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Motive de loialitate: 
 Dragostea lui Dumnezeu. 
 Liberul arbitru. 

Motive de răzvrătire: 
 Nerecunoştinţa (Ezechiel 28:12-19). 
 Orgoliul (Isaia 14:12-15). 

Motive de îngrijorare: 
 Marea luptă (Apocalipsa 12). 

În istoria omenirii au existat mari rebeliuni motivate de tirania 
asupritorilor. Oamenii se răzvrătesc împotriva nedreptăţii. 

Totuşi, într-o guvernare perfectă, în care toată lumea se bucură de 
libertate şi bunăstare şi este guvernată de legi perfecte şi drepte, 
poate cineva să aibă motive să se răzvrătească? În mod inexplicabil, 
da. Aşa s-a întâmplat când Lucifer a decis să se răzvrătească 
împotriva lui Dumnezeu. 





Dragostea, pentru a fi iubire, trebuie să se exprime. 
La început, Dumnezeu şi-a exprimat dragostea între 
cele trei persoane care alcătuiesc Dumnezeirea. 
Mai târziu, dragostea l-a motivat să creeze alte 
fiinţe cu care să poată împărtăşi această iubire. 

Toate fiinţele pe care El le-a creat au 
fost înzestrate cu capacitatea de a iubi 
şi de a se bucura de iubire. 

În plus, crearea legilor care guvernează 
suveranitatea divină, s-a bazat şi pe 
principiul iubirii. 

Din acest motiv, păcatul (răzvrătirea împotriva legilor divine) nu ar fi 
trebuit să existe niciodată şi nici nu ar fi putut fi creat de Dumnezeu. 



Dumnezeu a creat întregul Univers ca un mediu perfect şi armonios 
astfel încât creaturile sale să crească în dragoste şi înţelepciune. 

Pe lângă capacitatea de a iubi, de la primele 
creaturi – îngerii – până la ultima – umanitatea – 
au fost înzestraţi cu ceva inerent iubirii: libertatea. 
Nimeni nu este obligat să iubească. 

Această libertate implică un risc: cineva poate 
alege să nu iubească. Nu putem explica de ce s-a 
întâmplat, dar s-a întâmplat. Astfel păcatul a fost 
introdus în univers. 

În ciuda faptului că era total contrar naturii sale, 
Dumnezeu a permis existenţa păcatului. Dar cu un 
preţ mare: viaţa Fiului Său (1 Ioan 4:10). 





Folosindu-l ca exemplu pe regele Tirului, Dumnezeu i-a arătat profetului Ezechiel cum a 
apărut răzvrătirea în inima lui Lucifer (Ez. 28:12-19). 

A fost creat perfect 
şi plin de frumuseţe 

(12-13). 

I s-a dat o sarcină 
de maximă 

responsabilitate 
(14). 

A apărut în el 
răutatea şi a fost 

nevoie să fie 
expulzat din cer 

(15-16). 

S-a mândrit cu 
frumuseţea lui şi a 

dorit să fie res-
pectat în locul lui 

Dumnezeu (17-18). 

A încetat să-i mai fie recunoscător lui Dumnezeu pentru că l-a făcut frumos şi s-a considerat mai 
important decât era în realitate. Folosindu-şi liberul arbitru, el s-a răzvrătit împotriva Creatorului său. 



„mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel 
Preaînalt.” (Isaia 14:14) 

În Isaia 14:12-15, Dumnezeu dezvăluie o altă motivaţie 
care l-a determinat pe Lucifer să se răzvrătească 
împotriva Sa: mândria. 

Nimic mai potrivit decât folosirea împăratului 
Babilonului ca simbol al acestui lucru, deoarece 
mândria a doi dintre regii săi (Nebucadneţar şi 
Belşaţar) a motivat pedeapsa lui. 

Pentru a-şi îndeplini visele care au apărut în imaginaţia 
lui, Lucifer avea nevoie să-şi obţină propriii închinători. 
Pentru a realiza acest lucru, el nu a ezitat să-l acuze pe 
Dumnezeu de ceea ce era el însuşi (egoist, mândru, 
mincinos). 

Acestea sunt originile misterioase ale răului în Univers. 





Avem motive să ne îngrijorăm pentru ceea ce s-a întâmplat în Rai cu 
mii de ani în urmă? 

Desigur ca da. Apocalipsa ne spune că Satana (Luciferul răzvrătit), 
simbolizat de un balaur, „a tras după el a treia parte din stelele cerului 
şi le arunca pe pământ.” (Apocalipsa 12:4). 

Conflictul care a început în Rai s-a răspândit pe Pământ. Satana a 
atacat în mod repetat poporul lui Dumnezeu (simbolizat de femeia 
din Apocalipsa 12:1), pentru a împiedica sosirea arhanghelului 
Mihail (Iisus) pe acest pământ (Apocalipsa 12:2,4). 

Isus a obţinut victoria. Moartea şi învierea Lui 
au marcat înfrângerea lui Satana (Apoc. 12:5, 
7-11). Dar războiul nu s-a încheiat încă (Apoc. 
12:12-13, 17). 



„De la început, Dumnezeu şi Hristos au 
ştiut de apostazia lui Satana şi de căderea 
omului prin puterea înşelătoare a celui rău. 
Dumnezeu n-a ordonat ca păcatul să ia 
fiinţă, dar i-a prevăzut existenţa şi a luat 
măsuri ca să întâmpine această teribilă 
situaţie. Atât de mare a fost iubirea Sa 
pentru lume, încât Se hotărî să dea pe 
unicul Său Fiu, «pentru ca oricine crede în 
El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.» 
(Ioan 3:16)” 

E. G. W. (Hristos, lumina lumii, pag. 22) 


