
 
 
 
 

CUNOAŞTE-ŢI VRAJMAŞUL 
 

(Know Your Enemy) 
 
 

Zac Poonen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traducerea în limba română:  
Maria Magdalena 

 
 
 

 
 

Drept de autor – Zac Poonen (1994) 
Această carte este sub incidenţa dreptului de autor pentru a preveni abuzurile. 

Este interzisă retipărirea sau traducerea acestei cărţi fără 
permisiunea scrisă a autorului. 

Sunt permise totuşi descărcarea şi tipărirea acestui material 
în condiţiile în care se va utiliza pentru distribuţia 

GRATUITĂ, în condiţiile în care NU se vor face 
MODIFICĂRI, în condiţiile în care vor fi menţionate 

NUMELE ŞI ADRESA AUTORULUI 
şi în condiţiile în care această notă de drept de autor 

este inclusă în fiecare listare. 
 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi: 
 

Christian Fellowship Church 
40, DaCosta Square , Wheeler Road Extension, 

Bangalore-560084, India. 
 



CUPRINS 
 

 
* Introducere 
 
1. De ce trebuie să-ţi cunoşti vrăjmaşul 
 
2. Originea lui Satan 
 
3. Înşelăciunea lui Satan 
 
4. De ce Dumnezeu nu l-a nimicit pe Satan 
 
5. Metodele lui Satan 
 
6. Înfrângerea lui Satan 

 



INTRODUCERE 
 

Această carte cuprinde mesajele care au fost transmise unui grup mare de 
studenţi tineri. Mesajele au fost redactate în forma lor vorbită.  
 
În aceste zile, tinerii sunt ţinta atacurilor lui Satan. Satan face tot posibilul să 
se asigure că tinerii de astăzi sunt murdăriţi de impuritate, amărăciune, 
gelozie, ambiţii egoiste şi materialism, şi dacă de nici una dintre acestea, atunci 
măcar de mândrie, autoîndreptăţire şi ipocrizie.  
 
Nu trebuie să fim ignoranţi faţă de planurile şi vicleşugurile lui Satan. Satan a 
fost înfrânt la Calvar de Domnul nostru Isus. Acum chemarea noastră este să 
repurtăm această victorie asupra forţelor întunericului oriunde mergem.  
 
Dacă eşti interesat să faci aceasta, citeşte această carte.  
 
 
 



CAPITOLUL 1 
 

DE CE TREBUIE SĂ-ŢI CUNOŞTI VRĂJMAŞUL 
 

Vreau să vă arăt câteva adevăruri din Cuvântul lui Dumnezeu pe care mulţi 
dintre voi tinerii poate că nu le-aţi aflat niciodată până acum. Se referă la 
vrăjmaşul sufletelor noastre. 
 
Aţi auzit foarte multe despre mântuire şi despre ceea ce Domnul Isus Hristos a 
făcut pentru noi. Dar, probabil că nu aţi auzit multe despre Satan, deoarece 
celor mai mulţi predicatori nu le place să predice despre Satan. 
 
Vreau să vorbesc despre Satan pentru că Biblia ne spune în 1 Petru 5:8: „Fiţi 
treji şi vegheaţi, pentru că potrivnicul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu 
care răcneşte şi caută pe cine să înghită”.  
 
Unul dintre cele mai importante principii ale războiului este să-ţi cunoşti 
inamicul. Dacă duci o luptă şi ai o mulţime de informaţii despre inamic, atunci 
bătălia este mult mai uşoară. Dacă ştii foarte puţine despre inamicul tău, 
bătălia va fi mai grea. Sau, ca ilustrare: Dacă ştii dinainte toate întrebările care 
îţi vor fi puse la o examinare, examinarea va fi mult mai uşoară pentru tine. 
Exact la fel se întâmplă cu viaţa creştină. Dacă-ţi cunoşti inamicul, poţi să-l 
învingi şi să fii mai mult decât învingător în fiecare ispitire.   
 
Siunt mulţi creştini care luptă de-alungul întregii vieţi, încercând să-L urmeze 
pe Isus, dar care eşuează. Cred ca una din principalele cauze este că nu cunosc 
nimic despre inamicul lor.  
 
Toţi ştim că studiul medicinii este important. În generaţia noastră, ştiinţa 
medicală a vindecat milioane de oameni de maladii şi a salvat numeroase vieţi 
de la moarte prematură. Acest lucru a fost posibil doar pentru că oamenii de 
ştiinţă au studiat totul despre duşmanii corpului omenesc şi metodele acestora 
de atac.  Prin studii intensive ale bacteriilor şi viruşilor – inamicii sănătăţii – 
sănătatea omului a fost îmbunătăţită.   
Oamenii de ştiinţă au putut distruge duşmanii sănătăţii şi i-au putut îndepărta 
din corpul uman.  
 
Ceea ce este adevărat despre corpul nostru fizic este mult mai adevărat despre 
spiritul nostru interior. Avem nevoie să studiem şi despre Satan – vrăjmaşul 
spiritului nostru – dacă vrem să-l gonim din spiritul nostru, pe care să-l 
păstrăm pur pentru Dumnezeu.   
 
Biblia ne spune o mulţime de lucruri despre Satan. De fapt, imediat după ce 
Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva, chiar următorul lucru despre care vorbeşte 
Biblia este Satan. Biblia nu ne spune nimic despre ce au făcut Adam şi Eva în 
grădina Edenului. Însă, ne spune direct că Satan a venit în grădină aducând 
păcat şi confuzie, îndepărtându-i pe Adam şi Eva de la Dumnezeu.  
 
Cauza păcatului, a violenţei şi a întregului rău din lumea întreagă se află în 
acea intrare a lui  Satan în Eden (Geneza 3). 



 
De ce ne vorbeşte Biblia despre Satan imediat după ce ne spune despre creaţia 
bărbatului şi a femeii? Deoarece Dumnezeu doreşte ca noi să ştim despre 
Satan, aşa încât să fim avertizaţi. Am văzut că Satan hoinăreşte ca un leu 
înfuriat căutând pe cine să devoreze. Dacă ziarele ar raporta că a scăpat un leu 
de la grădina zoologică şi că hoinăreşte pe străzile oraşului nostru, nu ne-ar 
ajuta să ştim în care zonă a oraşului se află ca să putem evita acea zonă? Cu 
siguranţă. În acelaşi mod, dacă ştii zonele în care Satan este activ, acest lucru 
te poate salva de la o mulţime de probleme. 
 
Mulţi credincioşi au perioade frecvente de descurajare. Trebuie să realizăm un 
lucru: Descurajarea nu vine niciodată de la Dumnezeu. Întotdeauna vine de la 
diavol. În acelaşi mod, certurile, violenţa, ura, gelozia, amărăciunea, vorbirea de 
rău, reclamarea, murmurarea, revolta împotriva autorităţii şi orice altă formă 
de rău îşi au originea în Satan. Este bine să cunoaştem inamicul, ca să putem 
învinge aceste rele din viaţa noastră.  
 
În paginile de început ale Noului Testament citim despre Satan. Imediat după 
ce ni se spune despre botezul în apă al lui Isus şi ungerea Lui de către Duhul 
Sfânt, citim despre confruntarea cu Satan în pustie şi despre ispitirea Lui. 
Aceasta este măsura importanţei pe care Biblia o acordă descrierii activităţilor 
lui Satan. De ce? Pentru ca noi să nu fim neştiutori faţă de vicleşugurile sau 
puterea vrăjmaşului sufletelor noastre.  
 
Este important ca tinerii să afle despre Satan, deoarece odată ce afli ceea ce 
Biblia învaţă despre Satan, vei fi precaut. Şi nu îţi va mai fi nici o teamă de el, 
cum li se întâmplă multor oameni. Mulţi se tem de Satan, pentru că ei nu 
cunosc ceea ce Biblia învaţă despre el. Le este teamă de oameni care practică 
magia neagră sau vrăjitoria asupra lor pentru că ei nu ştiu că Satan a fost 
înfrânt de Domnul nostru Isus la Calvar.  
 
Nu-ţi va mai fi niciodată teamă de Satan, odată ce ochii ţi s-au deschis la ceea 
ce Domnul a făcut pentru noi la cruce.  
 
Uneori Satan încearcă să întrerupă adunările creştine prin oameni posedaţi de 
demoni, aşa cum a făcut în sinagogile unde Isus predica. Însă nu trebuie lăsat 
niciodată să facă aceasta. Odată, în mijlocul unei întâlniri de studiu a Bibliei 
din sala noastră de adunare, un om posedat s-a târât pe coridor ca un şarpe, 
înaintând şi încercând să dezbine adunarea. Când demonul a fost mustrat în 
Numele lui Isus, omul a căzut imediat într-un somn adânc, chiar acolo pe 
podea. După ce s-a terminat studiul Biblic, când noi toţi am spus „Aminul” 
final, el s-a trezit. De-abia atunci i-am vorbit. Nu aveam de gând să permitem 
lui Satan să ne întrerupă studiul Biblic prin vreunul din agenţii lui.  
 
La o altă adunare publică extinsă, care s-a ţinut în aer liber, un om a început 
dintr-odată să danseze în faţa amvonului, chiar când spuneam ceva foarte 
important. Când i-am cerut prin interpret să stea jos, m-a ignorat. Atunci am 
mustrat demonul din el în Numele lui Isus, şi omul a plecat şi a stat jos liniştit.   
 



Da, demonii trebuie să se supună atunci când li se porunceşte în Numele lui 
Isus, pentru că ei toţi au fost înfrânţi de Isus la Calvar.  
 
Este important să ştim că în marele Nume al lui Isus Hristos Care l-a înfrânt pe 
Satan la crucea Calvarului este putere. Niciodată nu ai de ce să te temi de 
Satan. Numai când nu-ţi cunoşti inamicul, trăieşti în frică că ţi-ar putea face 
ceva.  Dar el nu te poate atinge, dacă-I permiţi lui Isus să fie Domnul întregii 
tale vieţi – pentru că puterea lui Satan a fost luată complet de la el, când Isus l-
a înfrânt pe cruce.  
 
 



CAPITOLUL 2 
 

ORIGINEA LUI SATAN 
 
Ştim că Dumnezeu a existat din veşnicie. Biblia începe cu afirmaţia: „La început 
Dumnezeu.....” (Geneza 1:1). Acestea sunt primele patru cuvinte din Biblie. Se 
referă la veacuri de veşnicie trecute – aşa de îndepărtate încât mintea noastră 
nici măcar nu le pot cuprinde, pentru că mintea noastră poate înţelege doar 
timpul. Dumnezeu a existat înainte ca timpul să înceapă.  
 
Dar Satan nu a existat înainte ca timpul să înceapă. Satan este o fiinţă creată. 
Înseamnă oare aceasta că Dumnezeu a creat o fiinţă rea? Nu. Acest lucru ar fi 
imposibil. Dumnezeu nu poate crea vreodată ceva rău. Tot ceea ce El creează 
este perfect. Chiar Adam şi Eva când au fost creaţi erau perfecţi. În acelaşi fel, 
şi Satan când a fost creat era perfect. Era cunoscut ca „stea strălucitoare”, „fiu 
al zorilor” sau Lucifer (Isaia 14:12). Acel nume are acum o conotaţie rea. Dar, 
cu mult timp în urmă, când a fost creat la început, nu era aşa.  
 
A fost creat ca şi conducător al îngerilor, ca să-i conducă pe îngeri în venerarea 
lui Dumnezeu. Când a fost creat, Dumnezeu i-a dat multe abilităţi şi puteri 
supranaturale. Ulterior, însă, el a căzut în păcat şi a devenit Satan. 
 
Dar Satan are încă şi astăzi acele puteri, pentru că Dumnezeu nu i le-a luat 
înapoi când a căzut. Ne putem întreba de ce Dumnezeu nu a luat acele puteri 
de la Diavol.  
 
Motivul este acela că, în mod obişnuit, Dumnezeu nu ia înapoi darurile pe care 
El le oferă.  
 
Chiar şi noi ca fiinţe umane nu luăm înapoi darurile pe care le-am oferit cuiva – 
chiar dacă acea persoană se întoarce într-o zi împotriva noastră! Şi astfel Satan 
îşi foloseşte puterea să facă rău oamenilor. Şi de aceea oamenii care intră în 
contact cu el pot face lucruri supranaturale prin vrăjitorie.   
 
Cu privire la Satan este scris: „Cum ai căzut din cer, stea strălucitoare (acela 
era numele lui – stea strălucitoare),  fiu al zorilor! (Isaia 14:12) 
 
Ca şi conducăror al îngerilor, Lucifer a fost constant în prezenţa lui Dumnezeu. 
De ce a căzut? Cauza este arătată în următoarele două versete (Isaia 14:13, 14, 
15): „Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui până la ceruri, îmi voi ridica scaunul de 
domnie mai presus de scaunul lui Dumnezeu....voi fi ca Cel Prea Înalt”.... Dar ai 
fost aruncat în Locuinţa Morţilor, în adâncimile gropii!”  
 
Lucifer a fost mai înzestrat, mai frumos şi a avut mai multe abilităţi naturale 
decât toţi ceilalţi îngeri. El i-a condus pe îngeri în adorarea lui Dumnezeu – 
până când mândria i-a pătruns în inimă. El a început să gândească: „Numai O 
Persoană este deasupra mea, Dumnezeu Însuşi. Voi conduce la fel de bine şi 
asupra Lui.” 
 



Acela a fost cu adevărat un gând stupid care i-a intrat în inimă. Cum ar fi putut 
vreodată să urce deasupra Creatorului lui? Însă, aşa este Satan – complet 
ridicol în multe din lucrurile pe care le face şi le gândeşte, chiar dacă este şi aşa 
de de deştept!! Mulţi oameni deştepţi din lumea largă fac şi o mulţime de 
lucruri absolut prosteşti, spiritual vorbind. Cu cât studiem mai mult despre 
Satan, cu atât mai mult vom vedea cât de stupid este în multe din lucrurile pe 
care le face.  
 
Satan nu a fost fericit cu locul în care Dumnezeu îl plasase. Dorea să urce în 
locul unde toţi să-l venereze! El nu a spus aşa. El a început să aibă astfel de 
gânduri doar în inima sa. Citim aceasta în versetul 13. Dar Dumnezeu se uită 
la inimile noastre şi El S-a uitat şi la inima lui Lucifer şi a văzut ceea ce 
urmărea acesta.  
 
Există o diferenţă între ispită şi păcat. Iniţial, ispita vine ca un gând în minte. 
Numai când suntem de acord cu acel gând, ajungem să păcătuim. Dacă, pe de 
altă parte, respingem gândul imediat, nu păcătuim.  
 
De exemplu, ai avut vreodată gândul rău de a face ceva ca să umileşti o 
persoană în faţa altora, ca să pari tu drept o persoană mai bună?  
 
Ştii care a fost prima persoană care a avut un astfel de gând? Lucifer. Pe cine a 
vrut el să tragă în jos? Nu pe îngeri, pentru că ei sunt deja sub el. El a vrut să-L 
tragă în jos pe Dumnezeu. Să tragi oameni în jos ca să urci tu în vârf este chiar 
spiritul lui Satan. 
 
De ce spun că trebuie să-ţi cunoşti inamicul? Pentru că atunci când un astfel 
de gând intră în mintea ta, tu trebuie să recunoşti imediat că inamicul tău 
încearcă să pătrundă. Leul care răcneşte aşteaptă să te devoreze.  
 
Nu sunt necesari mulţi ani ca cel mai înalt arhanghel să devină diavol. Nu. 
Doar un moment. El nu a căzut treptat, pas cu pas. Nu. A venit jos ca fulgerul, 
aşa cum a spus Isus – într-o clipită (Luca 10:18). La un moment dat a fost 
steaua strălucitoare. Imediat ce a început să nutrească gândul devenirii ca 
Dumnezeu, s-a transformat în diavol. 
 
Cât îi ia unui înger să devină demon? Nici măcar o secundă. Doar un moment. 
Cât îi ia unei persoane cu adevărat bune să devină rea? Doar un moment.  Asta 
este tot. Amintiţi-vă aceasta.  
 
Un alt pasaj care ne povesteşte despre originea lui Satan este Ezechiel 28. Acolo 
îl vedem pe Satan numit „împăratul Tirului” (Ezechiel 28:12). În spatele 
conducătorilor acestei lumi se află puteri demonice şi, în acel timp, însuşi 
Satan era în spatele conducătorului Tirului. Iar Domnul i-a vorbit lui Satan 
care-l stăpânea pe acel conducător.  
 
Domnul îi aminteşte lui Satan de timpul când a fost în grădina Edenului 
(Ezechiel 28:13). Aceasta ne arată că Lucifer a fost în Eden înainte de Adam şi 
Eva. Şi Domnul îi reaminteşte lui Satan cum a fost „desăvârşit în căile tale, din 
ziua când ai fost creat, până în ziua când s-a găsit nedreptatea în tine” (v. 15). 



 
Inima lui Lucifer s-a înălţat, în primul rând, datorită frumuseţii lui. Se înalţă 
vreodată inima ta când te uiţi în oglindă şi vezi cât de bine arăţi comparativ cu 
alţii?  
 
Fereşte-te de aceasta. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru darurile bune pe care 
ţi le-a dat. Nu e nimic greşit să ai o faţă care arată bine. Dar totul este greşit în 
a fi mândru de aceasta. Pentru că atunci deschizi uşa lui Satan. 
 
Un alt motiv al mândriei lui Lucifer a fost deşteptăciunea lui. Ştii tu oare că cea 
mai inteligentă fiinţă creată este Satan? Nu e nimic greşit să fii inteligent. Ne 
putem folosi inteligenţa pentru slava lui Dumnezeu. Dar nu avem nici un drept 
să fim mândri de ea. Nu trebuie să fim prostuţi ca să-L slujim pe Domnul. Nu. 
Mulţumeşte-i lui Dumnezeu pentru inteligenţa ta şi mulţumeşte-I lui 
Dumnezeu pentru frumuseţea ta, dar nu fii niciodată mândru de vreuna dintre 
aceste trăsături.  
 
Al treilea motiv al îngâmfării lui Lucifer a fost acela că el avea cea mai înaltă 
poziţie dintre toate fiinţele create. El nu a putut recunoaşte că toate aceste trei 
lucruri de care era mândru – frumuseţea, inteligenţa şi poziţia lui - erau toate 
daruri de la Dumnezeu. Şi aceasta este ceea ce multe fiinţe create – şi mulţi 
creştini – nu pot să recunoască. Şi în acest mod Satan acaparează o platformă 
în vieţile lor şi, în final, îi distruge.  
 
Vedem astfel că tot păcatul din lume a început cu mândria. Nu cu crima sau 
adulterul, ci cu mândria. Şi de aceea salvarea a venit prin Isus care S-a smerit 
pe Sine. Calea smereniei este calea eliberării din toate planurile rele şi 
vicleşugurile lui Satan.  
 
Tot în Lucifer vedem şi originea spiritului de nemulţumire cu soarta proprie. 
Dacă ne-am putea uita la această lume din punctul de vedere al lui Dumnezeu, 
am vedea peste tot lumea plină de oameni nemulţumiţi, reclamanţi, care 
murmură – un spirit pe care toţi l-au absorbit de la Satan. 
 
Spiritul de revoltă împotriva autorităţii este un alt lucru care a început cu 
Lucifer. Exista o singură autoritate pe care Lucifer o avea deasupra lui – şi 
anume Dumnezeu. Şi el s-a revoltat împotriva acelei autorităţi. El dorea să fie 
deasupra acelei autorităţi şi să-L tragă în jos pe Dumnezeu. Întâlnim noi acest 
spirit în rasa umană? Spiritul de revoltă împotriva autorităţii este ceea ce a 
condus la numeroase revoluţii în diverse ţări şi care a determinat grevele din 
fabrici. Iar în zilele noastre, întâlnim acest spirit de revoltă chiar printre 
studenţi – chiar şi printre elevi şi copiii mici.  
 
Toate acestea sunt un semn sigur că lumea se degradează. Lipsa de respect faţă 
de profesori şi faţă de părinţi, chiar faţă de fraţii înaintaţi în vârstă din biserici, 
este în floare peste tot. Niciodată să nu uitaţi că acest spririt a fost acela care a 
transformat cei mai buni îngeri în demoni. Şi acest spirit poate schimba un 
băiat sau o fată într-un demon chiar şi astăzi.   
 



Dumnezeu nu face pe nimeni rău. Numai atunci când ne deschidem spiritul lui 
Satan ne facem singuri răi.  
 
Şi acum, notaţi o caracteristică finală a lui Lucifer. Când a căzut, nu a căzut 
singur. A avut însoţitori. Citim în Apocalipsa 12:4 că el a tras în jos după el o 
treime din îngeri. Şi ei l-au urmat prosteşte în spiritul lui de mândrie, 
nemulţumire şi revoltă. Acelaşi lucru se întâmplă astăzi. Când o persoană este 
rea, nu e mulţumită să rămână rea de una singură. Doreşte să tragă în jos şi pe 
alţii în mizerie şi răutate. O rădăcină de amărăciune dintr-o persoană îi poate 
infecta pe mulţi alţii dacă acei alţii nu veghează (Vezi Evrei 12:15). 

 



CAPITOLUL 3 
 

ÎNŞELĂCIUNEA LUI SATAN 
 
În Geneza 3, putem vedea cum atacă Satan. Se spune acolo că şarpele era cel 
mai şiret dintre toate animalele. Satan a intrat în acel şarpe (aşa cum demonii 
au intrat în porci, când Isus i-a scos afară din cei doi oameni din ţinutul 
Gadarenilor). Şi Satan i-a vorbit Evei prin şarpe şi a întrebat-o: „Oare a zis 
Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?”  
Când Eva a răspuns că, într-adevăr, aşa spusese Dumnezeu, el a contracarat 
Cuvântul lui Dumnezeu şi i-a spus: „Hotărât că nu veţi muri...”  
 
Observaţi cum vine Satan. Mai întâi de toate, pune sub semnul întrebării 
Cuvântul lui Dumnezeu. La fel vine şi la noi. „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat 
că nu trebuie să facem aceasta?”, întreabă el, „Ce este rău în a face aceasta? 
Aceste porunci Biblice sunt învechite. Ele au fost scrise pentru acel timp şi acea 
cultură în care a trăit Pavel. Ele nu sunt menite a fi ascultate literal de noi, cei 
din secolul 20, etc., etc., 
 
Întâlnim tineri şi bătrâni punând astfel de întrebări în mod constant, fără să 
realizeze că ei devin vocea lui Satan. Chiar şi atunci când conştiinţa le spune că 
ceva este greşit, ei încă folosesc raţionamentul lor şi pun la îndoială ceea ce 
Dumnezeu a interzis.  
 
Când ceva este poruncit sau interzis de către Dumnezeu în Cuvântul Lui, 
putem fi siguri că Dumnezeu are un motiv bun făcând aceasta. Însă, Satan 
întotdeauna ne face să ne întrebăm dacă Dumnezeu chiar s-a referit la aceasta 
etc. Şi care este scopul ultim al lui Satan făcându-ne să ne îndoim de Cuvântul 
lui Dumnezeu? Exact acelaşi care a fost şi în cazul Evei – să ne îndepărteze de 
Domnul, şi să-l determine pe Dumnezeu să ne respingă şi să ne arunce afară, 
aşa cum l-a aruncat pe Adam şi pe Eva din prezenţa Lui.   
 
Odată, Isus a spus că Satan este un hoţ. Satan nu fură bani, pentru că ştie că 
banii nu au valoare veşnică. El fură numai ceea ce are valoare veşnică – în 
primul rând sufletele oamenilor. Mai departe, Isus a spus că după ce Satan 
fură, el ucide şi distruge ceea ce a furat (Ioan 10:10). În contrast, Isus a 
precizat mai departe că El Însuşi a venit să ne dea viaţa din belşug.  
 
Nu este uimitor că într-o lume de 5, 500 miliarde de oameni, mai mult de 99% 
dintre ei preferă mai degrabă să creadă minciunile lui Satan şi să-l asculte pe 
el, decât să creadă în Isus Hristos şi să se supună Cuvântului lui Dumnezeu? 
Aici putem vedea ce lucrare groaznică a făcut  Satan convingându-i pe oameni 
că nu este aşa o chestiune serioasă să ne supunem Cuvântului lui Dumnezeu.  
 
Când oamenii iau prima gură de alcool, sau fumează prima ţigare, sau încep să 
ia droguri ca heroina sau cocaina, crezi că Satan îi avertizează că acestea le vor 
distruge trupurile şi minţile pe pământ şi că le va trimite în final sufletele în iad 
pentru veşnicie? Nu. El nu le spune adevărul – pentru că ar fi neplăcut de 
auzit. Le spune că e ceva interesant de încercat şi că se vor distra. Acest lucru 



i-a spus Satan şi Evei. Şi aşa înşeală chiar acum milioane de tineri din întreaga 
lume.  
 
Chiar dacă este o chestiune de imoralitate sau de a fura lucrurile altor oameni, 
Satan spune: „Ce-i rău în asta? Nu te ghida după idei învechite ale secolului 
19”  etc., Fereşte-te de aceste gânduri pe care Satan le pune în inima ta. Scopul 
lui ultim este să te distrugă.  
 
Vedem în versetul 6 că, imediat ce Eva a văzut că pomul era bun de mâncat, 
trupul ei a fost atras către el. Acel fruct oprit are mulţi corespondenţi în secolul 
20. Ne simţim trupul atras faţă de multe lucruri pe care Dumnezeu le-a interzis  
 
Cuvântul lui Dumnezeu continuă spunând că, pentru Eva, acel pom a fost de 
asemenea plăcut la privit.  
 
Ochii noştri vor întâlni multe lucruri foarte plăcute pe care Dumnezeu ni le-a 
interzis chiar şi să le privim. Se spune mai departe că Eva a găsit fructul de 
dorit şi pentru mintea ei. A văzut fructul ca ceva care ar putea-o face înţeleaptă. 
De asemenea, mintea noastră este atrasă de multe lucruri pe care Dumnezeu 
le-a interzis. Fii precaut când trupul şi mintea ta sunt atrase de ceva ce 
conştiinţa îţi spune că este greşit.  
 
Sunt sigur că, în acel moment, conştiinţa Evei i-a spus clar că ceea ce 
intenţiona să facă era greşit. Ştia foarte bine că Dumnezeu îi spusese să nu 
mănânce din acel fruct. Dar ce-a făcut ea? Deoarece atât trupul cât şi mintea 
şi-au dorit fructul, s-a convins singură că nu era nimic rău în a-l mânca. Şi-a 
ucis astfel conştiinţa, a luat fructul şi l-a mâncat.  
 
Ce a realizat Satan determinând-o pe Eva să păcătuiască? Cu mulţi ani înainte, 
el însuşi căzuse din prezenţa lui Dumnezeu. Odata ce devenise rău, era hotărât 
să-i facă şi pe alţii răi. Acum se întâmplă acelaşi lucru cu rasa umană. Când o 
persoană face ceva rău, nu este fericită să fie singură în răul pe care l-a făcut. 
Doreşte să-i determine şi pe alţii să facă acelaşi rău.  
 
Încurajez toţi tinerii să citească Proverbele. Aceasta este o carte foarte bună 
pentru fiecare. În Proverbe 1:10, se spune: „Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te 
amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!”  
 
Satan a devenit rău şi a vrut să o tragă şi pe Eva în jos cu el. Şi când Eva s-a 
împărtăşit din acel spirit otrăvitor, a dorit să-l tragă în jos şi pe soţul ei. Aşa că 
a luat un alt fruct şi i l-a dat soţului ei. Astfel s-a multiplicat răul în lume de-a 
lungul tuturor secolelor. Un om devine rău şi îi trage pe alţii în jos cu el.  
 
De aceea este nevoie să fim avertizaţi întotdeauna. Uneori Satan vine la noi ca 
un leu care răcneşte. Dacă ar veni întotdeauna ca un leu care răcneşte, l-am 
recunoaşte uşor. Dar nu vine mereu aşa. Uneori vine ca un „înger de lumină” 
dulce (2 Corinteni 11:14). Atunci trebuie să fim cu adevărat precauţi. 
 
Gândiţi-vă la momentul când Isus le-a spus ucenicilor că El urma să sufere şi 
să moară pe cruce, iar Petru a spus „Nu, Doamne, să nu ţi se întâmple una ca 



asta”. Dar Isus imediat S-a întors şi i-a spus lui Petru „Înapoia mea Satan”. A 
recunoscut că sugestia de a evita calea suferinţei era vocea lui Satan, chiar 
dacă a venit prin Petru.  
 
Isus ştia că El trebuia să meargă la cruce, deoarece aceea era singura cale prin 
care păcatele omului puteau fi iertate. Petru nu ştia aceasta. Petru a fost bine 
intenţionat dar nu a realizat că, în acel moment, Satan vorbea prin el, 
încercând să-L oprească pe Isus să meargă la cruce. Da, Satan poate veni la noi 
chiar şi printr-un prieten apropiat şi să ne sugereze ceva ce sună compătimitor 
şi bun, omeneşte vorbind. De aceea trebuie să fim în alertă tot timpul.  
 
Singurul lucru pe care trebuie să-l nutrim cu toţii este o conştiinţă sensibilă – 
ceva ce ne vorbeşte tare, chiar şi atunci când comitem o greşeală mică.  
 
Uitaţi-vă la tălpile picioarelor copiilor mici. Cât de moi şi fragede sunt! 
Comparaţi-le apoi cu tălpile propriilor voastre picioare. Ce diferenţă! Ale voastre 
au devenit aşa de tari. Poate fi la fel cu conştiinţa voastră.  
 
Când v-aţi născut, aţi avut o conştiinţă sensibilă – exact ca acele tălpi gingaşe 
ale unui copilaş – sensibile la cel mai mic rău pe care l-aţi făcut. Dar, pe 
măsură ce aţi crescut, aţi început să spuneţi minciuni părinţilor, să-i păcăliţi, 
să furaţi lucruri, să-i răniţi pe alţii în multe feluri, să copiaţi la teste, să vă 
revoltaţi împotriva părinţilor şi să faceţi multe alte lucruri rele.  
 
V-aţi ucis astfel conştiinţa, până când a devenit tare şi insensibilă la păcat – 
asemenea tălpilor picioarelor voastre.  
 
Pavel a zis o dată că „nu suntem în neştiinţă despre planurile lui Satan” (2 
Corinteni 2:11). 
 
Satan a venit foarte ingenios la Eva, ispitind-o cu ceva ce arăta aşa de atrăgător 
iar în final a distrus-o. Astăzi Satan vine în acelaşi mod ca să ne distrugă nu 
doar cu lucrurile pe care tocmai le-am menţionat, dar totodată cu forme mai 
directe de veneraţie satanică. El duce oamenii în rătăcire prin vrăjitorie, prin 
jocuri ca „Dungeons & Dragons”, prin astrologie, zodiace şi ghiciri în palmă etc.. 
 
Prin toate aceste mijloace,  Satan încearcă să intre în oameni. Venerarea 
idolilor, de asemenea, conduce oamenii în contact cu Satan. De aceea 
Dumnezeu urăşte închinarea la idoli şi ne porunceşte s-o evităm total.  
 
Oare ştiţi că filmele ne murdăresc totodată mintea cu tot felul de gânduri rele?  
 
Când vedeţi toate acele scene de sex şi violenţă pe ecran, nu aveţi vise 
referitoare la ele? Vă alegeţi atât cu vise înfricoşătoare, cât şi cu vise murdare. 
Pe aceste căi încearcă diavolul să penetreze mintea voastră cu frică şi 
impuritate, astfel încât să vă poată influenţa întreaga viaţă.  
 
Dacă ar fi strigat Eva după ajutor la Dumnezeu, când s-a simţit atrasă de acel 
pom, povestea ar fi fost foarte diferită.  
 



Când am devenit creştin, la vârsta de 19 ani, am ştiut că nu voi mai merge la 
filme. Dar, într-o zi, prietenii mei au venit şi mi-au cerut să-i însoţesc la un film 
la sala de cinema din baza navală (unde munceam). Atunci n-am găsit curajul 
să le spun că, de când devenisem creştin, nu o sa mai merg la film. Aşa că i-am 
însoţit către sala de cinema. Dar, tot drumul până acolo, m-am rugat în sinea 
mea Domnului spunând: „Doamne, te rog ajută-mă. Salvează-mă din această 
situaţie. Nu vreau să merg.”  Când am ajuns în cele din urmă la sală, la intrare 
era pus un anunţ  potrivit căruia filmul fusese anulat în acea zi, pentru că nu 
făcuseră rost de peliculă. L-am lăudat pe Dumnezeu pentru că mi-a răspuns 
aşa de minunat la rugăciune. Dar, apoi, Domnul mi-a vorbit şi mi-a spus: „Te-
am ajutat de data aceasta. Dar data viitoare va trebui să spui tu singur „Nu”. 
Când au venit prietenii mei a doua oară, am fost atât de încurajat de răspunsul 
miraculos al lui Dumenezeu la rugăciunea mea, încât am putut spune de data 
aceasta „Nu” cu uşurinţă.  
 
Când Dumnezeu a venit în grădina Edenului şi i-a vorbit lui Adam şi Evei 
confruntându-i cu păcatul lor, l-a blestemat în acelaşi timp pe Satan, spunând: 
„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta 
îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15) Această zdrobire a 
avut loc la Calvar.  
 
Isus Hristos a fost născut dintr-o femeie şi a zdrobit capul lui Satan la Calvar, 
iar Satan I-a zdrobit călcâiul prin cuiele care au străpuns picioarele lui Isus.  
 
Vedem astfel că Geneza 3 se termină cu un mesaj de speranţă, că Satan nu va 
stăpâni asupra omului pentru totdeauna. Isus a venit şi l-a înfrânt pe Satan, 
putând acum să-i elibereze pe toţi oamenii de sub puterea lui  Satan. 
 
Satan nu mai trebuie să aibă nici o putere asupra vieţii tele. Acea conştiinţă a 
ta care a ajuns tare poate deveni sensibilă  încă o dată, din nou, ca a unui 
copilaş, dacă tu crezi că atunci când Isus Hristos a murit pe cruce, El a anulat 
total puterea lui Satan asupra ta.  
 
Isus a murit nu doar să-ţi ierte păcatele, dar şi să te elibereze de sub puterea 
lui Satan care te-a înrobit prin atât de multe obiceiuri rele. Aminteşte-ţi: capul 
lui  Satan a fost zdrobit cu totul de către Mântuitorul tău.  
Aleluia! 
 

 
 
 
 
 



CAPITOLUL 4 
 

DE CE NU L-A NIMICIT DUMNEZEU PE SATAN  
 
Ce reduce omul la nivelul unui animal?  
 
Atunci când acesta este interesat doar de nevoile trupeşti şi de existenţa lui 
pământească. Care sunt interesele unui animal? Mâncare, odihnă şi 
reproducere – asta este tot. Şi când un om este interesat numai de aceste 
lucruri, putem spune că el a coborât la stadiul animalic 
 
Însă, Dumnezeu nu l-a creat pe om să fie doar ca animalele. Nici educaţia nu-l 
face pe om superior animalelor, deoarece chiar oamenii bine educaţi se 
comportă câteodată ca animalele.  
 
E o parte a noastră care e mai profundă chiar şi decât mintea noastră. Se 
numeşte spirit. Spiritul nostru ne face conştienţi de Dumnezeu.  
 
Când Dumnezeu a creat omul, El l-a creat cu voinţa liberă. I-a dat omului 
libertatea de alegere.  
 
Când Satan a fost creat ca înger, şi el a fost înzestrat cu libertatea de alegere. 
De aceea putea spune: „Mă voi ridica deasupra tronului lui Dumnezeu”. 
 
Multe alte lucruri au fost create de Dumnezeu care nu au voinţa liberă. Stelele 
şi planetele, de exemplu. De mii de ani, planetele din sistemul nostru solar nu 
s-au revoltat niciodată împotriva legilor lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ele nu 
au libertatea de alegere.   
 
Dar planetele nu pot deveni nici copii ai lui Dumnezeu. Pentru ca cineva să 
devină un copil al lui Dumnezeu, el trebuie să fie creat cu voinţă liberă ca să 
aleagă în mod voluntar ceea ce doreşte.  
 
Însă, pericolul libertăţii de alegere este că o poţi folosi ca să te mulţumescă pe 
tine însuţi şi fără să te supui poruncilor lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a fost 
dispus să-Şi asume acest risc deoarece El dorea copii ascultători. Şi iată locul 
unde Satan îndeplineşte totodată o funcţie în scopul lui Dumnezeu.  
 
Tot haosul, confuzia, bolile şi răul din lume sunt rezultatul direct al 
nesupunerii omului faţă de Dumnezeu şi ascultării de Diavol în grădina 
Edenului.  
 
Ne putem atunci întreba: „Dacă Satan este rădăcina tuturoro problemelor din 
lume, de ce nu-l distruge Dumnezeu?”  
 
Ei bine, sper că, cel puţin, credem că înţelepciunea lui Dumnezeu este mai 
mare decât a noastră. Înţelepciunea noastră este ca o ceşcuţă de apă, în timp 
ce înţelepciunea lui Dumnezeu este ca un ocean. Putem fi siguri că, dacă 
Dumnezeu i-a permis lui Satan să existe şi să fie activ pe pământ, trebuie să fie 
un motiv foarte bun pentru aceasta.  



 
De fapt, Dumnezeu îndeplineşte un număr de lucruri prin lucrările lui Satan. 
De aceea îi permite să existe.  
 
Un motiv pentru care Dumnezeu permite lui Satan să determine atâta rău şi 
distrugere şi suferinţă pe pământ este acela că oamenii, ca o consecinţă, se vor 
întoarce la Dumnezeu. Realizaţi oare că, dacă viaţa pe acest pământ  ar fi fost 
foarte confortabilă, fără nici o boală, suferinţă, sărăcie sau mizerie, nu s-ar fi 
gândit poate nimeni la Dumnezeu?  
 
Tot ceea ce permite Dumnezeu să fie, are un scop. Citim în Vechiul Testament 
că, atunci când poporul Israel a uitat pe Dumnezeu în pustie, au fost muşcaţi 
pe neaşteptate de şerpi otrăvitori. Imediat ei s-au întors la Dumnezeu. Şi 
Dumnezeu i-a vindecat.  
 
N-a fost oare un lucru bun că şerpii otrăvitori au fost acolo ca să-i determine pe 
oameni să se întoarcă la Dumnezeu?  
 
Am auzit o poveste a unui om de afaceri care odată a fost apropiat de 
Dumnezeu. Pe măsură ce afacerea lui prospera, s-a îndepărtat de Dumnezeu. 
Bătrânii din biserica lui i-au vorbit în mod repetat şi au încercat să-L întoarcă 
înapoi la Domnul. Dar el era prea ocupat cu afacerea lui. Într-o zi, un şarpe 
otrăvitor l-a muşcat pe cel mai mic dintre cei trei fii ai săi, iar copilul s-a 
îmbolnăvit foarte grav. Chiar şi doctorii nu-i mai dădeau nici o şansă. Atunci 
tatăl s-a îngrijorat foarte tare şi a trimis după unul dintre bătrânii bisericii, ca 
să se roage pentru copil. Bătrânul era un om înţelept. A venit şi s-a rugat: 
„Doamne, mulţumesc că ai trimis acest şarpe să-l muşte pe copil – pentru că n-
aş fi putut să determin această familie să se mai gândească la Tine deloc. Dar 
ceea ce eu nu am putut realiza în şase ani, acest şarpe a făcut într-un moment! 
Acum că ei şi-au învăţat lecţia, vindecă Doamne copilul. Şi ajută-i să nu mai 
aibă niciodată nevoie de şerpi care să le amintească de Tine.”  
 
Sunt oameni care nu se gândesc la Dumnezeu până când într-o zi sunt 
depistaţi cu cancer. Apoi, dintr-o dată încep să se gândească la Dumnezeu şi se 
întorc la Hristos şi sunt născuţi din nou. Maladiile incurabile, bolile, sărăcia şi 
multe alte rele din această lume sunt toate folosite de Dumnezeu pentru a-i 
întoarce pe oameni de la păcate, ca să capete o casă veşnică în rai. În acest fel 
foloseşte Dumnezeu toate lucrurile pe care le face Satan şi îi salvează pe oameni 
din strânsoarea lui, mântuindu-i pentru veşnicie. Astfel îşi bate joc Dumnezeu 
de Satan iar şi iar.   
 
Totodată, Dumnezeu îl foloseşte pe Satan ca să ne purifice pe noi, credincioşii. 
Gândiţi-vă la exemplul focului. Ştim că milioane de oameni au murit fiind arşi 
de foc în istoria omenirii. Cu toate acestea nimeni nu a contenit să folosească 
focul. Pentru că prin foc se prepară mâncarea şi funcţionează automobilele, 
avioanele şi maşinile de orice fel.  
 
Focul este folosit şi pentru purificarea aurului care nu poate fi curăţit în nici un 
alt mod. Deci focul poate avea multe utilizări bune. Sau, să luăm electricitatea. 
Milioane au murit prin electrocutare. Bineînţeles, electricitatea este foarte 



periculoasă. Cu toate acestea, toţi ştim că ea poate servi unor scopuri foarte 
folositoare. 
 
Când au fost creaţi, Adam şi Eva erau inocenţi. Trebuiau să facă o alegere ca să 
fie sfinţi. Şi ca să facă o alegere, trebuiau să fie ispitiţi ca să poată refuza răul şi 
să-L aleagă în schimb pe Dumnezeu. Şi de aceea Dumnezeu i-a permis lui 
Satan să intre în grădina Edenului şi să-i ispitească.   
 
Crezi că ar fi fost dificil pentru Dumnezeu să-l împiedice pe Satan de la intrarea 
în acea grădină? Deloc. Însă, fără ispitire Adam n-ar fi putut deveni sfânt. Ar fi 
rămas inocent pentru totdeauna.   
 
E o diferenţă colosală între inocenţă şi sfinţenie. Inocenţa este ceea ce vezi    
într-un copilaş. Dacă vrei să ştii cum a fost Adam când a fost creat, uită-te la 
un copilaş – inocent şi ignorant faţă de bine şi rău. Un copil mic poate fi inocent 
dar nu este sfânt, nici perfect. Ca să devină perfect, acel copil va trebui să 
crească şi să facă unele alegeri, refuzând răul şi alegându-L pe Dumnezeu.  
 
Numai când refuzăm să cedăm ispitei în mintea noastră, ne dezvoltăm 
caracterul. Tu eşti cel de astăzi datorită alegerilor pe care le-ai făcut până acum 
în viaţa ta. Dacă alţi oameni din jurul tău sunt mai buni decât tine, aceasta se 
datorează faptului că ei au făcut alegeri mai bune în viaţa lor decât cele făcute 
de tine. Noi toţi facem alegeri în fiecare zi – şi acele alegeri determină ceea ce 
vom deveni la sfârşit.  
 
Eva a făcut o alegere în grădină. Prin alegerea ei, ea a spus, de fapt: „Mai 
degrabă îmi satisfac dorinţele trupeşti şi accept ceea ce Satan îmi oferă, decât 
să fiu  limitată de restricţiile pe care poruncile lui Dumnezeu mi le-au impus. 
Vreau să fiu liberă.”  
 
Şi a devenit ea liberă? Nu. Ea a devenit o roabă a lui Satan. Numai supunerea 
faţă de poruncile lui Dumnezeu ne face cu adevărat liberi.  
 
Adam şi Eva au luat o decizie foarte importantă în acea zi în Eden, care a 
produs consecinţe pe viaţă pentru ei şi pentru copiii lor. Toate deciziile produc 
consecinţe – uneori consecinţe care din nefericire îi afectează şi pe copiii noştri.  
 
În cazul Lui Adam, el şi soţia lui au fost îndepărtaţi din prezenţa lui Dumnezeu 
pentru tot restul vieţii.  
 
Aşa că, să nu-ţi imaginezi că acele alegeri mici pe care le faci sunt 
neimportante, sau că nu vei culege în viitor ceea ce semeni astăzi. Dumnezeu 
va permite să fii testat şi ispitit. Şi pentru aceasta, El îi permite lui Satan să fie 
liber şi activ.   
 
Să vă arăt un exemplu din Vechiul Testament în cartea lui Iov. În Iov, capitolul 
1, citim despre o conversaţie care a avut loc între Dumnezeu şi Satan. Şi, din 
experienţa lui Iov, putem învăţa ceva despre lucrările lui Satan.  
 



În Iov 1:6, citim că într-o zi fiii lui Dumnezeu (îngerii) au venit să se prezinte 
înaintea Domnului. A venit şi Satan printre ei. Dumnezeu l-a întrebat de unde 
vine.  
 
Ascultaţi răspunsul lui Satan: „De la cutreierarea pământului şi de la 
plimbarea pe care am făcut-o pe el”. Cu alte cuvinte, el a spus că a vizitat 
diferite locuri de pe pământ. Ştiai că Satan este activ în lume chiar acum?  
 
Mulţi oameni trăiesc cu ideea că Satan locuieşte în iad. Dacă ar fi adevărat, 
atunci n-ar putea să ne creeze probleme nouă, aici pe pământ. Dar Satan nu 
locuieşte în iad.  
 
Biblia ne învaţă că există trei ceruri. Primul cer este ceea ce numim spaţiu 
cosmic. Al treilea cer este prezenţa imediată a lui Dumnezeu (2 Corinteni 12:2). 
Când Satan a fost aruncat din prezenţa imediată a lui Dumnezeu, el a fost 
aruncat în al doilea cer (Efeseni 6:12), şi nu în iad. Şi din cel de-al doilea cer, el 
are libertatea să vină oricând pe pământ. De aceea el a putut veni în grădina 
Edenului. Şi de aceea el şi demonii lui pot veni pe pământ chiar şi astăzi.  
 
Biblia spune că Satan dă târcoale ca un leu care răcneşte, căutând oameni pe 
care să-i înghită. El caută tot timpul să ispitească tinerii ca să facă alegeri 
greşite. În acest fel, el vrea să pătrundă în viaţa lor, ca să-i jefuiască de 
puritatea lor, de sinceritatea şi integritatea lor, şi să le distrugă astfel 
caracterul, iar în final să-i ia cu el în chinul veşnic.  
 
De aceea hălăduieşte Satan de-a lungul pământului. 
 
Şi poţi fi sigur că Satan observă pe fiecare în parte. Te-a urmărit din copilărie şi 
a căutat tot timpul să te ispitească să faci răul şi să faci alegeri greşite, ca să te 
distrugă. El a fost acela care ţi-a şoptit să copiezi la teste, să porţi ranchiună 
împotriva altora, să spui minciuni părinţilor şi profesorilor, să furi lucrurile 
altora, să citeşti cărţi murdare, etc., 
 
Dumnezeu i-a spus atunci lui Satan, „Ai văzut pe slujitorul Meu Iov? Nu este 
nimeni ca el pe pământ. Este un om integru şi drept, care se teme de 
Dumnezeu şi se abate de la rău.” Bineînţeles că Satan ştia totul despre Iov. De 
fapt, Iov era Numărul Unu pe lista de atac a lui Satan. Aşa că Satan a răspuns, 
spunând: „Oare pentru nimic se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai înconjurat Tu 
cu un gard de protecţie, pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat 
lucrul mâinilor lui şi averile lui acoperă ţara”. (Iov 1:8-10). 
 
Aici întâlnim o lecţie minunată pentru noi: Dumnezeu pune un gard de 
protecţie în jurul copiilor Lui – un gard întreit, în jurul trupurilor lor, a 
familiilor lor şi a posesiunilor lor.  
 
Este un privilegiu binecuvântat de care beneficiem în calitate de copii ai lui 
Dumnezeu, de a avea acest gard întreit care ne oferă protecţie Divină. Proverbe 
18:10 ne spune că Numele Domnului este un turn tare, în care cel drept poate 
fugi şi sta în siguranţă. Este o enormă siguranţă în Numele lui Isus. Satan nu 
se teme de nici un alt nume decât de Numele lui Isus Hristos Care l-a înfrânt la 



Calvar. Când viaţa noastră este predată lui Hristos, putem folosi Numele lui 
Isus Hristos ca să ne împotrivim lui Satan.  Biblia spune: „Împotriviţi-vă 
diavolului şi el va fugi de la voi.”   
 
Citim mai departe, în cartea lui Iov, că Dumnezeu i-a permis lui Satan să 
meargă şi să-l îndurereze pe Iov, familia lui şi să se atingă şi de averea lui. Cu 
alte cuvinte, Dumnezeu a deschis fiecare gard câte puţin la câte un moment de 
timp, ca să-i permită lui Satan să intre prin el şi să-l testeze pe Iov. De ce a 
făcut Dumnezeu aceasta? Pentru ca Iov să poată fi „purificat ca aurul” (Iov 
23:10). La sfârşitul încercării, citim că Iov a devenit un om mai smerit şi mai 
evlavios, cu toată autoîndreptăţirea curăţată de pe el.  
 
Din acelaşi motiv ne lasă Dumnezeu să fim şi noi testaţi. Pentru ca din aceste 
încercări, să ieşim mai curaţi, mai smeriţi, mai evlavioşi, mai iubitori şi mai 
buni, mai miloşi, mai puţin autoîndreptăţiţi, şi mai asemenea lui Isus Însuşi. 
Vedem, deci, că Satan serveşte unui scop foarte util în sfinţirea copiilor lui 
Dumnezeu.   
 
Toate acestea ne învaţă cel puţin două lucruri:  
În primul rând, Satan nu poate atinge niciodată nici un copil al lui Dumnezeu – 
trupul lui, familia lui sau posesiunile lui fără permisiunea lui Dumnezeu.   
 
Şi, în al doilea rând, oricând i se permite lui Satan să ne atingă sau să ne 
rănească în vreun fel, întotdeauna este cu scopul de a putea deveni mai 
asemănători lui Hristos în viaţa noastră, mai liberi de lucrurile temporare de pe 
pământ şi cu mintea îndreptată mai mult spre cer. 
 
Nu este o mângâiere nemaipomenită să ştim că Tatăl nostru Ceresc are 
controlul total chiar şi asupra a ceea ce Satan încercă să ne facă?  
 
Vreau să vă spun tuturor vouă tinerilor că, dacă vă predaţi viaţa total lui 
Dumnezeu, veţi avea acest gard întreit de protecţie întotdeauna în jurul 
trupurilor voastre, a familiilor voastre şi a posesiunilor voastre. Satan nu va 
putea penetra prin nici unul din aceste garduri, fără permisiunea lui 
Dumnezeu. Şi, oricând Dumnezeu îi permite lui Satan să pătrundă, puteţi fi 
siguri că va fi spre binele vostru.  
 
Vedem, deci, că Biblia ne oferă o învăţătură clară despre Satan şi lucrările lui – 
nu ca să ne înspăimânte, ci ca să ne ajute să vedem scopul pe care Dumnezeu 
îl are, lăsându-l pe Satan să existe.  
 



CAPITOLUL 5 
 

METODELE LUI SATAN 
 
Dacă tu, ca persoană tânără, nu ştii cum să i te opui lui Satan în viaţa ta, acest 
lucru îţi poate ruina, nu doar existenţa pământească, dar îţi poate afecta şi 
destinul veşnic. Satan nu va aştepta să creşti, înainte de a începe atacurile 
asupra ta. El va începe chiar acum. Deci, trebuie să cunoşti câte ceva despre 
metodele lui.   
 
Din nefericire, ideile majorităţii oamenilor despre diavol vin mai degrabă din 
reclamele şi filmele de la televizor decât din învăţăturile Cuvântului lui 
Dumnezeu. Şi de aceea ei îl cred pe Satan a fi drept o ciudăţenie inofensivă cu 
coarne, gheare, furcă şi coadă verde. Dar citim în Biblie că Satan nu are deloc o 
formă aşa de hidoasă. Satan este un duh şi nu este prost să vină într-o 
asemenea formă şi să-i facă pe oameni să fugă de el. Cum ar putea atunci să-i 
ducă-n rătăcire?   
 
Satan este mai degrabă ca un confident şarlatan care îţi câştigă mai întâi 
încrederea şi apoi te escrochează. Biblia spune că Satan vine ca un înger de 
lumină – ca unul care este atrăgător. Şi pentru că vine ca un „înger de lumină” 
este numit „Înşelătorul întregii lumi” (Apocalipsa 12:9). 
 
Să vă dau un exemplu - karate. Majoritatea oamenilor cred că aceasta este doar 
o formă de arte marţiale, o metodă de autopărare. Dar aceasta este doar o pare 
de adevăr. Exact ca yoga, care pare să fie doar exerciţiu fizic, însă îi învaţă pe 
oameni să se închine soarelui, în acelaşi fel, karatele au forţe demonice în 
spatele lor. Există demoni ai karatelor şi i-am întâlnit în oameni posedaţi de 
demoni, dar ei se vor prezenta ca mesageri inofensivi ai unor lucruri bune ca 
auto-apărarea.   
 
Satan a venit într-un mod foarte fermecător şi atrăgător la Eva în grădina 
Edenului. Dacă ar fi fost respingător, Eva ar fi fugit de el.  
 
Observaţi acest fapt că, atât Vechiul, cât şi Noul Testament încep cu descrierea 
lui Satan care-i ispiteşte pe oameni – Vechiul Testament cu ispitirea lui Adam şi 
Eva (Geneza 3), iar Noul Testament cu ispitirea lui Isus (Matei 4). Asceasta 
arată importanţa pe care Biblia o acordă cunoaşterii de către noi a metodelor 
vrăjmaşului nostru.  
 
Dacă urmăm exemplul lui Adam şi Eva în modul în care s-au confruntat cu 
Satan, vom cădea cu siguranţă. Dar dacă urmăm exemplul lui Isus în modul în 
care El S-a confruntat cu Satan, vom birui.  
 
Imediat după ce Isus a fost botezat în apă şi uns de Duhul Sfânt, chiar înainte 
de a începe lucrarea Sa publică, primul lucru pe care-l citim este că El a fost 
dus de Duhul Sfânt în pustie ca să fie ipsitit de diavolul (Luca 4:1). 
 
Este într-adevăr uimitor că Duhul Sfânt l-a condus pe Isus să întâlnească 
diavolul. Cineva s-ar gândi că Duhul Sfânt îi conduce pe oameni numai pe 



piscuri de munte, să aibă viziuni şi revelaţii ale lui Dumnezeu şi ale cerului!!! 
Da, El ne conduce în astfel de locuri. Dar El ne conduce şi în locuri unde putem 
fi ispitiţi de Satan.  
 
Sper să realizaţi că Duhul Sfânt nu ne va conduce niciodată în locuri care sunt 
periculoase pentru noi.  
 
Putem astfel înţelege dintr-un singur verset din Scriptură că ispitirile trebuie să 
fie folositoare pentru noi. Altfel, Duhul Sfânt nu L-ar fi condus pe Isus să fie 
ispitit de Satan. Şi El nu ne-ar conduce nici pe noi să fim ispitiţi de Satan. 
Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni. Dar El permite să fim ispitiţi de Satan.  
 
Observaţi planificarea temporală a ispitirilor lui Satan: 
El a venit la Isus chiar după ce Isus postise patruzeci de zile şi nopţi, când a 
fost înfometat. Satan încearcă să ne atace când suntem slăbiţi din punct de 
vedere fizic sau când întâmpinăm unele presiuni mentale sau emoţionale în 
viaţa noastră. 
 
În al doilea rând, observăm că Satan a venit la Isus după ce El fusese uns cu 
Duhul Sfânt şi auzise vocea de aprobare din Ceruri. Satan vine la noi curând 
după ce am avut o perioadă de binecuvântare extraordinară de la Dumnezeu.   
 
Să fim deci alerţi la tacticile lui Satan. După ce Dumnezeu ne-a binecuvântat în 
mod extraordinar, Satan va veni şi va încerca să ne laude în mod exagerat. Sau, 
când am eşuat la un test sau suntem bolnavi şi secaţi din punct de vedere fizic, 
el va veni şi va încerca să ne descurajeze ca să ne conducă în păcat.   
 
Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat înainte aşa încât să putem cunoaşte 
„planurile şi vicleşugurile lui Satan”. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum ne 
abordează Satan, în ce momente de timp apare de obicei, ce momeli foloseşte, 
cum au fost alţii înşelaţi de el, şi cum a biruit Isus.  
 
Care sunt liniile de abordare ale lui Satan?  
În primul rând, vedem că L-a ispitit pe Isus prin necesităţile Sale trupeşti. 
Satan i-a sugerat lui Isus: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca aceste 
pietre să se facă pâini”.  
 
Iată cum vine Satan şi la noi. Ne tentează să ne satisfacem nevoile trupeşti 
LEGITIME, prin modalităţi ILEGITIME. Dar Isus era alertat şi a răspuns: „Este 
scris....” 
 
Când cu mii de ani înainte Satan a venit la Eva, el a pus la îndoială Cuvântul 
lui Dumnezeu: „Oare a spus Dumnezeu....?”. Ştii că există o singură carte în 
lume pe care Satan o urăşte  din toată inima? Este vorba de Cuvântul lui 
Dumnezeu, Biblia. Şi de ce o urăşte el? Pentru că ea arată cum s-a transformat 
în Satan, îi demască toate vicleşugurile şi cel mai important lucru este că ne 
spune totul despre înfrângerea lui la crucea Calvarului şi judecata lui finală 
când Hristos va veni din nou pe pământ.  
 



De aceea urăşte Satan Biblia şi încearcă întotdeauna prin toate mijloacele să-i 
împiedice pe oameni s-o citească. Mai degrabă te-ar determina să citeşti un 
roman sau ceva amuzant decât Biblia. Pentru că Satan ştie că acele romane şi 
lucruri amuzante nu te vor ajuta să-l biruieşti, dar Biblia te va ajuta.  
 
Când Isus a venit pe pământ, el a venit ca un om asemenea nouă şi a fost 
ispitit în toate la fel cum suntem şi noi (Evrei 2:17; 4:15). De ce? Ca să poată fii 
un exemplu pentru noi. Ca să ne poată spune: „Urmaţi-Mă! Urmaţi exemplul 
Meu.”  
 
Şi care este exemplul pe care îl putem urma aici? Este să cităm doar Cuvântul 
lui Dumnezeu faţă de Satan atunci când suntem ispitiţi. Isus nu a discutat 
chestiuni cu Satan aşa cum a făcut Eva. El nu s-a gândit dacă are nevoie de 
hrană pentru trupul Lui, sau dacă hrana era bună ori necesară etc., El a fost 
preocupat doar cu ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Lui. Şi dragii mei 
prieteni, vreau să vă spun că, dacă vă trăiţi viaţa doar pe baza acestui singur 
principiu: „Ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Lui? Numai aceasta are 
autoritatea finală pentru mine”, atunci întotdeauna îl veţi birui pe Satan cum a 
făcut Isus. De fapt, Isus a citat Cuvântul lui Dumnezeu ca răspuns la toate cele 
trei ispitiri cu care a venit Satan.   
 
Şi aici vedem contrastul dintre Eva şi Isus. Atitudinea lui Isus era „Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru sufletul meu este de departe mult mai important decât orice 
hrană pentru trupul meu”. Sau, cu alte cuvinte, „nevoia de hrană nu este aşa 
de importantă ca nevoia de a citi, înţelege şi asculta de Cuvântul lui 
Dumnezeu”.  
 
Aceasta este semnificaţia citării de către Isus a versetului din Vechiul 
Testament, ca răspuns lui Satan: „Omul va trăi nu doar cu pâine, ci cu orice 
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”.  
 
Aţi înţeles voi aceasta, dragii mei prieteni tineri? Principiul primordial prin care 
îl putem birui pe Satan este recunoscând că, Cuvântul lui Dumnezeu este mai 
important pentru noi decât satisfacerea TUTUROR nevoilor trupeşti – fie ea 
foame după mâncare, sau sex sau orice altceva.  
 
Dacă nu adopţi această poziţie chiar de la început, cu siguranţă vei fi păcălit în 
cele din urmă.  
 
Poţi fi sigur că diavolul îţi va spune că este mai important să-ţi mănânci 
mâncarea decât să citeşti Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Şi sunt mulţi 
credincioşi care-l cred pe diavolul. Dovada că ei cred mai degrabă ceea ce spune 
Satan se vede în faptul că niciodată nu uită sau nu le lipseşte timpul de a lua 
masa (chiar de trei sau de mai multe ori pe zi), dar adeseori uită sau sunt prea 
ocupaţi ca să mai mediteze la Cuvântul lui Dumnezeu.   
 
Cine a făcut această lucrare de înşelare a credincioşilor făcându-i astfel slabi? 
Fără îndoială că însuşi Satan. Ce exemplu avem în Isus Care, chiar şi după ce a 
postit patruzeci de zile, tot a simţit ca fiind mai important pentru El să asculte 
de un cuvânt al lui Dumnezeu decât să-Şi satisfacă nevoile trupeşti.   



 
Aceia care acordă Cuvântului lui Dumnezeu locul prioritar în viaţa lor vor trăi o 
viaţă statornică în biruinţe. Apostolul Ioan le-a spus tinerilor (în 1 Ioan  2:14): 
„Fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, sunteţi tari şi aţi biruit pe Cel 
Rău.” Este imposibil să-l biruim pe Satan în vreun alt mod. Vreau să vă 
încurajez pe voi toţi să citiţi şi să meditaţi la Scripturi în fiecare zi a vieţii 
voastre.   
 
Haideţi să ne uităm la a doua ispitire.  
 
Aici Satan L-a ispitit pe Isus să se arunce de pe acoperişul templului şi să 
pretindă făgăduinţa de protecţie a lui Dumnezeu. Era o ispită să facă ceva 
spectaculos şi să-Şi câştige astfel admiraţia mulţimilor de jos, aflate în curte, 
care L-ar fi văzut coborând nevătămat în mijlocul lor. Ceea ce-I sugerase Satan 
lui Isus era de fapt un şiretlic să-L determine să se sinucidă.  
 
Satan te va ispiti adesea să faci ceva spectaculos ca să obţii aclamaţiile altora, 
sau poate să te lauzi că eşti grozav etc., Observă că Satan a citat chiar din 
Scriptură lui Isus, spunând: „Îngerii vor avea grijă de tine”. 
 
Aminteşte-ţi că Satan poate chiar să citeze greşit din Scriptură dacă în acest fel 
te poate conduce în rătăcire. Şi, dacă nu cunoşti exact ce învaţă Scripturile, te 
va păcăli.  
 
„Fă ceva spectaculos în Numele lui Hristos”, este sugestia lui Satan. 
Creştinismul şi-a căpătat adesea un nume urât datorită lucrurilor stupide pe 
care mulţi credincioşi le-au făcut, citând Scripturile şi ispitindu-L pe 
Dumnezeu.  
 
De exemplu, sunt credincioşi care nu iau nici un medicament când sunt 
bolnavi. Ei nu au nimic în Scripturi pe care să-şi bazeze aşa-numita „credinţă” 
a lor. Dar îşi imaginează că ei „au încredere” în Dumnezeu. Aceasta este exact 
ca săritul de pe templu, aşteptând ca îngerii să asigure protecţie supranaturală! 
În final ei mor ca urmare a bolii – şi Numele lui Isus Hristos este dezonorat 
printre păgâni, care rămân cu ideea că Creştinismul este o religie stupidă, 
fanatică. Iar Satan stă în umbră şi râde, pentru că a reuşit să momească un alt 
credincios să comită suicid, nu prin luarea otrăvii, ci refuzând să combată 
otrăvurile din organismul său prin medicamentele pe care Dumnezeu le-a creat 
să le folosim. Mai mulţi copii ai lui Dumnezeu, care au fost folositori lui 
Dumnezeu pentru lucrarea împărăţiei Lui pe pământ, au fost momiţi la moarte 
de Satan în acest mod.   
 
Diavolul îi ispiteşte mereu pe oameni să facă ceva prostesc, ceva ce este contrar 
spiritului şi învăţăturii Cuvântului lui Dumnezeu şi ceva spectaculos. Numai 
prin smerenie – prin supunerea umilă faţă de Dumnezeu, iar nu prin căutarea 
gloriei cu orice preţ pentru noi, îl biruim pe Satan. 
 
Când Satan a citat un verset lui Isus, Isus a citat la rândul lui un alt verset lui 
Satan ca răspuns. El a spus: „De asemenea este scris: „Să nu ispiteşti pe 
Domnul Dumnezeul tău.” Nu trebuie să-L ispitim pe Dumnezeu făcând lucruri 



prosteşti, stupide şi inutile şi apoi să ne aşteptăm ca Dumnezeu să ne protejeze 
ca rezultat al unei astfel de nebunii!  
 
Iar acum, în final, a treia ispitire.  
 
Aici, în cele din urmă, Satan a ajuns la ceea ce şi-a dorit întotdeauna – 
închinare. El i-a spus lui Isus: „Dacă te vei arunca înaintea mea şi te vei 
închina mie, îţi voi da toată gloria acestei lumi.” 
 
Gloria acestei lumi este o ipitire grozavă pentru noi toţi – bani, popularitate, 
onoare, poziţie socială, putere etc., Şi diavolul spune: „Care dintre acestea 
doreşti să le ai? Spune-mi şi ţi le voi da. Doar pleacă-te măcar puţin înaintea 
mea şi-ţi voi da totul”.  
 
Îţi va spune: „Vrei să treci examenul? Vrei să fii primul din clasă? Îţi dau 
aceasta. Doar pleacă-te înaintea mea – oferă o mită şi obţine întrebările înainte;  
dă mită examinatorului şi obţine nişte note mai bune; copiază la examen.... 
etc.," 
 
Acestea sunt modurile prin care mulţi se închină lui Satan în zilele noastre.  
Este oare important pentru voi tinerii să aflaţi despre aceste tactici ale lui 
Satan? Cu siguranţă. Trebuie să ştiţi că atunci când copiaţi la un test, vă 
aplecaţi înaintea lui Satan în mintea voastră spunând: „Voi asculta ordinele 
tale, Satan. Voi lua cu mine în sala de examinare o bucăţică mică de hărtie cu 
notiţe în buzunar”.   
 
Există multe moduri ingenioase de copiere pe care tinerii le-au descoperit în 
aceste zile – pentru că Satan este foarte deştept şi-şi oferă toate vicleşugurile ca 
să-i ajute pe aceia care vor să trişeze.   
 
Dacă Satan i-a oferit gloria acestei lumi lui Isus, nu crezi oare că ţi-o va oferi şi 
ţie la fel de bine? Şi, pe măsură ce înaintezi în vârstă, vei descoperi că Satan o 
să-ţi vorbească despre aşa de multe alte lucruri minunate pe care ţi le poate 
oferi. Sunt oameni care semnează declaraţii false, practică nedreptatea în 
chestiuni financiare şi se angajează în activităţi de escrocare – toate doar ca să 
câştige puţin mai mulţi bani, puţin mai multă popularitate sau o poziţie mai 
înaltă în această lume.   
 
Constant, diavolul le spune oamenilor: „Spune-mi ce vrei? Şi eu îţi voi da.” Isus 
are un singur răspuns la o astfel de ispitire. El a spus: „Pleacă Satan! Căci este 
scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”  
 
Ce lucru extraordinar este să avem Cuvântul lui Dumnezeu care ne avertizează 
de toate aceste planuri rele ale lui Satan. Cât de binecuvântaţi sunteţi voi 
tinerilor că puteţi învăţa toate acestea la o vârstă aşa de fragedă!  
 
Când eşti ispitit să câştigi ceva din această lume şi realizezi că trebuie să-ţi 
sacrifici caracterul ca să obţii acel ceva, ce ai de gând să faci? Aminteşteţi doar 
ce i-a spus Isus lui Satan, urmează exemplul lui Isus şi spune-i tu însuţi lui 
Satan acelaşi lucru. 



 
Când Satan te ispiteşte spunându-ţi: „Nu trebuie să fii drept, nu e necesar să 
spui adevărul în acea chestiune. Spune o mică minciună şi poţi câştiga ceva din 
această lume”, îndrăzneşte spunându-i: „Pleacă Satan. Nu te voi asculta. Este 
scris că trebuie să mă închin şi să-i slujesc numai lui Dumnezeu. Îl urmez pe 
Isus.”  
 
De când a fost creat, Satan şi-a dorit întotdeauna ca alţii să i se închine. De 
aceea şi-a dorit să fie ca Dumnezeu – pentru că ştia că numai lui Dumnezeu Îi 
revine închinarea. El dorea ca ceilalţi îngeri să i se închine lui. El a dorit ca rasa 
lui Adam să i se închine lui.   
 
Şi, lucru uimitor, el a dorit ca şi Isus să i se închine lui!!!! 
 
El n-a putut să reuşească aceasta cu Isus. Dar reuşeşte cu mulţi oameni – de 
fapt cu cei mai mulţi oameni – în lumea de azi, şi chiar cu mulţi, mulţi 
credincioşi care-şi compromit convingerile ca să obţină ceva profit pământesc 
pentru ei înşişi.  
 
Astăzi, sunt milioane de oameni care se închină lui Satan. Ei nu realizează că, 
atunci când cedează păcatului sau acţionează împotriva conştiinţei lor, ei de 
fapt se închină lui  Satan. 
 
Şi de ce fac aceasta? Ca să câştige ceva din gloria acestei lumi.  
 
Când doreşti succesul, popularitatea sau puterea – poate succesul la o 
examinare, sau popularitatea în şcoală ori poziţia în lume - Satan va veni la tine 
şi-ţi va spune: „Îţi dau eu ceea ce-ţi doreşti. Fă aceasta. Fă aceea. Mergi şi 
spune asta. Mergi şi fă cutare lucru...”  Şi ştii foarte bine că tot ce-ţi sugerează 
este rău. Dar tu încă mergi înainte şi faci ceea ce-ţi spune, îngenunchind în faţa 
lui  Satan. Crezi că te mai poţi numi creştin când faci astfel de lucruri? 
Categoric nu. Nici unul nu este creştin dintre aceia care îngenunchează 
înaintea lui Satan.  
 
Ce vom face atunci, dacă în anii care au trecut ne-am plecat genunchii înaintea 
lui Satan? Trebuie să ne pocăim de toate acele situaţii când am făcut-o, să dăm 
înapoi ceea ce am furat sau obţinut prin fraudă şi să-i cerem lui Isus să ne ierte 
şi să ne cureţe. Să facem aceasta fără întârziere, ca nu cumva Satan să 
continue să aibă putere în viaţa noastră.  
 



CAPITOLUL 6 
 

ÎNFRÂNGEREA LUI SATAN 
 
Acum vreau să vă împărtăşesc ceva despre înfrângerea lui Satan. 
 
În nici una din cărţile de istorie a lumii nu este scris despre cea mai grozavă 
luptă care a avut vreodată loc pe acest pământ. S-a întâmplat la Calvar, când 
Isus, prin moartea Sa, l-a înfrânt pe Satan, prinţul acestei lumi 
 
Un verset pe care n-ar trebui să-l uiţi niciodată în întreaga ta viaţă este Evrei 
2:14, 15. Sunt sigur că lui Satan i-ar plăcea să nu cunoşti acest verset. 
Nimănui nu-i place să audă despre propria înfrângere sau eşec, iar Satan nu 
face excepţie. Iată versetul:  
 
„Astfel, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El (ISUS) a luat 
parte la ele, pentru ca, prin moarte (moartea Sa pe crucea Calvarului), să 
nimicească pe cel care are puterea morţii, adică pe Diavolul, şi să elibereze pe 
toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.”  
 
Când Isus a murit, l-a făcut pe diavol neputincios. Cu ce scop? Ca noi să fim 
pentru totdeauna eliberaţi de sub Satan şi de sub robia fricii pe care el o pusese 
asupra întregii noastre vieţi. Sunt multe categorii de frici pe care oamenii din 
lume le au – frica de boală, frica de sărăcie, frica de eşec, frica de oameni, frica 
de viitor etc., Însă, cea mai mare dintre toate fricile este frica de moarte. Orice 
altă frică este inferioară fricii de moarte.  
 
Frica de moarte conduce automat la frica de ceea ce se va întâmpla după 
moarte. Biblia ne învaţă foarte clar că aceia care trăiesc în păcat vor merge la 
sfârşit în iad – locul pe care Dumnezeu l-a rezervat acelora care nu se pocăiesc. 
Diavolul de asemenea va petrece veşnicia în lacul de foc, împreună cu aceia pe 
care el i-a înşelat şi i-a condus în păcat pe acest pământ.   
 
Isus a venit pe pământ să ne salveze de la iadul veşnic, luând asupra Sa 
pedeapsa pentru păcatele noastre. Totodată, El a distrus puterea pe care Satan 
o avea asupra noastră, aşa încât acesta niciodată nu ne mai poate face rău.  
 
Vreau ca voi toţi să ţineţi minte toată viaţa acest adevăr: DUMNEZEU VA FI 
ÎNTOTDEAUNA DE PARTEA VOASTRĂ ÎMPOTRIVA LUI SATAN. 
 
Acesta este un adevăr aşa de glorios care mi-a adus mie personal atâta 
încurajare, mângâiere şi victorie, încât îmi doresc să pot merge oriunde şi la 
fiecare credincios din lume să i-l spun.   
 
Biblia spune: „Supuneţi-vă, deci, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă Diavolului şi el 
va fugi de la voi.” (Iacov 4:7). 
 
Numele lui Isus este Numele de care Satan va fugi întotdeauna.  
 



Imaginea pe care majoritatea creştinilor o au în minte este aceea a unui Satan 
care-i vânează continuu, iar ei fug prin viaţă de el. Dar aceasta este exact 
opusul a ceea ce ne învaţă Biblia.  
 
Ce crezi? Era Satan înspăimântat de Isus, sau nu? Ştim cu toţii că Satan era 
îngrozit să stea înaintea Mântuitorului nostru. Isus este Lumina lumii, iar 
prinţul întunericului a trebuit să dispară dinaintea Lui.   
 
Isus le-a povestit ucenicilor Săi cum El îl văzuse pe Satan căzând din cer. Şi le-
a mai povestit Isus cum căderea lui Satan fusese „ca fulgerul” (Luca 10:18), 
când Dumnezeu l-a alungat. 
 
Când Isus i-a spus lui Satan în pustie: „Pleacă, Satan”, el a dispărut din 
prezenţa lui Isus tot cu viteza luminii. Şi când noi astăzi îi rezistăm lui Satan în 
Numele lui Isus, el va fugi de la noi tot cu viteza luminii. Întunericul fuge 
dinaintea luminii.  
 
Lui Satan îi este teamă de Numele lui Isus. Îi este teamă să-i fie amintit faptul 
că Isus este Domnul. Oamenii posedaţi de demoni nu vor mărturisi că Isus 
Hristos este Domnul, nici că Satan a fost înfrânt pe cruce.  
 
În Numele lui Isus Hristos este putere să alungi orice demon şi să faci orice 
diavol să fugă de la tine – cu viteza luminii. Nu uita niciodată aceasta.  
 
Vreau să vă spun vouă tinerilor că, oricând vă veţi afla în viaţa voastră într-o 
dificultate, sau confruntaţi cu unele probleme de netrecut, sau cu ceva la care 
pare să nu existe nici un răspuns omenesc, chemaţi Numele Domnului Isus. 
Spuneţi-I Lui: „Doamne Isuse, tu eşti de partea mea împotriva diavolului. Ajută-
mă acum.” Şi apoi, întoarceţi-vă la Satan şi spuneţi-i: „În Numele lui Isus, mă 
împotrivesc ţie, Satan”. Vreau să vă spun că Satan va fugi de la voi imediat, 
pentru că Isus l-a înfrânt pe cruce. Satan este neputincios împotriva ta, când 
mergi în lumina lui Dumnezeu şi i te împotriveşti în Numele lui Isus.   
 
Evident că Satan nu doreşte ca tu să afli despre înfrângerea lui şi de aceea te-a 
împiedicat să afli despre aceasta atât de mult timp. De aceea el a oprit şi pe 
majoritatea predicatorilor să predice despre înfrângerea lui.  
 
Vreau ca voi toţi să ştiţi clar că Satan a fost înfrânt odată pentru totdeauna de 
către Domnul Isus Hristos pe cruce. Nu ai de ce să te mai temi vreodată de 
Satan. Nu-ţi poate crea probleme. Nu te poate răni. Te poate ispiti. Te poate 
ataca. Dar harul lui Dumnezeu prin Hristos te va face mereu victorios asupra 
lui, dacă te smereşti, te supui lui Dumnezeu şi mergi în lumina Lui tot timpul. 
Există o putere extraordinară în lumină. Satan, prinţul întunericului, nu poate 
intra niciodată în teritoriul luminii. Dacă Satan are putere asupra multor 
credincioşi, aceasta se datorează faptului că ei merg în întuneric, trăiesc în 
unele păcate ascunse, nu-i iartă pe alţii, sau sunt geloşi pe cineva, sau îşi 
urmăresc unele ambiţii egoiste în viaţa lor  etc., 
 
Atunci Satan capătă putere asupra lor. Altfel, el nu-i poate atinge.  
 



Nu trebui să fii superstiţios, cum sunt oamenii din această lume. Oamenilor le 
este teamă să facă anumite lucruri în anumite zile – cum ar fi, de exemplu, 
Vinerea pe 13. Unii oameni sunt speriaţi când văd o pisică neagră tăindu-le 
calea. Alţii verifică poziţia lunii ca să determine care ar fi timpul nefast şi evită 
să facă ceva important atunci.  
 
Care este originea tuturor acestor frici superstiţioase? Satan. Isus a venit să ne 
elibereze de oricr fel de frică. Nu avem de ce să ne mai temem vreodată de nimic 
din această lume. Toate superstiţiile vin de la diavolul.  
 
Ni se spune în cartea Apocalipsa că Isus va veni într-o zi înapoi şi-l va lega pe 
Satan în adâncul fără fund, şi apoi Isus va domni pe acest pământ o mie de ani. 
La sfârşitul acestei perioade, Satan va fi eliberat pentru scurt timp ca să arate 
tuturor ca el nu s-a schimbat după această închisoare lungă. Atunci va începe 
să-i înşele pe oameni pe pământ pentru ultima dată. Şi atunci se va vedea că 
nici rasa lui Adam nu s-a schimbat, nici chiar după ce va fi fost martoră la 
domnia de o mie de ani a păcii sub Domnul Isus.  
 
Dumnezeu va veni la judecata lui Satan şi-l va arunca în lacul de foc pentru 
toată veşnicia. Şi toţi aceia care au trăit în păcat, care şi-au plecat genunchii în 
faţa lui Satan, şi care s-au supus mai degrabă lui decât Cuvântului lui 
Dumnezeu, îl vor însoţi de asemenea pe Satan în lacul de foc.  
 
De aceea predicăm noi această evanghelie a înfrângerii lui Satan. Poate că este 
cel mai important adevăr pe care credincioşii au nevoie să-l audă în acest timp. 
Dar nu uitaţi că nu aveţi nici o putere asupra lui Satan dacă nu umblaţi în 
puritate.  
 
Aşadar, vreau să vă îndemn pe voi, tinerilor: Nu-i permiteţi niciodată lui Satan 
să vă murdărească mintea în nici un mod. Dacă mintea voastră este impură, 
nu veţi putea folosi eficient Numele lui Isus împotriva lui Satan. Numele lui Isus 
nu este ca o formulă magică ce poate fi repetată ca să vă apăraţi de diavol. Nu. 
Trebuie mai întâi să  vă supuneţi lui Dumnezeu. Numai atunci va fugi diavolul 
de la voi când voi vă împotriviţi lui. Dar diavolului nu-i va fi frică de voi dacă nu 
va supuneţi toate domeniile vieţii voastre lui Dumnezeu.   
 
Daţi-vă toată viaţa lui Hristos - chiar acum – şi decideţi să trăiţi numai şi total 
pentru El de acum înainte.  
 
Vă asigur că peste douăzeci de ani îmi veţi mulţumi că aţi urmat învăţătura 
Cuvântului lui Dumnezeu pe care tocmai l-aţi auzit. Şi, într-o bună zi, când veţi 
sta la scaunul de judecată al lui Hristos, şi va veni rândul vostru să daţi 
socoteală Domnului pentru viaţa voastră, veţi fi şi mai recunoscători.  
 
Fie ca Domnul să vă ajute să trăiţi în aşa fel încât să nu aveţi nici un regret 
când ajungeţi la sfârşitul călătoriei vieţii voastre.  
Amin. 
 
Cine are urechi de auzit, să audă.  


