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“И стана война на небето” (Откровение 12:7) 

Днес чуваме много неща за войната срещу тероризма. Чуваме за една война, наречена 
„джихад“, за война в Палестина, за заплаха от война в Северна Корея. Никога досега не е 
имало толкова военно време в историята. И за тези конфликти научаваме незабавно поради 
средствата за комуникация, с които разполагаме днес. Почти на секундата получаваме 
репортажи за бомбардировки, нападения, за броя на жертвите. 

Убеден съм, че това са войните и слуховете за войни, за които говори Исус. И точно както 
пророкува Той, сърцата на хората прималяват от страх. Войните, които виждаме, сеят страх 
из целия свят. 

Всичките тези войни са просто една малка междуособица. Те са чисто и просто симптомите 
на една много по-голяма война. Виждате ли, всъщност се води само една единствена война. 
И тази война на войните се води в небето. Това е война между Бог и дявола.  

Тази война беше обявена преди цяла вечност. Откровение ни казва: „Михаил и неговите 
ангели воюваха против змея; и змеят воюваше заедно със своите ангели“ (12:7). Змеят 
изобразява Сатана и всички паднали ангели, които той измами. Докато беше в небето, 
дяволът поведе тези орди ангели да се надигнат срещу Бог. Той искаше да узурпира Божията 
власт и да седне на трона Му. 

Но дяволът изгуби първата война. „(Змеят) ... но те не надвиха и не се намери място за тях на 
небето.“ (Откровение12:8). Бог каза на Сатана: „Няма място за теб в присъствието Ми.“ И го 
изхвърли от небето, заедно с ангелите, които се бяха разбунтували с него. Те бяха изпратени 
в един свят, който Библията нарича „пуст и безформен“. 

Сега, Сатана вече беше измамил ангелите, които го последваха. И когато Бог създаде 
човечеството, Сатана реши да измами и него. След като той не можеше да стане Бог, щеше 
да си отмъсти на Божието семе. Така че, той започна тази война в Едемската градина, срещу 
първия мъж и жена. 

Сатана изкуши първо Ева, след това Адам. И когато ги накара да паднат, изглеждаше така все 
едно е спечелил велика победа. Раят вече беше затворен за хората. Сатана и ордите му 
трябва да са злорадствали поради тази победа. А чрез битката, която водеха, те обявиха 
война на Бог и на семето Му. 
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Все още се води война в небето. Но Сатана не води тази война от небето, нито от ада. Не, 
Сатана падна в безформената пустош, от която Бог създаде земята. И след като Бог създаде 
хора, които да я населяват, Сатана сложи трона си там. 

Библията говори много ясно за всичко това: „Но те не надвиха и не се намери място за тях на 
небето.“ (Откровение 12:8). „И когато змеят видя, че беше хвърлен на земята“ (Откровение 
12:12). 

Бунтът на Сатана не изненада Бог 

Още преди основаването на света Бог имаше план как да победи дявола. Той щеше да 
създаде човека по Свой образ и щеше да му позволи да има собствена воля. Следователно 
човекът щеше да бъде изпитван. Всъщност, той щеше да бъде поставен в самото сърце на 
войната, близо до военната мощ на Сатана. Човекът се провали при първото изпитание. 
Сатана спечели Едем. И от този момент нататък дявола продължи да мами човека. По 
времето на Ной, Сатана успя да измами целия свят. Само осем души бяха спасени от цялото 
население на земята. Това ставаше в продължение на години, като Сатана мамеше цели 
народи. Той властваше над древния Египет, над Содом и Гомор, а за кратко дори и над 
избрания Божи народ, Израел. Всъщност, да четеш израелската история по време на войната 
между Бог и Сатана е обезкуражително. 

От момента, в който Бог сложи ръка върху Израел, дяволът разбра това. Господ извършваше 
свръхестествени дела за народа Си, освобождаваше ги чрез чудеса, даде им велики 
откровения за любовта Си. Въпреки това в продължение на 40 години след Изхода от Египет, 
Сатана подбуждаше бунт, идолопоклонство в Израел. Накрая, когато дойде времето да се 
влезе в Обещаната земя, само двама израилтяни от онези, които бяха излезли от Египет, 
избегнаха измамата му – Исус Навиев и Халев. 

Сатана трябва да е злорадствал още веднъж. Изглежда всяка битка се развиваше в негова 
полза. И той продължи да печели победи чрез демоничните си измами. Той завладя всички 
народи около Израел: вавилонците, филистимците, моавците, хетейците, ханаанците и 
северните царства. Накрая Сатана насочи поглед към оцеляващите деца на Израел. 

Тези израилтяни бяха влезли в Ханаан с Исус Навиев, след като бащите им бяха умрели в 
пустинята. Изглежда беше зората на новото време за Божия народ. Но Сатана нападна това 
поколение с още по-големи измами. Той им даде идолопоклонството, прелюбодейството и 
лъжепророците. Даде им демоничното поклонение на Ваал, Астартата и Моллох. Библията 
представя това поколение като непрестанно покланящо се на идолите „по високите места“. 
И те непрестанно отхвърляха Светия Израилев. 

Аз мисля, че тази глава от еврейската история е напълно необяснима. Помислете: онези хора 
бяха видели как родителите им умряха под наказанието в пустинята. Бяха виждали как 
родителите и дядовците им бяха подложени на ужасна смърт. Всъщност, в продължение на 
40 години онова младо поколение беше ходило от погребение на погребение, разделящо се 
с възрастните си роднини от всички страни. Но дори и след като бяха видели всичко това, те 
отново се обърнаха към поклонението на демоните. 
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В продължение на векове след това Сатана се радваше на победа след победа над Божието 
семе. Той облада израелските царе от Ахав до Еровоам и Манасия, зли хора, които обилно 
проливаха невинна кръв. В крайна сметка последната глава на книгата Съдии ни разкрива 
как точно падна Божия народ. 

Съдии 21 глава е ужасен, тъжен разказ за това как една полудяла тълпа хомосексуалисти 
изнасили наложницата на един свещеник и я остави полумъртва. Когато свещеникът я 
намери, той разчлени тялото и изпрати частите й до 12-те племена в Израел. Този случай 
прерасна в гражданска война между Божия народ срещу правата на хомосексуалистите. 
Хиляди израилтяни бяха убити. 

Книгата Съдии завършва с тези ужасни, смразяващи думи: „В онези дни нямаше цар в 
Израил; всеки правеше, каквото му се виждаше добро.“ (Съдии 21:25) 

Казвам ви, това е желанието на Сатана за всяко едно поколение. Той успя да повали 
истинското поклонение в Израел. В края на книгата Съдии мъжете, жените и децата живееха 
както си пожелаят. И точно това постига Сатана в момента, в нашето поколение. Той се 
опитва да постави Библията извън закона, като я кара да изглежда напълно несъстоятелна. 
Хората биват окуражавани да интерпретират Божието Слово по техния си начин. Това е 
измама направо от ада. 

Истината е, че по времето на Съдии имаше цар в Израел. Това беше Сатана. Той 
управляваше не само езическия свят, но и избрания Божи народ. В този момент дяволът 
изглежда беше спечелил битката. Той и демоните му изглеждаха непобедими във войната 
им срещу небето. 

Бог беше търпелив, понеже имаше победоносен план за действие 

Господ не се притесняваше от победите на Сатана. Да, Той скърбеше за непрестанното 
падение на народа Си в греха и смъртта. Но Бог вече имаше военен план в действие. 

Накрая, „когато се изпълни времето“, Бог изпрати Сина Си на бойното поле. Той беше Бог в 
плът, който влезе в битката. Господ заявяваше: „Битката вече се промени. Аз поемам 
командването. Сатана вече няма да побеждава. Това е началото на края на войната в небето. 
И победата е Моя.“ 

След това Бог предупреди дявола, заявявайки: „Ще издигна армия. А Синът Ми ще бъде 
генерал на тази армия. Той ще има Църква, която се състои от безгрешни, неопетнени, свети 
воини. И тя ще бъде основана на крайъгълния камък – Исус Христос, Божия Син.“ 

Когато Исус се роди във Витлеем, това разтърси от страх лагера на Сатана. Всеки демон 
извика: „Това е Божият Син! Той ще ни отнеме цялата сила и власт. И ще управлява и царува. 
Ние не успяхме да победим Бог в небето. Как ще спечелим битката със Сина Му? Трябва да 
Го убием още в люлката.“ 
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О, как само се опитваха да убият Христос демоничните емисари. Библията ни казва, че всяко 
мъжко бебе под определена възраст в онзи регион беше убито, и всичко това в опит да се 
убие Исус. Но това беше битка, която Сатана не можеше да спечели. Бог щеше да победи. 

По онова време Бог поби Кръст в центъра на битката. И постави Сина Си на Кръста. 
Христовата кръв се разля по земята на бойното поле. И капка по капка започна да се 
превръща в пречистващ потоп, способен да измие греховете на цялото човечество. 

В този момент Исус извика така че се чу из цялото творение: „Свършено е.“ Когато Сатана и 
демоните му чуха това, се разтърсиха от страх. Те осъзнаха, че всичко е свършено. Трябва да 
са крещели: „Свършено е с нас! Божият Син ни потъпка. Той ни направи за срам. Ограби ни 
всяка власт, която имахме над хората. Вече не можем да хванем никой, който е покрит с 
кръвта Му.“ 

Три дни по-късно се чу още един мощен писък: „Христос възкръсна!“ Това беше най-
мрачният час на Сатана. Войната внезапно се промени. Книгата Откровение го описва по 
следния начин: “И чух силен глас на небето, който казваше: Сега дойде спасението, силата и 
царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се хвърли долу обвинителят на 
нашите братя, който ги обвинява денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха заради 
кръвта на Агнето и заради словото на тяхното свидетелство” (Откровение 12:10-11). 

Коя беше властта, която изгуби Сатана? Това беше способността му да обвини всеки човек, 
който е бил очистен от кръвта на Исус. Дяволът вече не можеше да държи вярващите в 
оковите на вината, страха или осъждението. Той беше ограбен от всичката си власт да мами 
и унищожава онези, които живеят чрез вяра в Христовата жертва. Вече нямаше власт над 
никой, който вярваше в Исус. 

Бог отправи законова декларация към всички, които вярваха в Сина Му: „Бяхте освободени. 
Силата на дявола не може да ви държи ако вярвате в силата на кръвта на Исус Христос. Няма 
сила под небето, която може да ви събори.“ 

Вече имаше 2 царства 

Първо, това беше царството на Бог и Сина Му. И, второ, това беше царството на Сатана и 
падналите му ангели. Едното царство беше на светлината, а другото - на тъмнината. Ние вече 
видяхме как дяволът се опитваше да ограби царството на светлината през историята. Той 
беше печелил победи в дните на Ной, по времето когато Израел беше в пустинята и по 
времето на Съдиите. Но Христос победи всичко това. 

Тук трябва да се върнем към Откровение 12:12: „Но горко на земята и морето, защото 
дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.“ Това „малко 
време“ започна на Голгота. Оттогава Сатана е станал много по-разярен. А той става още по-
гневен с наближаването времето на Страшния съд. 
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Няколко стиха след това се споменава една жена: „И змията изпусна от устата си вода като 
река след жената, за да направи да я завлече реката.“ (Откровение 12:15). Аз вярвам, че тази 
жена е Христовата невяста, победоносният остатък. Библията казва, че този остатък ще се 
състои от огромно множество, което никой човек не може да преброи. Той ще включва 
всеки човек през историята, който е направил Исус свой Господ. 

След това четем: „Тогава змеят се разгневи срещу жената и отиде да воюва против 
останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за 
Исус.“ (12:17). Да, Сатана е ядосан на всеки вярващ. Но ако той дръзне да ни докосне, 
докосва зеницата на Божите очи. 

Това, което виждаме да се случва в света сега, е последния опит на Сатана да унищожи 
Христовата невяста. Дяволът е излязъл на тотална война и използва всичко в арсенала си, за 
да се опита да събори Божите избрани. 

Библията нарича атаката на Сатана „потоп от устата му“ 

Този потоп е от беззаконие. А Сатана го е излял срещу жената, за да се опита да я измести от 
защитата на Христовата кръв. Исус предупреди, че беззаконието ще се увеличи в последните 
дни. И поради потопа от беззаконие, любовта на мнозина ще охладнее (виж Матей 24:12). 

Аз си представям Сатана в щаб квартирата му, лаещ зли заповеди: „Контролирайте медиите! 
Напълнете ума на злите хора с похот. Накарайте ги плътските им желания да ги заведат до 
порнографията. След това пратете тези мъже да изнасилват деца.“ 

Резултатът е бъркотия от зло, каквото света никога не е виждал. Но особено тъжна е атака, 
която се води срещу Божите деца. Помислете: 

Филми с насилие са затъпили умовете на много християни, които ги гледат. А вече и 
сексуалните сцени във филмите станаха безбройни. В служението ни се получават 
съобщения за малолетни, 6-7 годишни момчета, които са се опитали да изнасилят момичета 
на тяхната възраст, че и по-малки. Когато ги попитат защо, те отговарят: „Видях го на едно 
видео, което гледаха мама и татко“. 

В момента има над 300 000 порнографски уеб сайта в интернет. Тези сайтове съдържат най-
злите и отвратителни снимки, които човечеството някога е виждало. Но най-лошото е, че 
малки деца попадат на сайтовете. Нежният им ум е подлаган на картини, които ще им 
навредят през следващите години. 

Хомосексуалните бракове са на път да станат нещо нормално. Някои вестници вече включват 
гей двойки на страниците си за сватбени съобщения. Вече все по-голям брой начални 
училища се подготвят да преподават ръководство озаглавено „Как да живеем като 
хомосексуалисти“. Деца са на път да бъдат обучени в спецификите на хомосексуалния 
живот.  
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Хомосексуалната агресивност си е проправила път до най-високите нива в църквата. 
Епископалната деноминация наскоро ръкоположи отявлен хомосексуалист за епископ. 
Когато церемонията свърши, епископът се обърна и хвана любовника си за ръка. 

Сатана е докарал хомосексуалната измама още по-далеч в църквата и отново децата са 
жертви. Все повече свещеници хомосексуалисти биват изобличавани и обвинявани в това, че 
са изнасилвали поверените на грижите им деца. 

Модната индустрия вече не е просто рискова, а започна да възвеличава голотата. Това е опит 
да се шокира обществеността чрез една индустрия, която се занимава с безсрамна 
чувственост. Но Сатана я използва за да повлияе на Божите хора, особено на младите 
вярващи. Тази едва доловима демонична мода има за цел да събори съпротивата им към 
чувствеността.  

Има съживление на диви алкохолни запои сред тийнеджърите. Дори и „Уетон Колидж“, 
който в продължение на десетилетия беше символ на светостта, сега разрешава употребата 
на алкохол. Причината? Те искат да привлекат по-образовани професори, което означава по 
пиещи професори. Със сигурност ще последват и други християнски колежи. Ще пострада 
цяло поколение от млади вярващи, които ще бъдат изложени на беззаконие, което не биха 
видели другаде.  

Помислете и за тези наскорошни примери за последната атака на Сатана: Една кино звезда, 
която иска да стане губернатор на Калифорния беше посъветвана да се замеси в някакъв 
скандал, ако иска да спечели изборите. Беше му казано, че ако има извънбрачна връзка, 
това ще го направи герой в очите на хората и ще увеличи известността му като му спечели 
повече гласове. 

Приема се цял потоп от закони, които искат да премахнат Божието име от обществото ни. 
Сенаторите на САЩ са предложили такива закони. Законите им ще забраняват всеки човек, 
който вярва в Бог или има каквато и да е вяра, да бъде приет за съдия. 

Вероятно сте чели за известния върховен съдия на САЩ. Той нареди да бъдат премахнати 
гранитните букви с 10-те Божи заповеди от пода на една правителствена сграда в Алабама. 
Междувременно съдията управлява от федерална постройка, в която се намира статуята на 
Зевс. 

Отначало си мислех, че тези неща трябва наистина да натъжават Божието сърце. Но сега си 
мисля, че Господ се смее на тези жалки човешки опити. Защо? Понеже Бог работи с милиони 
млади хора, които пишат закона Му в сърцата си. И никой съдия на земята не може да го 
махне от там. 
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Ако ти изглежда, че дяволът печели войната, само почакай 

Искам да ви покажа какво ще се случи във войната в небето между Христос и Сатана. 
Библията заявява: „Защото Господ ще изпълни на земята казаното (по правда) от Него, като 
го извърши и завърши бързо“. (Римляни 9:28). Бог казва: „Ще приключа битката скоро. Ще я 
завърша бързо“. 

Може би се чудиш: „Но, какво чака Бог? Защо не се е намесил досега? Ясно е, че сме 
стигнали до критичната точка. Къде е могъщата Божия ръка?“ 

Яков ни дава отговора: „И така, братя, бъдете търпеливи до Господното пришествие. Ето, 
земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и дълго търпи за него, докато получи и 
ранния, и късния дъжд.“ (Яков 5:7). С две думи – Исус търпеливо чака спасението на душите. 
Той чака най-последната жетва. 

Повечето библейски изследователи вярват, че под „ранния дъжд“ Яков има предвид 
Петдесятница. Колкото до късния дъжд, аз считам, че ние го виждаме в момента. Кое по-
добре описва късния Божи дъжд от преуспяващата тайна Църква от милиони хора в 
комунистически Китай? Това тяло от вярващи се изгради чудотворно само за няколко 
десетилетия. В годините около Втората световна война, когато мисионерите напуснаха 
Китай, Църквата там беше малко, умиращо движение. След това, само чрез Божия Дух, тя 
някак си се превърна от шепа изолирани събрания в мощно дело, каквото света никога не 
беше виждал. 

Ами падането на Желязната завеса? Никой не очакваше да види как комунизмът пада по 
време на нашия живот. Но Бог го събори за една нощ. В денят, в който пиша това послание, 
„Ню Йорк Таймс“ казва, че в момента руското правителство осъжда аборта от морална 
гледна точка.  

Дори и най-закоравелите ислямски държави виждат този последен дъжд на Евангелието. 
Днес сателитите заливат ислямските страни с добрата новина чрез радио и телевизионни 
послания. Когато един евангелизатор проведе събрание в Пакистан, дойдоха над 500 000 
души. 

Да, късният дъжд е дошъл. Целият свят е изпълнен с добрата новина за Исус Христос. Така че 
кога да очакваме Господ да се намеси? 

Самият Исус ни казва: „И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавило нито едно 
същество; но заради избраните онези дни ще се съкратят.“ (Матей 24:22). Той казва: „Никой 
не знае деня или часа на завръщането Ми. Но Аз ще го съкратя.“ 

Погледнете отново изявлението на Павел: „Защото Господ ще изпълни на земята казаното 
(по правда) от Него, като го извърши и завърши бързо“ (Римляни 9:28). Коренът на гръцката 
дума за „бързо“ тук означава „един бърз удар“. Бог казва: „Ще извърша бързо дело. Ще 
изчакам търпеливо да свърши жетвата. Но след това бързо ще се прехвърля към съда.“ 
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Изведнъж ние ще видим съд какъвто никога дотогава не сме виждали. Това ще се случи в 
час, в който земята е покрита от плътна тъмнина, когато на исляма му е дадена голяма сила 
и власт, когато звяра и Антихриста са се издигнали, за да говорят големи богохулства, когато 
Сатана ще изглежда като че е победил всичко свято и праведно, когато присмивателите ще 
се подиграват на  деня на завръщането на Христос, когато лудостта по удоволствията ще е 
достигнала връхната си точка, а греховете на света ще се натрупат до небето. 

Това е момента, в който ще чуем да реве Лъва на Юда. За една секунда Той ще свърши с 
войната. Ще заяви: „Стига. Няма повече оправдание за греха.“ 

Йоан видя деня, в който Исус ще се върне бързо, за да извърши това бързо дело на земята. 
Той го описа по следния начин: “След това видях небето отворено, и ето, бял кон, и Онзи, 
който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и Той съди и воюва в справедливост. 
Очите Му бяха като огнен пламък и на главата Му бяха много корони, и имаше написано 
едно име, което никой не знаеше освен Него. И беше облечен в дреха, натопена в кръв; и 
Името Му е Божието Слово.  

И небесните войски Го следваха на бели коне, облечени в бял и чист висон. От устата Му 
излизаше остър меч, с който да порази народите; и Той ще ги пасе с желязна тояга и ще 
стъпче лина на яростния гняв на Всемогъщия Бог. И на дрехата и на бедрото Му имаше 
написано име: Цар на царете и Господар на господарите.“ (Откровение 19:11-16) 

Тук, в Ню Йорк, хората често питат: „Къде беше на 11-и Септември?“ Или: „Къде беше по 
време на голямото затъмнение, когато изгасна тока?“ Въпросът ми към вас е: „Къде ще 
бъдеш ти когато се върне Исус? Какво ще бъде състоянието на сърцето ти, когато Царят на 
царете извърши бързото Си дело? Какво ще правиш ти, когато Той дойде за да сложи край 
на войната?“ 

Дано всички се намерим под скъпоценната кръв скрита в процепа на Скалата. 

 

 

 

 

 

 

 

Използван с разрешение на World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA. 
© 2003 World Challenge, Inc., PO Box 260, Lindale, Texas 75771 
War in Heaven / Война в небето 

http://www.worldchallenge.org/en/node/1126
http://www.worldchallenge.org/en/node/20168

