бъдат сред онези, които
ще отдават най-голяма почит на Антихриста!
Злите хора винаги са били „лишени“ от истината, презирали са я, тъпкали са я, подигравали
са й се. Наскоро видях пример за това в „Ню Йорк Поуст“ когато един писател заяви:
„Науката вече измести вярата.“ Но най-голямата грижа на Павел винаги беше за онези, които
познават пътя на истината, признават си за вярата си в Христос, но въпреки това се опитват
да флиртуват с греха. Павел писа за онези, които се опитваха да се придържат към истината,
докато живееха в неправедност, че това е акт, който дразни Бог. „Те които замениха
истинския Бог с лъжлив... Затова Бог ги предаде на срамотни страсти...“ (Римляни 1:25-26)
Други бяха поробени от похотливите си удоволствия, обръщаха се към лъжеучители в опита
си да намерят мир. Накрая те приемаха „... гибелни ереси... И мнозина ще последват техните
похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули“ (2 Петрово 2:1-2).
Всички послания на Павел относно отстъпничеството и Антихриста бяха отправени към
такива плътски християни. Те не се отнасяха за идолопоклонниците в Рим, езичниците в
Гърция, езическите племена из непознати територии. Посланието на Павел имаше голямо
значение за църквата и той го написа, за да се чете в църквите, директно на вярващите!
Виждате ли, Павел призоваваше Божия народ да обича истината, да я издирва, да я изучава
и да й се покорява. Той писа: „Нека истината ви води! Не се обръщайте от нея. Молете
Святия Дух да ви даде очи, за да я видите, уши, за да я чуете и сърце, за да я обичате. В
противен случай ще се отворите за измамата и накрая ще вярвате в лъжа. Сатана ще може да
ви вкара в култа към Антихриста!“
Наскоро видях този вид измама, докато гледах видео касета от една конференция на
евангелието на просперитета. Не можах да повярвам на онова, което видях. Един
евангелизатор каза на събранието: „Всички вие ще се напиете тази вечер!“ - искаше да каже,
както си мислех, че щяха да се напият с Духа. Но малко по-късно много хора в събранието
залитаха като че наистина бяха пияни!
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Самият евангелизатор беше подкрепян от двама помощници, които го поставиха пред
събранието. От време на време този човек съскаше като змия. Други хора на събранието се
търкаляха по пода, виеха като диви животни или се превиваха от „свят“ страх.
В един момент един от музикантите започна да пее „Бягай за парите!“ Текста на песента
беше горе долу този: „Ако тичаш силно и бързо, ще забогатееш, забогатееш, забогатееш!“
Изведнъж хората се втурнаха диво около сградата и пееха: „Бягай, за да забогатееш!“
Моля разберете – тези хора не бяха невежи. Всички те бяха добре облечени и изглеждаха
интелигентни. Докато ги гледах си мислех: „Кой е омагьосал тези хора? Как могат да приемат
толкова глупаво, небиблейско евангелие?“
Реших, че в един момент повечето от тях са слушали истинското Евангелие и осъдителни
послания. Но очевидно не са искали да слушат това ясно, просто Евангелие и са се хванали
на една лъжа. Те са имали похот към парите – дух на алчност, и в крайна сметка са
потърсили този проповедник на просперитета. Той ще ги научи как да служат и на Бог, и на
Мамон! Убеден съм, че тези хора биха слушали мощна проповед, която изобличава
лъжливата им система на тяхната вяра, а не биха чули и дума. Биха били предадени на силна
заблуда и биха повярвали лъжата на дявола! Павел нарича такива заблудени християни „...
човеци с покварен ум, извратени във вярата“ (2 Тимотей 3:8). Те са познавали истината, но са
й се съпротивили!
Аз вярвам, че Антихриста ще дойде като най-великия проповедник на просперитета на
всички времена. Той със сигурност ще е религиозен персонаж, някой който обещава здраве
и богатство. А онези, на които в момента лъжливи учители им промиват мозъците ще се
превърнат в най-големите му привърженици. Те ще го приемат като истински Божи човек.
Ако не вярвате в това, просто си припомнете Писанията. Библията казва, че в дните точно
преди завръщането на Исус, Сатана ще излее такъв съкрушителен потоп от изкушение, че ще
се опита да заблуди дори и избраните, ако е възможно. Няма да има значение колко време
е ходил с Христос вярващия, той ще се изправи пред изкушения, за които никога не е чувал
през живота си. Дори и най-силният вярващ ще бъде изкушен да се усъмни в Божията
вярност и да не се довери на святото Му Слово.

Най-голяма опасност да бъдат измамени са онези вярващи, които с
радост слушат Божието Слово, но не му се покоряват!
Павел пише до галатяните: „Вие вървяхте добре; кой ви попречи да не бъдете послушни на
истината?“ (Галатяни 5:7). „... кой ви омая?“ (3:1). Апостолът питаше стадото си: „Какво ви
стана? Толкова добре вървяхте. А сега са ви промили мозъците!“
Из цялата Библия Бог ни показва ясно колко важно е за нас да се покоряваме на Словото Му.
Виждаме един такъв пример в живота на цар Саул. Бог даде на Саул ясна заповед чрез
пророк Самуил. Той заповяда на Саул: „Иди сега та порази Амалика, обречи на изтребление
всичко, що има, и не го пожали; но избий мъж и жена, дете и бозайниче, говедо и овца,
камила и осел.“ (1 Царе 15:3)
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Покори ли се Саул на Божията заповед? Библията ни казва: „И Саул порази амаличаните... И
хвана жив амаличкия цар Агаг... Саул, обаче, и людете пощадиха Агага, и по-добрите от
овците и от говедата и от угоените, и агнетата и всичко, което беше добро, и не искаха да ги
обрекат на изтребление....“ (стихове 7-9)
Бог беше казал съвсем ясно това слово на Саул. Но след като той отиде на война, се покори
само частично на Господ. Вместо да убие всеки и всичко, той пощади цар Агаг, дори задържа
и плячка от войната. Самуил беше съсипан от скръб поради това. Той каза на Саул: „Господ
те изпрати на път и рече: Иди та изтреби грешните амаличани, и воювай против тях догде се
довършат. Защо, прочее, не послуша ти Господния глас, но се нахвърли на користите, та
стори това зло пред Господа?“ (стихове 18-19)
В този момент Библията ни дава едно скръбно, смразяващо слово: „Тогава Господното слово
дойде към Самуила и каза: Разкаях се, гдето поставих Саула цар, понеже той се отвърна от да
Ме следва, и не извърши повеленията Ми...“ (стихове 10-11)
Това описва ли твоя живот? Бог казал ли ти е ясно да се разправиш с някой похотлив навик в
живота си, а ти продължаваш да се прилепяш за него, като отказваш да го изкорениш?
В този момент Духът Му може би ти говори с мил, ухажващ глас и ти казва: „Похотта ти стои
между нас, пречи на връзката ни. Вече не мога да те благославям, докато живееш с нея.
Вярвай на Духа Ми, за да ти помогне. Остави похотта си, дете Мое.“ Но скоро Бог може да ти
говори ядосано и да каже: „Ако не оставиш похотта ти, ще я изоблича и това ще унищожи
живота ти!“
Бог отхвърли Саул заради непокорството му. Самуил му каза: „Защото непокорността е като
греха на чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти
отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар.“ (стих 23)
Точно тогава Божия Дух остави Саул. Половинчатото покорство на царя го беше отворило за
влиянието на Сатана. Скоро един зъл дух го притесняваше и накрая той потърси съвет от
една вещица!
Вероятно докато четеш разказа за живота на Саул се чудиш: „Но Саул се опита да направи
най-доброто, на което беше способен. Той не се справи толкова зле. Защо Бог беше толкова
жесток с него? Защо не прости на Саул?“
Чрез този пасаж Бог ни казва, че Той има предвид точно това, което казва! Той казва:
„Показвам ти какво мисля за непокорството ти към Мен. Искам цялото ти сърце, цялата ти
любов, а не само половинчато покорство!“
Сега, ако Господното послание към Саул беше мъгливо и неясно, ние можехме да се
оправдаем като кажем, че на Саул същото му беше позволено. Но заповедта Му към Саул
беше ясна, нямаше съмнение какво беше заповядал. Така е и днес – нямаме съмнение в
онова, което ни е казал Бог. Знаем кои са Неговите заповеди, понеже Той ги е разкрил в
Словото Си чрез своя Дух, който живее в нашите сърца.
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Може да кажеш: „Но това, което Бог направи със Саул се случи в Стария Завет, под Закона.
Ние живеем във време на благодат. Господ със сигурност няма да бъде толкова жесток към
нас, когато не Му се покорим като Саул.“
Ето го Божието слово по въпроса с това, че сме под Новия Завет, под завета на благодатта:
“(Бог) Който ще въздаде на всеки според делата му: вечен живот на тия, които с постоянство
в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие; а пък гняв и негодувание на ония, които са
твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата; скръб и неволя на
всяка човешка душа, която прави зло, първо на юдеина, после и на гърка, а слава и почест и
мир на всеки, който прави добро, първо на юдеина, после и на гърка. Понеже Бог не гледа
на лице.“ (Римляни 2:6-11)
Нека ви кажа разликата между Саул в Стария Завет и всички вярващи под Новия Завет:
когато човек наистина има желанието да се покори на Божите заповеди, когато той обича и
уважава Божието Слово, Святия Дух му дава всички сили и способности, за да изпълни тези
заповеди. Това е благословената провизия на Новия Завет.
Саул нямаше този вид свято желание. Но всеки вярващ, който наистина обича Господ и
Словото Му е в състояние да умъртви всяка похот, като събори властта на греха чрез солата
на Святия Дух в себе си. Павел дава това силно предупреждение на вярващите: „И ти,
човече, който съдиш ония, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата
на Бога, като вършиш и ти същото?“ (Римляни 2:3). Той казва: „Казваш ли, че си християнин,
казваш ли на всички, да се покоряват на Божия закон, а самия ти си прелюбодеец?“
“Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че
Божията благост е назначена да те води към покаяние?“ (стих 4). Павел добавя: „Бог е бил
милостив към теб през цялото време, разправял се е с теб нежно и мило. Не разбираш ли, че
цялата Му добрина, милост и благодат имат за цел да те доведат до покаяние?“

Какъв е смисълът на това послание?
Преди всичко искам да ти кажа това: Антихриста ще дойде като най-великия проповедник на
просперитета в историята. А дявола вече събира половинчати вярващи, които попаднат в
култа към него. Скоро вече няма да има задръжки в обществото ни, а вярващите ще бъдат
изложени на демоничните изкушения повече от всякога.
Точно това се случи с много немски християни по времето на Хитлер. Когато Хитлер се
издигна на власт, с харизмата и обещанията си за добър живот, дори и хладките лутерани и
петдесятници го приеха. А по-късно, когато започна да върши злините си в обществото, те
отхвърлиха истината от Божието Слово.
Разбира се някои мощни гласове се застъпиха за Евангелието в онези църкви. Но шокиращо
голям брой вярващи в крайна сметка последваха Хитлер и дори го хвалеха, викайки „Хайл
Хитлер!“ Те се хванаха на лъжата и Бог ги постави под мощна заблуда!
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Питам те: стоиш ли под мощни проповеди, които любящо изобличават греха ти? Ако е така,
позволяваш ли на това слово да те осъди? Или пък веднага се връщаш към похотта ти, без да
скърбиш въобще?
Ако отхвърляш предупрежденията на Святия Дух, ако непрекъснато не се покоряваш на Бог
без да скърбиш въобще, значи си бил хванат за култа към Антихриста. Дяволът тихо ти
помага да започнеш да участваш в служението на беззаконието му. И когато дойде
обещаващият и вършещ чудеса Антихрист, ти ще се хванеш на лъжите му и ще бъдеш
предаден на заблудата!
Чуй какво казва Павел за компрометираните вярващи, които отказват да обичат и да се
покоряват на святото Божие Слово: „Та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали
истината, а са имали благоволение към неправдата.“ (2 Солунци 2:12). Горко на онези, които
знаят истината за похотите си, но не вярват, че Бог ще ги съди!
Ето ги ужасните резултати от това да не вярваш и да не действаш според Божията истина:
Сърцето се закоравява от измамата на греха. Сатана кара закоравеното сърце да оправдае
себе си, така че да се освободи от всеки страх и наказуемост. Когато Бог види, че сърцето на
вярващия няма да приеме и да се покори на истината, той предава този човек на сатанинска
измама. Вярващият ослепява от лъжата, която казва, че няма наказание за греха и няма Ден
на страшния съд, и че може да му се размине заради похотливите му удоволствия.
Вярващият става плячка на демоничните учения, мисли си, че злото е добро, а доброто – зло.
Той в крайна сметка се отдалечава толкова много от Христос и истината, че става сляп за това
кой е Антихриста и започва да му се покланя и да му служи като на бог.
В Деня на съда Бог каже на този човек: „Махай се от Мен, вършителю на беззаконие!“
Възлюбени, това не трябва да се случва на никой от нас. Бог е направил така, че заветните
Му обещания да премахват всяка заблуда от нас и да ни дават победа над греха чрез силата
на Христовия кръст. Всичко, което Той иска е да обявим война на греха и да кажем: „Няма да
сключа мир с този навик. Отказвам да го подслоня. Освободи ме, Отче, чрез Духа Ти!“ Когато
Той чуе тази молитва, ще изпрати така сила от Святия Дух и слава от небето, че дявола няма
да има шанс срещу тях!
Моли се сега Бог да вложи в теб огромна почит към Словото Му. Помоли Го да ти помогне да
бъдеш дисциплиниран в това да четеш Писанията. И помоли Духа да ти помогне да приемеш
присърце онова, което четеш – да повярваш, че Бог има предвид онова, което казва!
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