A Războiul împotriva lui Isus:
 Copilul răpit. Apocalipsa 12:1-6.
— Femeia.
(1) Biserica lui Dumnezeu (2Cor. 11:2; Cânt. 6:10).
(2) Îmbrăcată cu Soarele neprihănirii, Hristos (Mal. 4:2).
(3) Pe lună. Bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, reflecţia şi descoperirea harului lui Hristos.
— Balaurul.
(1) Satana (Ap. 12:9).
(2) Coada lui este instrumentul înșelăciunii (Is. 9:14-15).
(3) A înșelat o treime din îngeri și i-a târât pe Pământ (Ap. 12:4).
— Copilul.
(1) Isus, care îi va cârmui cu un toiag de fier (Ap. 19:15).
(2) A fost ridicat la cer pentru a fi înălţat (Fapte 2:33).
 Înfrângerea lui Satana. Apocalipsa 12:7-12.
— După revolta din cer, Satana a fost aruncat “în adânc, înconjurat de întuneric” (Is. 14:12-15; 2P.
2:4). De acolo, a ispitit lumile create și a avut succes cu Eva, transformân-du-se în “șarpele cel
vechi” (Gen. 3:1-6).
— Dumnezeu i-a permis să ajungă la cer ca reprezentant al pământului (Iov 1:6; 2:1).
— Odată cu crucificarea, i s-a negat accesul în cer. Nici îngerii, nici lumile necăzute nu au mai avut
dubii cu privire la caracterul lui Satana (Ap. 12:9-12).
— În ciuda înfrângerii sale, Satanei i se permite încă să exercite o putere limitată asupra
pământului și locuitorilor săi.
B Războiul împotriva bisericii:
 Femeia din deșert. Apocalipsa 12:13-16.
— Supărat că a fost dat afară din cer, Satana caută să îi facă rău lui Dumnezeu, atacând ceea ce El
iubește mai mult pe acest pământ: biserica Sa (Zah. 2:8).
— Apele cu care balaurul a încercat să distrugă biserica pură sunt aceleași ape pe care este așezată
biserica apostată: mulţimi de neconvertiţi (Ap. 12:15; 17:15).
— Cei care au rămas credincioși lui Dumnezeu au fost persecutaţi în special între anii 538 - 1798
d.Hr. (timp de 1.260 de ani).
— În acest timp, și-au găsit refugiu în locuri puţin populate (deșert). Așa s-a întâmplat, de exemplu,
cu valdenzii și cu părinţii peregrini.
 Rămășița. Apocalipsa 12:17.
— Rămășiţa apare începând cu anul 1798, și are două caracteristici:
(1) Păzește poruncile lui Dumnezeu.
(a) Conflictul final va fi centrat pe închinarea la Dumnezeu sau la fiară.
(b) Aceasta implică primele 4 porunci, în special Sabatul (Ap. 14:7).
(2) Țin mărturia lui Isus Hristos.
(a) Apocalipsa 19:10 clarifică faptul că “mărturia lui Isus Hritos este duhul profeţiei”.
(b) Din 1844, acest duh al profeţiei a început să se manifeste prin lucrarea și scrierile lui
Ellen G. White.
C Strategia Satanei.
 Lucrarea de înșelare cuprinde întreaga istorie a Apocalipsei, de la 12:9 până la 20:7-10, centrânduse în special pe evenimentele din timpul sfârșitului.
 Această lucrare este dusă la bun sfârșit de balaur (espiritismul modern), firara din mare
(catolicismul roman) și fiara de pe pământ (protestantismul apostat) [vezi Marcu 13:22].

