
#13 

Cum a luat naștere răul 

 
Cuvântul “Satana” este menționat de 53 de ori în Biblie. În ebraică, acest cuvânt înseamnă 

“oponent” sau “adversar”. Cuvântul “diavol” este menționat de 60 de ori în Noul Testament. 

Acest cuvânt înseamnă literalmente “clevetitor”. Este definit ca un acuzator fals sau unul care 

calomniază, denaturează sau denigrează. Dar de unde a apărut diavolul și de ce nu l-a distrus 

Dumnezeu? Vom afla adevărul ce înconjoară aceste întrebări, din nou în Cuvântul lui 

Dumnezeu, demn de încredere. 

 

1. De unde a venit Satana? Luca 10:18 

________________________________________________________________________ 

 

2. Ce tip de ființă a fost el? Ezechiel 28:14, 15 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Dumnezeu a creat acest înger pentru a fi un “model al perfecțiunii”. El a stat odată 

în prezența lui Dumnezeu, în curțile cerești, până când “răutatea” a fost găsită în el. 

 

3. Care a fost această “răutate” ce a fost găsită în el? Isaia 14: 12-14; 1 Timotei 3: 6 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: “Lucifer” a devenit mândru din cauza frumuseții și poziției sale și a vrut să fie înălțat 

mai sus decât stelele cerului. Puțin câte puțin el a început să dezvolte o dorință pentru auto-

înălțare. 

 

4. Cum a fost alungat din cer? Apocalipsa 12:7-9; Ezechiel 28:16, 17 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Cuvântul “comerț” din ebraică provine din rădăcina de cuvânt “rakiyl”, care 

înseamnă a calomnia și a spune minciuni. Lucifer a început să răspândească minciuni 

împotriva caracterului lui Dumnezeu, precum și să îmbie starea de nemulțumire în ceilalți 

îngeri. El a vrut să declanșeze o rebeliune împotriva lui Dumnezeu. 

 

5. Câți îngeri au căzut cu el? Apocalipsa 12: 4 

________________________________________________________________________ 

 

6. Întrucât i-a înșelat pe Adam și Eva, ce își revendică acum Satana? Luca 4:5,6; Ioan 

12:31 

________________________________________________________________________ 

 



Notă: Când Dumnezeu a creat lumea, i-a dat-o lui Adam pentru a fi conducătorul ei. Dar 

când Adam a păcătuit, Satana a preluat controlul asupra pământului. Observați că Isus nu 

a comentat atunci când Satana a spus “mi-a fost dat”. Isus chiar face referire la el ca fiind 

“prințul acestei lumi”. 

 

7. De ce nu l-a distrus Dumnezeu pe Satana atunci când acesta a stârnit revolta? 

Deuteronom 32:3,4 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: De mai multe ori, în cartea Evrei (în greaca originală), se spune că Dumnezeu a 

creat “lumile”, la plural. Este plauzibil faptul că Dumnezeu, care este un geniu creativ, a 

stat în ceruri pentru miliarde și miliarde de ani și apoi, într-o zi, s-a gândit că ar trebui să 

creeze o lume? Nu, universul pare a fi locuit de multe lumi. 

 

Dumnezeu, în mod sigur, ar fi putut să-l distrugă pe Satana în timpul răzvrătirii sale, dar 

ce părere ar fi avut îngerii cu privire la acest lucru? Dumnezeu ar fi făcut un martir din 

Satana și ar fi provocat îndoieli și neîncredere în mințile lor. Bineînțeles, Dumnezeu ar fi 

putut distruge toți îngerii și ar fi putut să o ia de la început, dar cum rămâne cu celelalte 

lumi? Care ar fi fost părerea lor? Cât de înapoi în trecut ar trebui să ajugă Dumnezeu când 

vine vorba de păcat, fiind corect în același timp și permițând în continuare existența 

liberului arbitru? El a fost nevoit să permită păcatului să-și urmeze urâtul curs, pentru a-

și justifica adevăratul și iubitorul Său caracter. 

 

8. Care este scopul principal al dușmanului nostru, Satana, în această lume? 1 Petru 5:8 

________________________________________________________________________ 

 

9. Care sunt câteva dintre modalitățile prin care diavolul își folosește înșelătoriile în 

încercarea de a ne distruge? 

 

a. 2 Corinteni 4:4; Marcu 4:13-15 ________________________________________ 

b. 1 Corinteni 7:5; Matei 26:41 __________________________________________ 

c. Zaharia 3:1; Apocalipsa 12:10 ________________________________________ 

 

 

Notă: Satana nu numai că ne împiedică să înțelegem vestea bună a Evangheliei, dar el 

încearcă, de asemenea, să strice relația dintre noi și Dumnezeu. El ne ispitește să păcătuim, 

iar atunci când cădem pradă schemelor lui, ne acuză, spunându-ne cât de răi suntem. El 

șoptește în urechea noastră că Dumnezeu nu ne poate ierta. El chiar îl batjocorește pe 

Dumnezeu, fluturându-i în față păcatele noastre.  

 

“Satana este gata să răpească binecuvântatele asigurări ale lui Dumnezeu. El dorește să ia din 

suflet orice licărire de nădejde și orice rază de lumină; dar nu trebuie să-i îngăduim să facă 

acest lucru. Nu pleca urechea la ispititor, ci spune: “Domnul Hristos a murit pentru ca eu să 

pot trăi. El mă iubește și dorește să nu pier.”   

Calea către Hristos, pag. 53 

 

 



10. Cum putem rezista diavolului? Iacov 4:7,8 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Singura noastră siguranță este aceea de a ne supune și a ne apropia de Dumnezeu. 

Permiteți Mântuitorului nostru să vă ocrotească de viclenia dușmanului. Nu sunteți 

suficient de puternici să vă luptați cu Satana singuri. 

 

11. Ne ispitește vreodată Dumnezeu? Iacov 1:13 

________________________________________________________________________ 

 

12. Când devine ispitirea păcat? Iacov 1:14,15 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Ispitirea devine păcat numai atunci când, în mintea noastră, ne punem de acord cu 

ea. Uneori putem fi ispitiți de un gând rău sau de o dorință, dar îi întoarcem spatele. 

Acestea nu sunt considerate păcat, ci doar cele la care consimțim. 

 

13. Ce promisiune ne face Dumnezeu? 1 Corinteni 10:13 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

14. În ce moment l-a înlocuit Hristos pe Satana ca noul reprezentant al lumii? Ioan 12:31; 

Evrei 2:14 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Când Dumnezeu a creat lumea, l-a făcut pe Adam conducătorul sau reprezentantul 

rasei umane. Apoi, Satana a preluat controlul asupra acestei lumi și a devenit noul său 

reprezentant, când l-a înșelat pe Adam. Isus a recâștigat, în mod drept, stăpânirea aupra 

lumii, când a murit pe cruce pentru noi. 

 

 

 

Concluzie: Dumnezeu nu a creat răul. Lucifer a fost un înger frumos și 

transcendent în cer, până când mândria l-a corupt și a stârnit o rebeliune 

împotriva lui Dumnezeu, luând cu el o treime din îngeri. El încă este în 

conflict cu Dumnezeu și este considerat dușmanul nostru. El caută să vadă 

pe cine poate să înghită și, în timp ce ispita nu este păcat, este metoda pe 

care o folosește pentru a ne conduce în păcat. Și, deși putem greși și cădea 

uneori, îl avem pe Isus, Marele nostru Preot, care trăiește pentru a mijloci 

pentru noi. Atât de mult ne iubește! 

 

 

 

 



Răspunsuri cheie pentru lecția #13 

 
Î. 1 – Din cer 

Î. 2 – Un heruvim păzitor sau un înger nevinovat sau perfect în căile lui 

Î. 3 – Îngâmfarea 

Î. 4 – Răzvrătirea pe față a provocat alungarea lui Satana și a îngerilor săi. 

Î. 5 – O treime 

Î. 6 – Întreaga lume 

Î. 7 – Lucrările Lui sunt perfecte și căile Lui sunt drepte. 

Î. 8 – Să ne devoreze sau să ne distrugă. 

Î. 9 – a. Să facă mințile noastre oarbe față de adevăr 

     b. El ne ispitește să păcătuim 

     c. Apoi ne acuză de păcatul nostru 

Î. 10 – Prin a ne supune și a ne apropia de Dumnezeu. 

Î. 11 – Nu 

Î. 12 – Când cădem de acord cu ea, în mintea noastră. 

Î. 13 – El nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre și ne promite un mijloc de 

scăpare. 

Î. 14 – La cruce 

 


