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КРАЙНИЯТ СРОК НА ДЯВОЛА!
Дейвид Уилкерсън
10 Май 1999

“Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че
му остава малко време.” (Откровение 12:12)
Като последователи на Исус Христос ние непрестанно трябва да знаем, че дявола иска да ни
унищожи. И така, Павел казва, че трябва да знаем колкото се може повече за тактиките и
плановете на врага: „да не би сатана да използува случая против нас; защото ние знаем
неговите замисли.“ (2 Коринтяни 2:11)
Горният пасаж от Откровение ни казва, че Сатана е обявил война на Божите светии. Той
също споменава, че дявола има краен срок за да извърши делото си: „понеже знае, че му
остава малко време.” (Откровение 12:12)
Докато много християни дремят в полунощ, точно както предсказа Исус, дявола работи
свирепо и се подготвя за война. Той много добре знае, че има малко време, за да изпълни
злите си намерения, така че не си дава почивка. Винаги прави схеми, винаги измисля начини
да притеснява и унищожава църквата на Исус Христос!
И така, кога дявола разбра, че времето му е кратко? Дали разбра това през миналия век,
когато видя признаците на времето? Дали го разбра, когато Израел беше създаден отново и
народ започна да се надига против народ? Дали го разбра, когато видя голямото отпадане от
християнската вяра? Дали изведнъж не стигна до това заключение съдейки по написаното в
Библията, че Исус ще се върне за невястата Си?
И когато разбра, че времето му е наближило, паникьоса ли се? Дали не е построил щаб
квартира на земята и не планира отчаяна, неистова битка срещу църквата? Дали си е казал:
времето изтича! Трябва да работя бързо, защото имам малко време преди завръщането на
Христос!
Не! Крайният срок на Сатана му беше даден преди векове. Той води началото си от едно
велико чудо, което се случи в небето. Това чудо беше една невероятна битка, в която Сатана
беше решил да унищожи детето Христос: “И голямо знамение се яви на небето, - жена,
облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди. Тя
бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.” (стихове 1-2)
Слънцето в този пасаж изобразява Бог. А жената, облечена в слънцето, изобразява
Христовата невяста или избрания Божи народ. (Тя има 12 звезди, които са 12-те израилеви
племена, както и 12-те ученици.) Накрая, детето, което трябва да се роди е Исус,
освободителя. Пасажът продължава:
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“И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей (дявола), който имаше седем
глави и десет рога, и на главите му седем корони. И опашката му, като завлече третата част
от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди,
за да изяде чадото й щом роди.” (стихове 3-4)
Тук Сатана е представен като някой, който очаква земята да унищожи Христос, когато се
роди. Колко често дявола се е опитвал да погълне Исус само! Сатана първо използва Ирод,
за да се опита да убие Христос, като нареди на злия цар да убие всички мъжки бебета във
Витлеем. Големият гняв на Ирод беше демоничния гняв на самия дявол!
Може би се чудиш след като Ирод беше обладан от Сатана, защо дявола не му показа кое
дете беше Христос? Защо трябваше да бъдат убити всички мъжки бебета? Господ заслепи
очите на Сатана! Както ни казва този пасаж, Бог скри Христос от врага за известно време: „И
тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното
чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.“ (стих 5)
След това Библията казва: „И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели
да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели; обаче, те не надвиха“
(стихове 7-8).
Още повече, че Сатана изгуби достъпа си до небето: „нито се намери вече място за тях на
небето.“ (стих 8). „И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича
дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и
ангелите му заедно с него.“ (стих 9)
В един момент действията на дявола не бяха ограничени на земята. Йов ни казва: „А един
ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и
Сатана.“ (Йов 1:6). Дяволът трябва често да е ходил пред Божия трон, понеже той е
обвинителя на братята.
Но днес Сатана вече не е изслушван от Бог. Той не може да обвини Божите деца в нищо,
понеже Христовата кръв победи лъжите му! Ходатайството на Исус за нас няма нищо общо с
опровергаването на обвиненията на Сатана. Според Бог победата на Кръста отхвърли всички
тях!
Сатана може да те лъже, може да не ти дава покой с обвиненията си. Но той не може да те
обвини пред небесния Отец. Достъпът му до небето е забранен и всичките му обвинения са
безсмислени!
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Бушува война, а тя се води на земята!
Великата война в космоса вече не е между Христос и дявола. Исус сега седи в безопасност с
небесния Отец, далеч от обсега на Сатана. Но дяволът все още води война срещу Христос
като я е насочил срещу семето Му!
„Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното
потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса“ (Откровение
12:17). Същата ярост и изкушение, които Сатана беше насочил срещу Исус в пустинята сега са
насочени срещу всички, които следват Христос!
Петър ни предупреждава: „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ
лъв обикаля, търсейки кого да погълне.“ (1 Петрово 5:8). Това не означава, че дявола се рее
някъде из космоса и дава заповеди на демоничните си началства. Ние вече прочетохме, че
Сатана беше хвърлен на земята след като Христос го победи на Кръста. И така царството на
дявола е ограничено на тази земя.
(Духовното зло в небето, за което говори Павел се отнася за духовната поквара в
правителствените кабинети и върналото се към греховете си управляващо тяло на църквата.
Павел казва, че духа на Сатана работи в много хора, които заемат влиятелни позиции.)
Противно на мнението на някои християни, Сатана не е всемогъщ. Той беше победен от Исус
и лишен от цялата власт. Сатана не е и всезнаещ, не може да чете умовете. Той и не
присъства навсякъде, не може да бъде навсякъде в един и същи момент. Той е физически
ограничен до това да бъде само на едно място.
Но Сатана има началства и власти, които са разположени из цялата земя. И тези началства му
докладват непрестанно. Те те чуват, когато се молиш и виждат покорството ти към Бог. И
точно това предизвиква гнева на Сатана срещу теб!
Когато Библията казва, че „(дявола) знае, че му остава малко време“ (стих 12), то не се
отнася до времето, което има Сатана до завръщането на Христос. Става дума по-скоро за
непрестанни крайни срокове, серии от кратко време, в което дявола трябва да извърши
делото си. Става дума за краткото време, в което той трябва да води война срещу Божите
светии!
Докато разглеждаме какво означава за дявола това кратко време, трябва да попитаме: какво
правим, че той ни е толкова разгневен? Кое го кара да ни засипва с целия арсенал на ада?
Как събуждаме силите на тъмнината, които се опитват да ни погълнат?
Аз мисля, че ние правим три неща, които предизвикват гнева на дявола:
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1. Ние разгневяваме Сатана с всяко дълбоко вълнение, което
изпитваме към Бог!
Вероятно наскоро си подновил посвещението си да се молиш прилежно. Или пък може би
изпитваш глад да ходиш в святост пред Господ. Или, вероятно, си посветил ума и тялото си
на Бог като жива жертва. Извикал си: „Няма да ходя половинчато повече. Ще дам всичко,
което имам на Исус!“
Този вид посвещение предизвиква гнева на дявола както нищо друго. Той знае, че всеки,
който е напълно предаден на Бог, е голяма заплаха за царството му. Той си спомня живота
на Петър, Павел, Филип, на хората, които излязоха от тълпата и извикаха: „Ще живея по
Божия начин!“ Те се предадоха изцяло на Христос и предизвикаха безредици в царството на
Сатана!
Дяволът знае много добре, че всеки, който търси Бог с цялото си сърце ще Го намери, че
молещите се светии в крайна сметка ще победят, че Бог ще приеме всяка жертва, която е
принесена с цяло сърце, че гладния дух ще бъде удовлетворен.
Но Сатана също знае и, че има известен период между времето, в което е изречена
молитвата и времето, когато тя получава отговор. Възлюбени, това е краткото време за
работа на дявола! Той знае, че настоятелната вдовица викаше известно време преди дя я
чуят. И по същия начин нашия отговор идва в точното време. Междувременно дяволът се
опитва да ни погълне, докато ние чакаме Господ!
Истината е, че Бог не скача всеки път, когато викаме: „Господи, давам Ти всичко!“ Бог знае,
че освещението, предаването и глада за Христос не винаги са съпроводени от еднократен,
емоционален вик. И така Неговия Дух не отговаря, докато не види продължителна
решителност у нас, някакъв вид доказателство, че няма да спрем да гладуваме за Него.
Сатана също разпознава това. Той знае това понеже е наблюдавал живота ни, когато не сме
сериозно посветени на Господ. Ако не сме сериозни в това да пробием, той не си губи
времето с нас. Оставя ни на мира в слабостта и греха ни.
Но моментът, в който той види у нас истинско посвещение, желание да бъдем освободени
от греха, решителност да отхвърлим цялата глупост и да се облечем с Христос, тогава той
разбира, че времето му е кратко. Той знае, че ще има само един кратък момент преди да се
освободим от хватките му и да започнем да ходим в слава, да живеем чрез вяра, да живеем
в победа. Точно тогава той започва да хвърля целия ад срещу нас!
Това е причината, поради която толкова много посветени вярващи в Христовото тяло
преминават през интензивни изпитания в момента. Откровение 12-а глава ни казва:
Продължавай, християнино, излез от летаргията си. Предай тялото си като жива жертва на
Исус. Вярвай, че Святия Дух ще те освободи от всяка похот. Търси Бог с цялото си естество. Но
бъди готов да се изправиш пред изпитанието на живота си, понеже Сатана ще се изправи
срещу теб с цялата си мощ!
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“И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече
реката.” (Откровение 12:15). Ще бъдеш залят от ужасни изкушения, дразнещи духове,
слабост, униние, неверие, обезкуражение. Врагът ще се опита да те измъчва в тялото, ума и
духа ти!
Сатана познава слабите ти места, борбите ти в плътта, похотта и менталните ти проблеми и
ще работи здраво върху тези сфери у теб. Той ще се опита да те отнесе с река от изпитания и
изкушения, като прави всичко, което може да те събори. Той е обезумял понеже те вижда на
ръба на победата и знае, че времето му е кратко!
За съжаление дяволът често успява в това кратко време. Много вярващи се отказват от
битката, като се предават на изкушението и отчаянието. Те вярват в лъжите на Сатана, че не
са добри, че са нечисти, че никога няма да бъдат свободни. И в крайна сметка вярата им
претърпява корабокрушение.
Но истината е, че такива лъжи никога не стигат до Божите уши. Той не позволява в небето да
влезе нищо от Сатана. Така че ние трябва да спрем да вярваме на лъжите на Сатана чрез
вяра в Христовото дело на Кръста!

2. Друг един краен срок на дявола идва веднага, след като се
покорим на свежия призив да влезем в някое служение.
Попитай всеки, който е бил призован от Бог да влезе в някое ново дело за царството и този
човек ще ти каже, че Сатана се е изправил срещу него с гняв, като му е подхвърлял
проблемите един след друг.
Дяволът те слуша. Той чува всичко за новата стъпка на вяра, която Бог те е призовал да
направиш. Ти си се молил за това, говорил са за него, съветвал си се с други. И когато Сатана
те чу да казваш „да“ на Бог, той разбра, че има само малко време, за да унищожи напълно
този призив!
Така беше и в живота на Христос. Веднага след като Исус беше кръстен и гълъба се появи над
Него, и гласа от небето заяви, че Той е Божия агнец, Спасителя на света, Сатана се захвана за
работа. Той знаеше, че разполагаше само с 40 дни и нощи, за да се опита да погълне и спре
служението Му. И той работи трескаво, като използва всички тактики от ада!
Веднага след като Исус заяви, че Петър е скала на вярата, Сатана се намеси, за да пресее
ученика, като го вкара в неверие и предателство. Сатана знаеше, че трябва да действа бързо
в живота на Петър, преди думите на Исус за ученика да се изпълнят. Но изкушението в
крайна сметка се провали, понеже един ден тази скала уплаши царството на Сатана!
Знам какво представлява този вид атака от ада. В момента излизам от едно от найболезнените преживявания в живота ми. И всичко това се случи понеже Бог ми даде свеж
призив за служение!
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След като прекарах много време в молитва, аз почувствах Божия призив да разширя
служението си като говоря на пастири по целия свят. (Няма да оставя служението ми в Таймс
Скуеър Чърч или служението да пиша послания. Просто добавям този аспект към служението
си след водителството на Святия Дух.)
Тази пролет планувам да говоря на пастирски събрания в тези нации: Франция, Румъния,
Полша, Македония и на Балканите. Последното събрание ще включва пастири от всички
етнически групи там, които се мразят: сръбски, албански, косовски пастири и пастири от
Балканите. Тези хора ще се покланят заедно, ще стоят като един в Христос, влюбени в него и
едни в други.
И веднага след като насрочих пътуването, Сатана се намеси. До този момент бях в отлично
здраве. Но изведнъж бях ударен физически. Само след няколко часа отслабнах толкова
много, че едва можех да вървя. Почувствах остра вътрешна болка, като че щях да изхвърля
бъбречен камък. Скоро на стомаха ми се появиха петна.
Един приятел лекар ми каза, че имам херпес – заболяване, което се появява в следствие на
дребна шарка, прекарана в детството. Колкото по-възрастен си, когато хванеш херпес (а аз
съм на повече от 60 години), толкова по-тежко го прекарваш. Прекарах няколко седмици в
болки и никое лекарство не можеше да ги спре. Върху стомашните ми петна избиха рани и
не можех да спя.
Изглжда дяволът се смееше и казваше: „Та щеше да се захванеш с това ново служение, а?
Доколкото зависи от мен, това няма да стане!“
Въпреки това в този момент, докато пиша това послание, всичките ми рани изчезнаха.
Господ ме привдигна и ми даде нови сили няколко седмици преди събранията. Всичко това
беше война от ада!
Винаги е ставало така, през всичките ми години в служение. Всеки път, когато приема някой
призив от Господ, това е последвано от демонична атака, най-вече срещу жена ми, Гуен, и
срещу 4-те ми деца. Дяволът често се е опитвал да ме уплаши като ме заплашва: „Всеки път
когато кажеш да на Бог, това ще коства здравето на жена ти, на децата ти и твоето.“
В края на 80-те години, когато се преместихме в Ню Йорк, за да създадем Таймс Скуеър
Чърч, на Гуен й се появи още един рак на гърдата. Тя трябваше да претърпи спешна
операция и след това се чудихме дали хирурзите са отстранили целия рак. Един ден Гуен се
прибра в къщи от болницата и ни се обадиха от Тексас: дъщеря ни, Бони, беше
диагностицирана с рак. Имаше 30% шанс да оцелее.
Тогава чух как се смее дявола и казва: „Та значи си мислиш, че ще направиш църква в Ню
Йорк? Помисли си пак, проповеднико!“
Сатана се опитва да изплаши да обезкуражи всеки Божи слуга с подобни лъжи. Днес Гуен е
здрава и силна, а Бони няма рак от 10 години. А в момента, в който пиша това послание, не
чувствам абсолютно никаква физическа болка.
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Дяволът ни напада с такива интензивни изпитания понеже знае, че има само малко време,
за да се опита да унищожи Божите планове. Но ние не трябва да се страхуваме от него!
Джон Нокс е много добър пример за това как трябва да приемаме лъжите на дявола. Нокс е
бил един от най-мощните британски проповедници. Страхотните му проповеди карали царе
и царици да треперят. Той живял праведен живот, за да подкрепи Евангелието, което
проповядвал, не се компрометирал до край.
В последните си години, когато се разболял от смъртоносна болест, Сатана се изправил пред
още един краен срок. Този човек бил разгневил ада вероятно колкото и апостол Павел. Така
че дявола, в малкото време, с което разполагал, се опитал да изпрати Нокс във вечността със
страх и неверие.
Нокс пише: „През целия ми живот съм бил подлаган на изпитания и съм бил нападан от
Сатана. Но сегашното ми изпитание е най-страшно. Той е решил да ме погълне и да ме
довърши. Преди често той поставяше всичките ми грехове пред очите ми. Опитваше се да ме
улови с очарованията на този свят. Но Духът разчупи тези атаки.
Сега той ме атакува по друг начин. Хитрият дявол се старае да ме убеди, че съм заслужил да
отида на небето чрез верността към сужението ми!“ Нокс знаел, че спасението идва само
чрез вяра. Той проповядвал това през целия си живот, като ясно заявявал, че никой не може
да се спаси чрез собствената си праведност, без значение колко добри дела е извършил. Но
сега Сатана се опитвал да унищожи проповедника като го хване за собствената му вярност!
Точно преди да умре Нокс казва: „Благословен да бъде Бог, който ми е позволил да победя и
потуша тази огнена стрела чрез пасажи от Библията. Чрез Божията благодат аз съм това,
което съм – не аз, но Божията благодат в мен. Спечелих победата чрез Исус Христос.
Изкушителят няма да ме докосне отново в краткото време. Скоро ще заменя този смъртен
живот за благословено безсмъртие чрез Исус Христос!“
Слава на Бог за свидетелството на Джон Нокс! Той използвал стихове от Библията, за да се
изправи срещу Сатана и Господ го освободил. Прибрал се у дома в слава, пеейки хваления с
вяра!

3. Дяволът има краен срок с онези, които отиват при Христос, за да
бъдат спасени и освободени от силата на Сатана!
Това, което ще кажа, може да те обиди. Но Библията го казва много ясно: ако си роб на
похотта, ако живееш в грях, без Христовия Дух в теб, ти си дете на самия дявол. Исус казва:
„Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си.“ (Йоан 8:44). Той казва:
„Сатана контролира живота ти. Следователно твоят баща не е Бог, а дявола. Ти си част от
семейството на врага, а не от Господното семейство!“
Разбира се Христос говори тези думи на религиозна тълпа, която казваше, че са добри в
Божите очи. Отвън те бяха чисти и религиозни, но отвътре бяха пълни с похот, чувственост,
блудство, алчност.
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Но има също така и една болест, която удря децата на дявола. Тя се нарича грях. Колкото подълбоко пада в греха един човек, токова по-критично става заболяването. То достига върха
си, когато греха изведнъж спре да доставя удоволствие, стане отегчителен и досаден.
Грехът накара една млада и известна телевизионна звезда да се самоубие преди няколко
седмици. Актьорът участваше в един хитов сериал и правеше цяло състояние. Току що беше
подписал договор да участва в един филм, а приятелката му беше красива актриса. Имаше
слава, богатство и добро здраве.
Но след това безжизненото му тяло беше намерено в евтин порнографски хотел. Очевидно
никое от светските удоволствия не го беше задоволило. Животът му беше станал празен,
безсмислен и в крайна сметка самоубийството сложи край на всичко. Той умря в резултат на
греха!
Ако никога не си предавал живота си на Исус, значи до този момент дявола напълно те е
контролирал. Той е управлявал и царувал над живота ти. Но вероятно Сатана вижда, че върху
теб идва промяна и знае, че те губи!
Грехът изведнъж е изгубил сладкия си вкус за теб. Не ходиш на покварени места, които
допреди посещаваше често. Вече и не си толкова склонен към развлечения. Парите вече не
те задоволяват, нито пък секса и вещите. Чувстваш една растяща празнота в себе си.
И ето те, четеш това послание. Вероятно си станал склонен да прочетеш Библията. Никой не
те кара да го направиш; нещо вътре в теб те кара да я вземеш в ръце.
Скъпи, в този момент Исус чука на вратата на сърцето ти и дявола знае това. И това, от което
се страхува Сатана най-много е, че ти ще отвориш вратата за Христос!

От моментът, в който дявола чуе почукването на вратата на сърцето
ти, до момента, в който отвориш и приемеш Христос, целия ад се
паникьосва!
Дяволът знае, че им малко време да работи с теб. И сега той ще се опита да направи всичко
възможно за да ти попречи да отговориш на Божия призив. Евангелието на Лука ни разказва
за един баща, който заведе обладания си от демони син при Исус. Христос каза на бащата:
„Доведи сина си тука. И когато още идваше, бесът го тръшна и сгърчи силно“ (Лука 9:41-42).
Думата „тръшна“ тук означава жестоко, конвулсивно, ужасно разтърсване.
Този младеж отиваше при Христос за да бъде освободен, за да бъде прехвърлен от
царството на тъмнината в царството на светлината. Дяволът видя, че е на път да изгуби една
жертва. И така в яда си той хвърли младежа на земята в една последна, жестока атака. Той
искаше да го убие и да вземе душата му преди Исус да го освободи!
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Сатана ще се опита да направи същото и с теб днес. Моментът, в който се придвижиш към
Христос, той ще отправи една последна атака. Ще постави пред очите ти найсъблазнителните изкушения. Ще се опита да те събори с лъжи, да ти каже, че никога няма да
бъдеш свободен от греха и похотта. Ще се опита да те убеди, че винаги ще принадлежиш на
него, а не на Бог!
Но нека ти напомня: моментът, в който се приближиш към Исус, дявола е безпомощен. Той
не може да спре никого, който се е запътил към Христос! Той не можа да спре обладания от
демони младеж да отиде при Исус. Всичко, което Христос трябваше да направи беше да
каже една дума: „Исус смъмра нечистия дух, изцели момчето, и върна го на баща му.“ (стих
42)
Исус ни казва: „противете се на дявола, и той ще бяга от вас.“ (Яков 4:7). Как се противим на
врага? Това става само чрез вяра! Просто отиди при Исус и вярвай, че Той ще те освободи от
капана на Сатана. „Стоейки твърди във вярата“ (1 Петрово 5:9).
Можеш да бъдеш свободен днес. Можеш да кажеш на Сатана: „Когато свърша да чета това
послание, ще бъда свободен човек. Исус е моя спасител и той ще ме освободи от всяка похот
и безбожна страст. Всичко това ще се случи понеже Той го каза!“
Времената пред теб може да са трудни. Но славното, ярко слънце на Отец ще свети все поярко за теб!
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