
Studiul 1 pentru 2 ianuarie 2016



 Apostazia

1. De la Lucifer la Satana

2. Stăpânitorul acestei lumi

Mântuirea

1. Război în cer

2. Război la cruce

3. Război acum

În timpul acestui trimestru vom studia rezultatele apostaziei
lui Satana și cum a fost contrastată de planul divin al Mântuirii.

În această săptămână vom arunca o privire asupra originii și 
dezvoltării acestui război între bine și rău. 



«Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, 
fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, 
tu, biruitorul neamurilor!» (Isaia 14:12)

Isaia 14:4-23 și Ezechiel 28:1-19 ne arată 
originea și destinul lui  Satana, mai departe de 
cel al regilor Babilonului și Tirului, cărora li se 
adresează, inițial, profeția. 

În aceste texte Satana ni se prezintă ca un 
«luceafăr», frumos împodobit, perfect.

Cum a intrat păcatul în această ființă perfectă?

Datorită frumuseții lui, a crezut că merită să fie 
tratat ca Dumnezeu însuşi şi a vrut să fie ridicat 
mai presus de El (Isaia 14:12; Ezechiel 28:17).

Biblia nu încearcă să explice originea păcatului, 
doar îl constată: «Ai fost fără prihană … până în 
ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.» (Ezechiel 
28:15).



«Este cu neputință să explicăm originea păcatului,
pentru a da un motiv existenței. Cu toate acestea, se pot
înțelege suficient atât originea lui, cât și măsurile luate cu
privire la soarta finală a păcatului, măsuri care descoperă
pe deplin dreptatea și mila lui Dumnezeu în toate
procedeele Sale cu păcatul. Nimic nu este mai clar
explicat în Scripturi decât că Dumnezeu n-a fost în nici o
privință răspunzător de apariția păcatului; că n-a fost o
retragere arbitrară a harului divin, nici o lipsă în
conducerea divină, care să dea ocazie la apariția
răzvrătirii. Păcatul este un intrus, pentru a cărui existență
nu se poate da nici o explicație. El este tainic, de
neexplicat; a-l scuza înseamnă a-l apăra. Dacă s-ar
putea găsi o scuză pentru el sau vreo cauză a existenței
lui, ar înceta să mai fie păcat.»

E.G.W. (Tragedia Veacurilor, pag 492)



«Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine 
stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine» 

(Ioan 14:30)

Cum a ajuns Satana să primească titlul de «Stăpânitor al 
acestei lumi»?

Înșelându-i pe Adam și Eva, Satana a uzurpat stăpânirea 
pe care Dumnezeu le-a dat-o peste pământ (Gen1:28; 3:4-6).

O perioadă de timp, 
Satana și-a arogat dreptul 
de a reprezenta Pământul 
la adunările realizate în 
cer (Iov 1:6-7).

Dar la Cruce, prințul a fost învins de Rege. Iar acum 
așteptăm momentul în care vom recupera conducerea pe 
care Dumnezeu ne-a dat-o inițial, când  creațiunea «va fi 
izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de 
slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.» (Romani 8:21).



«Şi în cer s-a făcut un război. 
Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu 
balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-
au luptat şi ei»

(Apocalipsa 12:7)

A fost război în cer. Dumnezeu și 
îngerii fideli Lui l-au învins pe 
Satana (balaurul) și pe îngerii lui. 
După expulzarea lui, războiul a 
continuat pe Pământ. 

Satana încearcă să Îl omoare 
pe Isus, care era bebeluș

(v. 4).

Prin Roma păgână a 
persecutat biserica primitivă 

(v . 13).

«Inundând» biserica de 
persoane neconvertite, a 

încercat să o distrugă timp 
de 1.260 de ani

(v. 14-16).

Acum încearcă să distrugă 
rămășița fidelă (v. 17).Apocalipsa 12 ne prezintă câteva 

din bătăliile care se vor desfășura 
pe acest pământ. 



«Isus le-a zis: „Am 
văzut pe Satana căzând 
ca un fulger din cer.“ » 

(Luca 10:18)

În timp ce cei 70 predicau Împărăția lui 
Dumnezeu, împărăția lui Satana a 
început să cadă. 

Murind, Isus a câștigat victoria pentru 
noi: «a desbrăcat domniile şi stăpînirile
… după ce a ieşit biruitor asupra lor prin 
cruce.» (Coloseni 2:15).

Acest punct este crucial: victoria nu e a 
noastră, ci a lui Isus. Numai agățându-ne 
de El vom putea fi biruitori în luptele 
noastre cu Satana.



«V-am spus aceste lucruri ca să 
aveţi pace în Mine. În lume veţi 
avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu 
am biruit lumea.» (Ioan 16:33)

Diavolul este învins, deși încă «dă târcoale 
ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să 
înghită» (1 Petru 5:8).

Isus a spus clar în acest sens: cât timp vom 
trăi aici vom avea încercări din cauza 
păcatului. 

Pentru a nu ne descuraja, apostolul Pavel 
ne amintește că avem «un număr așa de 
mare de martori» care au învins deja: 
Abel, Enoh, Noe, Avraam, Sara, Moise, 
Rahav, … ( Evrei 11).

Așa cum ei au învins, și noi 
putem învinge dacă «ne 
uităm țintă la Căpetenia şi 
Desăvârşirea credinței 
noastre» (Evrei 12:2).



«Când Domnul Hristos a luat asupra Sa natura
noastră omenească, El a legat omenirea de Sine prin
legături de iubire ce nu vor putea fi rupte niciodată
de nici o putere, afară de cazul că omul singur va
alege acest lucru. Satana va căuta întotdeauna să
încerce tot felul de ademeniri înşelătoare pentru a ne
face să rupem această legătură: să alegem astfel noi
înşine să ne despărţim de Hristos. La aceasta trebuie
să veghem, să luptăm, să ne rugăm, ca nimeni şi
nimic să nu ne facă să alegem un alt stăpân, căci noi
suntem întotdeauna liberi să facem acest lucru. Dar
să păstrăm totdeauna ochii noştri aţintiţi la Hristos şi
El ne va apăra. Privind la Hristos, noi suntem în
siguranţă. Nimeni nu ne va smulge din mâna Sa.»

E.G.W. (Calea către Hristos, pag. 72)
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