
CUM  A  ÎNCEPUT P{CATUL?

Pentru mulÛi existenÛa p|catului este un mare mister.  Ei nu pot înÛelege cum un Dumnezeu
iubitor Õi bun a permis s| se întâmple ceva care cauzeaz| atâta mizerie Õi durere.  Îns| n-ar trebui s|
existe nici un mister despre cum a început p|catul Õi continu| s| existe în lumea noastr|.

Biblia ne învaÛ| c| “cel care p|c|tuieÕte este de la diavolul; pentru c| diavolul  p|c|tuieÕte
de la început.” 1 Ioan 3:8.

P|catul îÕi are originea în inima lui Lucifer.  Profetul Isaia ne spune c| Lucifer sau Satana,
sau diavolul a fost o dat| un înger frumos ceresc de lumin|.

“Cum ai c|zut din cer, Luceaf|r str|lucitor, fiu al zorilor!  Cum ai fost doborât la p|mânt, tu
biruitorul neamurilor!” Isaia 14:12.

Numele “Lucifer” înseamn| “purt|tor de lumin|.”  Aceasta ne da o idee despre gloria sa
original|.  Cu toate c| acum el este o fiinÛ| c|zut|, el nu este acea creatur| hidoas| în care este
frecvent potretizat.

Apostolul Pavel ne spune c| Satana este capabil s| se transforme într-un înger de lumin| când
i se potriveÕte pentru împlinirea scopurilor sale (vezi 2 Corinteni 11:14-15).  Ôi este planul lui Satana
pentru a-Õi face lucrarea împreun| cu agenÛii lui, într-un fel în care s| apar| ca fiind lucrarea lui
Dumnezeu.  Astfel el poate s| înÕele mai mulÛi oameni.

Ezechiel ne-a vorbit despre Satana (referit ca la împ|ratul Tirului) ca fiind o fiinÛ| de o
frumuseÛe de neîntrecut.

“St|teai în Eden, gradina lui Dumnezeu, Õi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe...Erai
un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, Õi umblai
prin mijlocul pietrelor scânteietoare.  Ai fost f|r| prihan| în c|ile tale, din ziua când ai fost f|cut,
pân| în ziua când s-a g|sit nelegiuirea în tine....Úi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseÛii tale, Ûi-ai
stricat înÛelepciunea cu str|lucirea ta...” Ezechiel 28:13-15, 17.

Cu toate c| a fost un înger de slav|, Satana s-a mândrit cu frumusetea lui; iar în înÕel|ciunea
sa, el a decis c| nu mai trebuie s| fie supus st|pânirii lui Dumnezeu.

“Tu ziceai în inima ta: ‘M| voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de
stelele lui Dumnezeu; voi Õedea pe muntele adun|rii dumnezeilor, la cap|tul miaz|-noaptei; m| voi
sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.” Isaia 14:13-14.

Nesatisf|cut cu poziÛia sa ca heruvim ocrotitor, Lucifer a dorit s| fie egal cu Dumnezeu.  Îns|
aceasta ar fi implicat schimbarea ordinii perfecte al cerului, care ar fi putut fi obÛinut| doar prin a-L
acuza pe Dumnezeu cu vreo greÕeal| în conducerea Sa.  Problema de baz| a fost: Dac| Dumnezeu
nu ar fi fost perfect, atunci de ce s| urm|m legile Õi poruncile Sale?  Lucifer a mers în jur pentru a
înÕela cât de mulÛi îngeri a putut pentru a-l ajuta s| se rebelieze împotriva lui Dumnezeu.  Astfel
orice înger a trebuit s| aleag| pe cine s| cread| Õi pe cine s| urmeze Õi s| apere – fie pe Dumnezeu
sau fie pe Lucifer.

“Ôi în cer s-a f|cut un r|zboi.  Mihail Õi îngerii Lui s-au luptat cu balaurul.  Ôi balaurul cu
îngerii lui s-au luptat Õi ei, dar n-au putut birui; Õi locul lor nu li s-a mai g|sit în cer.  Ôi balaurul cel
mare, Õarpele cel vechi, numit Diavolul Õi Satana, acela care înÕeal| întreaga lume, a fost aruncat pe
p|mânt; Õi împreun| cu el au fost aruncaÛi Õi îngerii lui.” Apocalipsa 12:7-9.



Prin a începe r|zboi în cer, Satana a ar|tat c| el nu se va opri înainte de a-Õi aduce la
îndeplinire Ûinta lui pentru a fi egal cu Dumnezeu; Õi orice obstacol înaintea Ûintei lui trebuia s| fie
forÛat| afar| din cale – incluzând ÎnsuÕi Dumnezeu.

Cu toate c| a fost înfrânt Õi dat afar| din cer, Satana nu a fost distrus.  De ce?  Dac|
Dumnezeu l-ar fi distrus pe Lucifer, aceasta totuÕi nu ar fi r|spuns acuzaÛiilor aduse împotriva lui
Dumnezeu.  Deaceea, a trebuit s| i se dea Satanei o Õans| pentru a demonstra întregii universului
felul de conducere care ar fi fost stabilit de el dac| aceasta ar fi fost permis, Õi deasemenea s| arate
care va fi rezultatul final al alegerii unei curse împotriva lui Dumnezeu.  SiguranÛa întregului univers
a depins pe aceast| demonstrare Õi rezultatul ei final.  Nici o întrebare n-a trebuit s| r|mân| c| cine
a spus adev|rul – Dumnezeu sau Lucifer.  Amândoi vor fi cunoscuÛi dup| acÛiunile Õi roadele
produse de ei.

 Mândria a fost care l-a condus pe Satana s| doreasc| s| fie egal cu Dumnezeu, Õi aceiaÕi
dorinÛ| el a încercat s-o nutreasc| în umanitate.  Apropiindu-se de Eva, el a ispitit-o s| cread| c|
egalitatea cu Dumnezeu a fost o Ûinta de obÛinut – îns| doar prin a fi atins| prin neascultare de
Dumnezeu.

“Ôarpele era mai Õiret decât toate fiarele câmpului pe care le f|cuse Domnul Dumnezeu.  El
a zis  femeii: ‘Oare a zis Dumnezeu cu adev|rat: ‘S| nu mâncaÛi din toÛi pomii din gr|din|?’  Femeia
a r|spuns Õarpelui: ‘Putem s| mânc|m din rodul tuturor pomilor din gr|din|.’  Dar despre rodul
pomului din mijlocul gr|dinii, Dumnezeu a zis: ‘S| nu mâncaÛi din el, Õi nici s| nu v| atingeÛi de el,
ca s| nu muriÛi.’  Atunci Õarpele a zis femeii: ‘Hot|rât, c| nu veÛi muri: dar Dumnezeu Õtie c|, în ziua
când veÛi mânca din el, vi se vor deschide ochii, Õi veÛi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele Õi r|ul.’”
Geneza 3:1-5.

Imediat când ea a urmat sugestia Diavolului pentru a nu asculta de Dumnezeu, Eva a fost în
armonie Õi unire cu duÕmanul lui Dumnezeu; iar ea a devenit agentul Satanei în a aduce c|derea lui
Adam.

Omul, creat s| fie o reflectare a lui Dumnezeu (vezi Geneza 1:26-27), a venit sub controlul
unei puteri care a fost în opoziÛie cu st|pânirea Õi autoritatea lui Dumnezeu.  Omul a fost o dat| în
armonie cu Creatorul lui, îns| el a fost acum un rebel, antagonistic voinÛei Õi poruncilor lui
Dumnezeu.

“Fiindc| umblarea dup| lucrurile firii p|mânteÕti, este vr|Õm|Õie împotriva lui Dumnezeu,
c|ci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, Õi nici nu poate s| se supun|.” Romani 8:7.

Diavolul a pretins ca toat| umanitatea s| fie sub puterea sa, Õi c| ei nu vor mai fi niciodat|
ascult|tori de Dumnezeu pentru a-L dovedi s| fie corect în aceat| lupt|.  Dumnezeu ar fi putut s|
distrug| pe om într-o clip| datorit| rebeliunii sale; îns| în loc de aceasta, El S-a apropiat cu iubire
de om prin a trimite pe Isus s| devin| unul ca noi Õi s| moar| în locul nostru.

Când Isus a venit pe acest p|mânt, El a venit ca Înv|Û|tor al nostru.  Ca Înv|Û|torul nostru,
El a tr|it o viaÛ| de o ascultare neegoist| pentru Dumnezeu, d|ruindu-ne astfel un exemplu perfect
de ceeace ce putem deveni prin El.  Prin roadele Sale, Hristos ne-a ar|tat s| fie adev|rul, Õi calea
c|tre salvare Õi eliberare din p|cat.  Prin tr|irea unei vieÛi de ascultare în umanitatea noastr|, Isus nu
a vindecat doar reputaÛia lui Dumnezeu prin a dovedi c| Legea Õi Împ|r|Ûia neprih|nirii lui
Dumnezeu sunt perfecte, ci deasemenea El a ar|tat c| a fost posibil ca întreaga omenire s|-I urmeze
exemplul Õi deasemenea s| fie ascult|tor.  Astfel Hristos a ar|tat c| nu este nici un motiv pentru
oricine dintre noi s| continu|m în robia p|catului.



“Ôi la aceasta aÛi fost chemaÛi; fiindc| Õi Hristos a suferit pentru voi, Õi va l|sat o pild|, ca s|
c|lcaÛi pe urmele Lui.  El n-a f|cut p|cat, Õi în gura Lui nu s-a g|sit vicleÕug.” 1 Petru 2:21-22.

Când Hristos a murit pe cruce, Satana a fost demascat; el s-a dovedit s| fie un ucigaÕ, Õi c|
sub conducerea sa orice este bun Õi onorabil va fi dat la o parte.  El s-a îndep|rtat pentru totdeauna
de simpatia universului privitor Õi Õi-a f|cut distrugerea sigur|.  Prin roadele lui, Satana s-a fost
dovedit s| fie mincinos Õi calea c|tre robie Õi captivitate în p|cat Õi moarte.

Prin a permite ca principiile p|catului s| se desvolte total, Dumnezeu a dat oportunitatea
oric|rei fiinÛe din univers s| vad| unde conduce p|catul.  V|zând rezultatele teribile ale p|catului,
orice fiinÛ| poate acum s| fac| o decizie inteligent| ca pe cine vor asculta Õi caut| s| apere în aceast|
controvers| – Dumnezeu sau Satana.

Vorbind despre Satana, Isus a spus ascult|torilor Lui:
“El dela început a fost ucigaÕ, Õi nu st| în adev|r, pentru c| în el nu este adev|r.  Oridecâteori

spune o minciun|, vorbeÕte din ale lui, c|ci este mincinos Õi tat|l minciunii.” Ioan 8:44.

În timp ce Satana a fost în cer c|utând s| stabileasc| o nou| ordine a lucrurilor, sfârÕitul
rezultatului al p|catului n-a fost aparent.  Dumnezeu a v|zut ceeace fiinÛele create n-au putut – El
a v|zut pân| la ce grad va conduce p|catul Õi egoismul.  Prin a pune pe Hristos la moarte, Satana a
ar|tat ceeace a fost înn|scut în p|cat întotdeauna.  Calvarul a fost doar descoperirea p|catului
manifestat in plin|tatea lui.  AcÛiunile noastre p|c|toase sunt doar o reflectare al rebeliunii din
interiorul nostru.  Astfel orice p|cat, fie c| îl privim ca fiind mic sau mare ne face captivii lui Satana
Õi astfel p|rtaÕi la vinov|Ûia Õi moartea lui Hristos!

Satana n-a fost plin de ur| doar împotriva lui Hristos, ci deasemenea împotriva tuturor
acelora care aleg s|-L urmeze Õi s| apere cauza lui Dumnezeu.  A fost adev|rat c| Isus, ca om, a
biruit pe Satana; îns| dac| Satana ar fi putut s| Ûin| pe urmaÕii lui Dumnezeu de a face biruinÛa lui
Hristos o realitate în vieÛile lor, atunci totul nu ar fi fost pierdut pentru el.  Astfel Satana prin agenÛii
lui, au continuat lupta lor împotriva lui Dumnezeu prin a ataca urmaÕii Lui.

“Ôi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus s| fac| r|zboi cu r|m|ÕiÛa seminÛei ei, care p|zesc
poruncile lui Dumnezeu, Õi Ûin m|rturia lui Isus Hristos.” Apocalipsa 12:17.

Cu toate c| diavolul îÕi poate deghiza vocea, teoriile lui multe Õi înÕel|toare vor conduce
întotdeauna spre acelaÕi gând; c| “Poate cumva Dumnezeu este avantajat în pierderea noastr| când
noi ascult|m de poruncile Lui, Õi c| este ceva de câÕtigat prin a nu-L asculta”.  Aceast| minciun|
înÕel|toare a fost acceptat| de Adam Õi Eva, care au permis p|catul Õi moartea în aceast| lume.  Îns|
Hristos a venit în aceast| lume pentru a m| ajuta pe mine Õi pe tine s| sc|p|m de p|cat prin harul Õi
puterea Sa, iar astfel s| câÕtig|m viaÛa veÕnic| când El va veni înapoi.

Când Îl iubim pe Hristos Õi ne supunem Lui, El promite s| uneasc| inima Sa cu a noastr|;
voinÛa noastr| fiind fuzionat| în voinÛa Sa; gândirea noastr| devine una cu a Sa; iar legea lui
Dumnezeu devine desf|tarea noastr|.

“Dar iat| leg|mântul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, dup| acele zile, zice Domnul: voi
pune legile Mele în mintea lor Õi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, si ei vor fi
poporul Meu.” Evrei 8:10.

“Vreau s| fac voia Ta, Dumnezeule!  Ôi Legea Ta este în fundul inimii mele.” Psalmi 40:8.



“Strâng Cuvântul T|u în inima mea, ca s| nu p|c|tuiesc împotriva Ta.” Psalmi 119:11.

Prin acest proces, chiar Õi gândurile noastre sunt aduse în captivitatea lui Hristos, permiÛându-
ne s|-I urm|m exemplul de ascultare Õi s| tr|im viaÛa Lui în a noastr|.

“M|car c| tr|im în firea p|mânteasc|, totuÕi nu ne lupt|m c|l|uziÛi de firea p|mânteasc|.
C|ci armele cu care ne lupt|m noi, nu sunt supuse firii p|mântesti, ci sunt puternice, înt|rite de
Dumnezeu ca s| surpe înt|riturile.  Noi r|sturn|m izvodirile minÛii Õi orice în|lÛime, care se ridic|
împotriva cunoÕtinÛei lui Dumnezeu; Õi orice gând îl facem rob ascult|rii de Hristos.” 2 Corinteni
10:3-5.

Salvarea pe care Isus ne-o aduce nu este o salvare în neascultare.  Îns| El ne-a adus sc|pare
din puterea pacatului, ca astfel prin puterea lui Isus s| putem Õi s| tr|im o viaÛ| de ascultare, ar|tând
c| Dumnezeu este adev|rat, Õi s|-l dovedim pe Satana un mincinos.

“...Õi-i vei pune numele Isus, pentru c| El va salva pe poporul Lui din p|catele sale.” Matei
1:21.  

“Ôi dup| ce a fost f|cut des|vârÕit, S-a f|cut pentru toÛi cei ce-l ascult|, urzitorul unei
mântuiri veÕnice...” Evrei 5:9.

Astfel prin acÛiunile noastre, sau roadele pe care le producem, noi suntem cunoscuÛi s| fim
fie urmaÕii lui Dumnezeu, sau urmaÕii lui Satana – noi fie Îl ap|r|m pe Dumnezeu sau fie pe Satana.

“Oricine face p|cat, face Õi f|r|delege; Õi p|catul este f|r|delege.  Ôi Õtiti c| El S-a ar|tat ca
s| ia p|catele; Õi în El nu este p|cat.  Oricine r|mâne în El, nu p|c|tuieÕte; oricine p|c|tuieÕte nu L-a
v|zut nici nu L-a cunoscut.  CopilaÕilor, nimeni s| nu v| înÕele!  Cine tr|ieÕte în neprih|nire, este
neprih|nit, cum El însuÕi este neprih|nit.  Cine p|c|tuieÕte, este de la diavolul, c|ci diavolul
p|c|tuieÕte de la început.  Fiul lui Dumnezeu S-a ar|tat ca s| nimiceasc| lucr|rile diavolului.  Oricine
este n|scut din Dumnezeu, nu p|c|tuieÕte, pentru c| s|mânÛa Lui r|mâne în el; Õi nu poate p|c|tui,
fiindc| este n|scut din Dumnezeu .  Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu Õi copiii
diavolului...” 1 Ioan 3:4-10.

Fie ca Dumnezeu s| ne ajute pe fiecare din noi pentru a veni pe deplin la Hristos Õi s|-I
permitem s| tr|iasc| viaÛa Sa prin noi, pentru ca s| nu mai fim slujitorii p|catului spre moarte, ci s|
devenim slujitorii neprih|nirii spre viaÛ| veÕnic|.

Pentru a înrola într-un curs corespondenÛ| biblic| de GRATIS, pentru mai mult|
informaÛie v| rog s| scrieÛi la adresa urm|toare:
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