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Сатана извън играта – Милениума 

 

Бог иска най-накрая да сложи край на болката и страданието от греха и да установи Неговото 
вечно царство на любов и свобода. Бог ще изпрати Исус обратно  на земята. Този път Той няма да 
дойде за унижения и отхвърляне, а ще дойде в сила и голяма слава, за да събере Неговия народ, 
онези, които лежат в гробовете и онези, които са останали живи, щ ще ги вземе у дома, за да бъдат 
вечно с Него. Но него погледнем обратно към Земята и видим какъв ефект щеима славното 
завръщане на Исус върху нашата планета. 

1. Какво ще се случи с онези, които са „в Христос”(живи или мъртви), когато Исус дойде?  
1.Солунци 4:17 

 

 

 
2. Какво ще се случи с живите, които отхвърлят Исус, когато Той дойде? 2Солунци 2:8, Еремия 

25:33 

 

 
Бележка: Невярващите няма да нъдат способни да устоят, защото грехът, в който те са 
избрали да останат, отхвърляйки Исусовия подарък – спасението в Исус Христос, не може 
да остане пред Святия Бог. Исус няма да дойде забулен в човешкото си естество. Той ще 
дойде в Божествена слава.  Евреи 12:29, казва: „защото нашият Бог е огън, който пояжда” и 
невярващите ще бъдат унищожения от яркостта не неговото идване.  

3. Какво е състоянието на земята след Христовото завръщане? – 2. Петрово 3:10, Исая 24:3-6 
 

 
Бележка: земята ще бъде лишена от всичко живо. Цялата атмосфера е изчезнала, нейните 
елементи са унищожени от блестящия огън на Христовото завръщане. Но окончателното 
унищожение на греха и грешниците все още предстои, защото Бог казва: „Няма да я 
унищожа напълно” (Еремия 4:27). Това е само първа фаза на установяването на Неговото 
царство.  
 

4. Какво се случва със сатана по време на Исусовото идване? – Откровение 20: 1-3 

 



 

 
Бележка: думата “abyss” е същата гръцка дума, която се използва за „бездна” в Битие 1:2. 
Земята ще бъде в същото състояние, както когато Бог започна своето творение. Ще бъде 
тъмно и празно. Бог поставя сатана и неговите ангели вън от играта за хиляда години. Той е 
принуден да мисли за всичката болка и унищожение, които е причнил на земята. Но което 
е по-важно – вселена вижда всичката болка и унищожение, които грехът причниява. Той е 
заявявал пред ангелите в небето , че неговите идеи са по-върховни от Божиите. Той е казал 
на ангелите, че Той би бил по-честен владетел. Сатана и неговят истински характер ще 
бъдат напълно демаскирани в края на хилядата години.  
 

5. Кога възкръсват останалите невярващи? – Откровение 20:5 

 

 

 
Бележка: Онези, които са били унищожени от яркостта не Неговто пришествие, както и на 
онези, които са в гробовете, сега са възкресени в края на милениума.  
 

6. Какво прави Божият народ през 1000-та години?- Откворение 20:4-6, 1Коринтяни 6:2,3 

 

 

 

 
Бележка: Ще има много неотговорени въпроси, когато пристигнем в небето с Исус. В 
неговата велика любов и състрадание, Бог е оставил 1000 години, за да отговори на всички 
наши въпроси. За Бог е важно ние да разберем и да бъдем включени във важния съд към 
тези, които са отхвърлили Христос(включително Сатана и неговите ангели). 
 

7. Какво се случва със Сатана и неговите ангели в края на 1000-та години?- Исая 24:19-23, 
Откровение 20:7 

 

 
8. Какво вижда Йоан да слиза от небето? Откровение 21:2 

 



 
9. Какво прави Сатана, което ясно показва, че той не се е променил? Откровение 20:7-9 

 

 

Бележка: Сатана е върза точно за толкова време, колкото изгубените са мъртви и ще бъде 
пуснат, точно когато изгубените възкръснат, но само за кратко време. На мястото, където са 
били убити на земята, те възкръсват. Те продължават под Сатанинската измама и сега, така 
както и преди, по време на живота си, да изпълняват Сатанинските подтици.  

 

10. Какво с еслучва преди унищожението на неправедните? Откровение 20:11-13,  

 

 

11. Защо невярващите са върнати към живот? Юда 14,15 

 

 

Бележка: Бог желае невярващите да видят, че само тяхното отхвърляне на Христос им е коствало 
вечния живот, нищо друго. Бог всъщност по някакъв начин е изпитан, т.к. Той желае да покаже на 
целия универс, че обвиненията на Сатана срещу Него винаги с абили и винаги ще са неверни.  Бог 
трябва да докаже, че е оправдан пред остатъка от универса. На оъро място това, което е породило 
греха е било съмнението и Бог не може да рискува повече да се появи грях в универса.  

12. Как Бог напълно ще прекраи атаката на сатана срещу Святия град? – Откровение 20:9 

 

 

13. Какво ще с еслучи със света, когато веднъж завинаги сатана и неговата армия е унищожена? 
-2. Петрово 3:13, Откровение 21:1-8 

 

 

 



Заключение: В тази глава на Откровение се намира едно от най-невероятните описания на 
последните земни събития, разказвани някога. Както виждаме съдбата върху всеки е 
запзена за второто идване на Исус. Но не е  необходимо никой да преживява страха, че ще 
бъде изгубен. Исус предлага вечен живот на всеки. „И Духът и невестата казват: Дойди. И 
който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром 
водата на живота”. Откровение 22:17 

 
 

 


