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Истинската история
Цитати от светите отци за идването на
антихриста.

Коварството и лицемерието са
особено характерни черти за нашето време. Възпитавайки ги в
хората, човечеството се подготвя по такъв начин към по-леко и
безболезнено приемане на антихриста.
"Свещеното Писание свидетелства, че християните подобно на
иудеите ще започнат постепенно да охладняват към
откровеното Божие учение; те ще започнат да оставят без
внимание обновяването на човешкото естество от Богочовека,
ще забравят за вечността, ще насочат вниманието си към
земния живот. В такова настроение и направление ще се
заемат с развитието на своето положение на земята, което
сякаш ще е вечно, и с развиването на падналото естество за
удовлетворяване на всички повредени и развратени
изисквания и пожелания на душата и тялото... Когато

християнството много се умали на земята, тогава ще свърши
животът на света..." Светител Игнатий (Брянчанинов) (6,
457-458)..

Антихристът ще предложи на човечеството най-високо земно
благополучие и благоденствие, ще предложи почести,
богатство, великолепие, материални удобства и наслаждения.
И търсещите земни блага ще приемат антихриста и ще го
нарекат свой господар (Благовестник, обясн. на Иоан 5:43).
Появяването на антихриста ще бъде логична, справедлива,
естествена последица от общата нравствена и духовна
насоченост на човечеството.
..Цялата съвременна култура и целият човешки живот,
насочени изключително към осигуряване на външно, чисто
земно благосъстояние на хората, усилено и бързо подготвят
света за възцаряването на антихриста.

"Човешкото въображение, - казва епископ Игнатий - е
безсилно да си представи такъв злодей, какъвто ще бъде
антихристът. Не е свойствено на човешкото сърце, даже
покварено, да повярва, че злото може да достигне такава
степен, каквато то ще достигне при антихриста. Той ще
започне да тръби пред себе си, както са правели неговите
предтечи и предобрази, ще се нарече проповедник и
възстановител на истинското богопознание. А хората, които не
разбират християнството, ще видят в него представител и
поборник на истинската религия и ще се присъединят към
него...
"Лукавите духове, разпратени по целия свят, ще събуждат у
хората най-високо мнение за антихриста, всеобщ възторг,

непреодолимо влечение към него" (преп. Ефрем Сирин, слово
106).
Нещо подобно ние видяхме по отношение на такива
истински предтечи на антихриста като Ленин и Сталин. Това
бяха един вид "репетиции" на всичко, което ще става в още поголеми мащаби при антихриста.

Втората черта, която светителят Игнатий неведнъж посочва
в своите творения, това е изчезването на благодатните
наставници на истински духовно-нравствен живот, и
във връзка с това - едно явление, което е особено важно да
знае и помни в наше време всеки, който искрено търси
спасение - умножаването на лъжеучителите, заблудени
от бесовска измама и въвличащи след себе си целия свят в
тази измама. Необходимо ни е двойно по-голямо внимание,
както многократно ни предпазва в своите трудове епископ
Игнатий, за "да не помислим вълка за пастир" и да не се
доверим лекомислено на човек, който може да погуби
душата ни, като я поведе по лъжлив път.
..
Той ще всява страх с ужаса и необикновеността на своите
чудеса, ще удовлетворява с тях безразсъдното любопитство и
грубото невежество на хората, ще удовлетворява тяхното
тщеславие и човешка гордост, техните плътски разбирания и
тяхното суеверие, ще доведе до недоумение човешката
ученост. Всички хора, които се ръководят от светлината на
своето греховно естество и които са се отчуждили от
ръководството на Божията светлина, ще бъдат увлечени от

измамника и ще му се покорят" (Откр. 13:8).
..

"Чудесата на антихриста ще допълват въздействието от
неговото лукаво поведение. Те ще направят повечето хора на
земята негови последователи. Противниците на антихриста ще
се смятат за размирници, врагове на общественото благо и
обществения ред. Те ще бъдат подложени на скрито и явно
преследване, на мъчения и смърт."
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