A Wojna szatana przeciwko Jezusowi:
 Porwane dziecko. Objawienie 12:1-6
— Niewiasta
(1) Kościół Boży(2Kor. 11:2; Pieśń 6:10)
(2) Ubrana jak Słońce sprawiedliwości, Chrystus (Mal. 4:2)
(3) Na Księżycu. Na podstawie Słowa Bożego, objawienie chwały Chrystusa
— Smok
(1) Szatan (Obj. 12:9
(2) Jego ogon jest narzędziem zwodzenia (Iz. 9:14-15)
(3) Zwiódł trzecią część aniołów i zrzucił ich na ziemię (Obj. 12:4)
— Dziecko
(1) Jezus, który będzie rządził laską żelazną (Obj. 19:15).
(2) Został zabrany do nieba i wywyższony (Dz. Ap. 2:33).
 Szatan zostaje pokonany. Objawienie 12:7-12
— Kiedy szatan zbuntował się w niebie, został zrzucony i spętany „łańcuchami ciemności” (Iz.
14:12-15; 2P. 2:4)
— Bóg zezwolił mu wstępować do nieba jako reprezentantowi ziemi (Joba 1:6; 2:1).
— Od śmierci Jezusa został mu zamknięty dostęp do nieba. Aniołowie i nieupadłe światy nie mają
już więcej wątpliwości co do charakteru szatana (Obj. 12:9-12).
— Szatan został pokonany, ale w ograniczonym stopniu, pozwolono mu kontrolować ziemię i jej
mieszkańców.
B Wojna szatana przeciwko Kościołowi:
 Niewiasta na pustyni. Objawienie 12:13-16
— Szatan wpadł we wściekłość, kiedy został wyrzucony z nieba, dlatego próbował skrzywdzić Boga
atakując to, co On umiłował najbardziej: Jego Kościół (Zach. 2:8).
— Wody, których użył Smok, aby zaatakować czysty Kościół, są tymi samymi wodami, na których
stoi Kościół odstępczy: niezliczone tłumy (Obj. 12:15; 17:15).
— Ci, którzy pozostali wierni Bogu, byli prześladowani, szczególnie pomiędzy rokiem 538 a 1798
(przez 1260 lat).
— Szukali schronienia na obszarach słabo zaludnionych (na pustyni). Na przykład, uczynili tak
Waldensi czy Ojcowie Pielgrzymi.
 Resztka. Objawienie 12:17
— Resztka pojawia się po roku 1798. Będzie miała dwie charakterystyczne cechy:
(1) Będzie przestrzegać przykazań Bożych
(a) Ostatnia kwestia kontrowersyjna będzie dotyczyła oddawania czci Bogu lub bestii
(b) To obejmuje 4 pierwsze przykazania, zwłaszcza szabat (Ap 14:7)
(2) Będzie miała świadectwo Jezusa Chrystusa
(a) Objawienie 19:10 wyjaśnia, że „świadectwem Jezusa jest duch proroctwa”
(b) Od 1844 r. duch proroctwa przejawiał się poprzez posługę i pisma Ellen G. White
C Strategia szatana
 Zwodnicze dzieło szatana jest częścią historii z Objawienia 12:9 do 20:7-10. W tym fragmencie
mowa jest o wydarzeniach czasów końca.
 Tę pracę wykonuje smok (współczesny spirytyzm), bestia z morza (katolicyzm rzymski) i bestia
z ziemi (odstępczy protestantyzm) [patrz Marek 13:22].

