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Rezumatul Studiului 1 - Criza din cer 
 
A Apostazia 
 De la Lucifer la Satana 

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

— Cum a intrat păcatul în această fiinţă perfectă? (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). 
 Stăpânitorul acestei lumi 

— Satana a primit titlul de «Stăpânitor al acestei lumi» (Ioan 14:30) uzurpând 
stăpânirea pe care Dumnezeu le-a dat-o peste pământ (Gen. 1:28; 3:4-6). 

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

— Dar la Cruce, prinţul a fost învins de Rege. Iar acum aşteptăm momentul în care 
vom recupera conducerea pe care Dumnezeu ne-a dat-o iniţial (Romani 8:21). 

B Mântuirea 
 Război în cer 

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

— Apocalipsa 12 ne prezintă câteva din bătăliile care se vor desfăşura pe acest 
pământ. 
(a) Satana încearcă să Îl omoare pe Isus, care era bebeluş (v. 4). 
(b) Prin Roma păgână a persecutat biserica primitivă (v. 13). 
(c) «Inundând» biserica de persoane neconvertite, a încercat să o distrugă timp de 

1.260 de ani (v. 14-16). 
(d) Acum încearcă să distrugă rămăşiţa fidelă (v. 17). 

 Război la cruce 
— În timp ce cei 70 predicau Împărăţia lui Dumnezeu, împărăţia lui Satana a început 

să cadă. 
— Murind, Isus a câştigat victoria pentru noi (Coloseni 2:15). 
— Acest punct este crucial: victoria nu e a noastră, ci a lui Isus. Numai agăţându-ne 

de El vom putea fi biruitori în luptele noastre cu Satana. 
 Război acum 

— Diavolul este învins, deşi încă «dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine 
să înghită» (1Petru 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 aminteşte că avem «un număr aşa de 
mare de martori» care au învins deja (Evrei 11). 

— Aşa cum ei au învins, şi noi putem învinge dacă «ne uităm ţintă la Căpetenia şi 
Desăvârşirea credinţei noastre» (Evrei 12:2). 


