
CAPITOLUL 1
Origini: satan şi împărăţia lui

Credincioşii sunt aşezaţi împreună cu Hristos în locurile
cereşti, mai presus de orice putere şi stăpânire a întunericului.
Niciun demon nu poate împiedica credinciosul să fie aşezat
împreună cu Hristos mult mai sus de toate lucrările duşma-
nului! Faptul că suntem aşezaţi şi domnim împreună cu
Hristos în locurile cereşti reprezintă o poziţie de autoritate,
onoare şi triumf – nu eşec, deprimare şi înfrângere.

Din moment ce Biserica Domnului Isus Hristos are triumful
şi victoria peste diavol şi cohortele lui în orice confruntare,
de ce se pare că mulţi credincioşi sunt supuşi lui Satan şi în-
şelăciunii lui?

Dacă sunt sau nu victorioşi asupra diavolului depinde de
cum se văd credincioşii ca şi Adunare – militanţi, înfrânţi sau
triumfători. Totul depinde de cât de bine îşi înţeleg ei poziţia
în Hristos.

Adunarea militantă înfăţişează un grup de credincioşi care
încă nu sunt aşezaţi în locurile cereşti împreună cu Hristos ci
se „luptă” să capete victoria asupra unui duşman care încă nu
a fost înfrânt de Domnul Isus Hristos.

Adunarea înfrântă ne arată de asemenea o imagine a unei
Adunări neştiutoare de faptul că este aşezată împreună cu
Hristos şi că ar trebui să domnească în viaţă prin Isus Hristos.
Din cauză că sunt ignoranţi în ce priveşte poziţia lor în Hristos
sau din cauză că nu au folosit niciodată autoritatea pe care o
au de fapt, aceşti credincioşi sunt întotdeauna devastaţi de
şiretlicurile Satanei şi sunt într-o stare continuă de eşec şi în-
frângere.
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Dar Adunarea triumfătoare reprezintă perspectiva biblică a
Trupului lui Hristos, aşezat împreună cu Hristos în locurile
cereşti mult mai sus de orice putere şi stăpânire. (Efes. 1,3; 2,6)
Adunarea triumfătoare descrie în mod scriptural un Trup de
credincioşi care nu numai că ştie dar îşi şi exercită autoritatea
în Hristos şi din această cauză domneşte victorios în viaţă,
prin Isus Hristos, peste Satan, un inamic înfrânt. (Rom. 5,17)

În aceste timpuri în care activitatea demonilor creşte în
toată lumea, este vital pentru credincioşi să cunoască care le
sunt drepturile prin răscumpărarea în Hristos. Trebuie să fim
pe deplin convinşi de autoritatea care ne aparţine datorită
victoriei lui Isus, pe care deja a obţinut-o pentru noi, peste
toată puterea duşmanului. Singurul mod prin care putem fi
încrezători în autoritatea asupra duşmanului este să cunoaş-
tem şi să umblăm în lumina Cuvântului scris al lui Dumnezeu. 

Cu această introducere, haideţi să deschidem cartea înce-
puturilor, Geneza şi să începem studiul cercetând originea
Satanei şi a împărăţiei lui.

INDICII DESPRE O POSIBILĂ ÎMPĂRĂŢIE PRE-ADAMICĂ

Originea şi căderea Satanei, sau a lui Lucifer cum era
numit, este foarte clară în Scriptură. Era numit Lucifer înainte
de a fi dat afară din Cer, şi Satan după căderea lui. Originea
demonilor, diavolilor şi a duhurilor rele nu este atât de clară.

Unii învăţaţi biblici cred că între Geneza 1,1 şi Geneza 1,2
sunt milioane de ani. Alţii cred că, iniţial ar fi putut exista o
împărăţie pământească, înainte de a fi înregistrată creaţia în
Geneza capitolul 1. 

GENEZA 1,1. 2
1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. 
2. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de
ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe
deasupra apelor. 
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Origini: satan şi împărăţia lui

Duhurile rele, care sunt aici pe pământ, ar fi putut face parte
din împărăţia pre-adamică de la început. Mulţi învăţaţi ai
Bibliei sunt de acord că înainte de potop a existat o împărăţie
pre-adamică, pentru că ştim din descoperirile arheologice că
dinozaurii şi animalele mamut au trăit odată pe acest pământ.

De unde au apărut? Poate acele creaturi au apărut dintr-un
alt tip de creaţie care a existat pe pământ înainte de Adam –
un fel de creaţie pre-adamică. În Isaia capitolul 14, avem un
indiciu în Scripturi despre împărăţia pre-adamică.

ISAIA 14,12–14
12. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al
zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul
neamurilor!
13. Tu ziceai în inima ta: „MĂ VOI SUI ÎN CER, îmi
voi ridica SCAUNUL DE DOMNIE MAI PRESUS DE
STELELE LUI Dumnezeu, voi şedea pe muntele adună-
rii dumnezeilor, la capătul miazănoaptei,
14. MĂ VOI SUI PE VÂRFUL NORILOR, voi fi ca Cel
Prea Înalt.” 

Evident, Lucifer avea un oarecare tron, indicând ceva
autoritate. Lucifer probabil a domnit sub nori şi sub stele de-
oarece versetul 13 spune: „Îmi voi înălţa tronul DEASUPRA
stelelor…” dând de înţeles că tronul lui Lucifer era sub stele.
Dacă tronul lui Lucifer era sub stele, ar putea cuprinde şi in-
clude tărâmul şi domeniul pământului.

Este posibil ca Lucifer să fi domnit peste o împărăţie, aici
pe pământ, care a existat înainte de Adam şi, în acelaşi timp,
animalele preistorice au umblat pe acest pământ. Poate că
Satan şi-a condus împărăţia în timpul acestei creaţii pre-ada-
mice iar duhurile rele care sunt acum pe pământ erau duhuri
căzute din acea creaţie.

Nu avem capitol şi verset pentru acest lucru; dar pe de
altă parte, Scriptura nici nu infirmă. Într-adevăr, vedem în
Scriptură indicii despre acest lucru. 
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De asemenea, ştim că există astăzi duhuri rele aici pe pă-
mânt. Deci, de unde au venit? O altă posibilitate este ca aceste
duhuri rele să includă acei îngeri care au căzut la răzvrătirea
lui Lucifer. (Apoc. 12,4.9)

Omul nu a făcut parte din acea creaţie pre-adamică, pen-
tru că Biblia indică faptul că Adam a fost primul om: „De
aceea este scris, OMUL DINTÂI Adam a fost făcut un suflet
viu…” (1Cor. 15,45) Dar, un fel de creaţie ar fi putut exista
înaintea lui Adam – chiar o creaţie întreagă, diferită de ceea
ce cunoaştem astăzi.

Nu prezint această teorie într-un mod doctrinal pentru că
nu avem suficientă lumină din Scriptură despre ea. Nu putem
fi doctrinali în legătură cu un subiect pe care nu îl putem sus-
ţine scriptural. Uneori ne dorim să fi avut mai multă lumină
despre originea duhurilor rele, dar evident, Dumnezeu ne-a
spus în Cuvântul Lui ceea ce a vrut ca noi să ştim.

POZIŢIA INIŢIALĂ A LUI LUCIFER ŞI CĂDEREA LUI

Putem spune cu siguranţă că diavolul şi demonii sunt fiinţe
decăzute, pentru că aşa spune Biblia. Au căzut din poziţia în
care s-au aflat. (Apoc. 12,4. 9) Biblia ne arată originea Satanei,
sau Lucifer cum era numit la început.

De unde a venit Satan de fapt? Isaia 14 şi Ezechiel 28 ne
dau o imagine a existenţei lui Lucifer la început, aşa cum l-a
creat Dumnezeu, cum s-a răzvrătit şi cum a căzut. Ştim că nu
Dumnezeu l-a făcut ceea ce este astăzi, pentru că Dumnezeu
a creat totul de la bun început şi totul a fost bun. (Gen. 1,10.
12. 18. 21. 25; Iac. 1,17)

În Ezechiel capitolul 28 Biblia îl descrie pe Lucifer înainte
de a fi dat afară din Cer. 

EZECHIEL 28,12–16
12. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ajunsesei la cea
mai înaltă desăvârşire, erai PLIN DE ÎNŢELEPCIUNE
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