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Introducere 

 În această sesiune de învățătură, vom vorbi despre legătura indestructibilă și naturală dintre statutul legal 
al unei persoane înaintea lui Dumnezeu și starea ei vitală (adică natura sa, substanța, esența, privilegiile și 
pedepsele). 

 
Lucifer - Statutul legal și starea vitală 

 Vom analiza statutul legal și starea vitală a lui Lucifer (Satan) înainte și după căderea din cer în următoarele 
2 pasaje biblice - Ezechiel 28:11-19 și Isaia 14:12-15: 

 De ce cred eu că primul pasaj din Ezechiel se referă la Lucifer or Satan? În Ezechiel 28, primele 10 versete 
din capitol au de a face cu un lider omenesc. Însă de la versetul 11 la 19, Lucifer devine centrul discuției din 
cauză că: superlativele folosite pentru a-l descrie pe el nu par să se încadreze în limitele unei ființe umane 
(plin de înțelepciune, desăvârșit în frumusețe, având sigiliul perfecțiunii – v. 12); are o natură diferită de 
cea umană (era un heruvim ocrotitor – v. 14); el se află într-un tărâm distinct de cel uman (pe muntele 
sfânt al lui Dumnezeu – v. 13, 14); el are o poziție diferită de cea umană (fără vină și fără păcat – v. 15); și 

11 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:  
12 „Fiul omului, rosteşte o cântare de jale despre regele Tirului! Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:  «Erai 
un semn al perfecţiunii, plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe. 
13 Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre preţioase: cu sard, topaz, 
diamant, crisolit, onix, jasp, safir, turcoaz şi smarald. Bijuteriile şi filigranele tale erau din aur, pregătite încă 
din ziua în care ai fost creat. 
14 Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te-am pus să fii pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu şi umblai 
prin mijlocul pietrelor de foc. 
15 Ai fost fără vină în căile tale din ziua în care ai fost creat şi până când s-a găsit nedreptate în tine. 
16 Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de violenţă şi ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele 
lui Dumnezeu şi te-am îndepărtat, heruvim ocrotitor din mijlocul pietrelor de foc. 
17 Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale şi ţi-ai pervertit înţelepciunea din cauza splendorii tale! De 
aceea te-am aruncat la pământ şi te-am expus înaintea regilor, ca să fi o privelişte pentru ei! 
18 Prin mulţimea nelegiuirilor tale şi a negoţului tău necinstit ţi-ai pângărit sanctuarele. De aceea am făcut să 
iasă un foc din mijlocul tău, care te-a mistuit, şi te-am făcut scrum pe pământ,  înaintea tuturor celor ce te 
priveau. 
19 Toţi cei ce te cunosc dintre popoare sunt înmărmuriţi din pricina ta. Ai parte de un sfârşit îngrozitor şi nu 
vei mai exista niciodată!»“ 

Ezechiel 28:11-19 (NTLR) 

12 Cum ai căzut din ceruri, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, asupritorul 
neamurilor! 
13 Tu ai zis în inima ta: ‘Mă voi înălţa la cer; îmi voi ridica tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu! Voi şedea 
pe muntele adunării, pe înălţimile din nord! 
14 Mă voi înălţa deasupra norilor, şi mă voi face asemenea Celui Preaînalt!’ 
15 Dar ai fost coborât în Locuinţa Morţilor, în adâncimile gropii. 

Isaia 14:12-15 (NTLR) 
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el a primit o judecată diferită de cea umană (aruncat de pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și îndepărtat 
din mijlocul pietrelor de foc – v. 16). 

 
Lucifer ÎNAINTE de cădere 

 
 STATUTUL LEGAL: 

o El era fără vină în căile sale (Ezechiel 28:15) 
 STAREA VITALĂ (natura duhului său și privilegiile): 

o El avea semnul perfecțiunii, era plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe (Ezechiel 28:12) 
o El era localizat în grădina lui Dumnezeu (Eden) și acoperit cu tot felul de pietre prețioase (Ezechiel 

28:13) 
o El era un heruvim ocrotitor poziționat pe muntele sfânt al lui Dumnezeu (Ezechiel 28:14) 
o El era luceafărul strălucitor, fiu al zorilor (Isaia 14:12) 
o El era fără păcat și fără vină și în natura spiritului său din moment ce era poziționat pe muntele sfânt al 

lui Dumnezeu. 
o El se afla într-o STARE CONDIȚIONATĂ ȘI NEFIXATĂ de viață spirituală. Aceasta înseamnă că în 

momentul în care păcătuia, pierdea acea stare de viață spirituală. Însă avea potențialul de a păcătui 
(condiția). 

 
 
Lucifer DUPĂ cădere 

 
 STATUTUL LEGAL: 

o Vinovat - Nelegiuire s-a găsit în el și a păcătuit (Ezechiel 28:15-16) 
 STAREA VITALĂ (natura duhului său și pedepsele): 

o El a fost aruncat de pe muntele sfânt al lui Dumnezeu (Ezechiel 28:16-17) 
o Dumnezeu l-a îndepărtat din mijlocul pietrelor de foc (Ezechiel 28:16) 
o A fost doborât la pământ (Isaia 14:12) 
o A fost coborât în Șeol (Locuința Morților), în adâncimile gropii (Isaia 14:15). Termenul ebraic pentru 

Locuința Morților este Șeol, iar cel grecesc este Hades.  
o El a devenit în natura duhului său complet rău, exact opusul lui Dumnezeu. El a fost umplut de violență 

(Ezechiel 28:16) 
o El a intrat într-o STARE NECONDIȚIONATĂ ȘI FIXATĂ (PERMANENTĂ) de moarte spirituală în așa numita 

Locuința Morților (sub pământ). Aceasta a fost prima moarte sau prima etapă a pedepsei lui (Isaia 
14:15). 

o El a devenit de asemenea de nerăscumpărat din următoarele posibile motive (aceasta este o părere 
personală și nu doctrină): 
 Poate a avut mai multă cunoștință decât Adam, fiind situat pe muntele sfânt al lui Dumnezeu. E 

posibil să fi avut și cunoștința binelui și răului și tot a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. 
 El nu a fost ispitit și înșelat în a păcătui așa cum a fost Adam, ci a păcătuit din inima lui, din propria 

lui voință. 
 Deși orice păcat e tot păcat general vorbind, păcatul lui s-ar putea să fi fost mai mare decât al lui 

Adam pentru că el a dorit închinarea care era rezervată doar pentru Dumnezeu Însuși. El a devenit 
mândru și a dorit să fie mai mare și decât Dumnezeu Însuși. 
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o A doua etapă a pedepsei lui Lucifer (și cea finală) care îl așteaptă la sfârșitul acestei ere, după judecata 
cea mare, este cea de-a doua moarte, iazul de foc descris în Apocalipsa 20:14, unde va fi chinuit pentru 
totdeauna. Moartea însăși și Hades (Locuința Morților) vor fi aruncate acolo de asemenea: 

 
Adam - Statutul legal și starea vitală 

 
Adam ÎNAINTE de cădere 

 
 STATUTUL LEGAL: 

o Din moment ce Adam a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu Însuși, el era din punct de 
vedere legal într-o stare de sfințenie, fără păcat. Noi știm acest lucru și din faptul că a fost creat foarte 
bun sau perfect, precum toate celelalte lucruri în creație (Geneza 1:31) și din faptul că se bucura de 
părtășie cu un Dumnezeu care nu poate avea părtășie cu nimic rău (Habacuc 1:13): 

 
 STAREA VITALĂ (natura duhului său și privilegiile sale): 

o Conform cu Geneza 2:7, Adam a primit suflare de viață, adică viața și natura lui Dumnezeu Însuși, 
aceasta însemnând că el a fost sfânt initial chiar și în natura duhului său, la fel ca Dumnezeu. Totuși, 

14 Moartea şi Locuinţa Morţilor au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte: lacul de foc. 

Apocalipsa 20:14 (NTLR) 

26 Atunci Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; ei să domnească 
peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate animalele mici care 
mişună pe pământ!“ 
27 Astfel, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat; bărbat şi femeie i-a 
creat. 

Geneza 1:26-27 (NTLR) 

7 Atunci Domnul Dumnezeu l-a modelat pe Adam din ţărâna pământului şi a suflat în nările lui suflare de 
viaţă, iar Adam a devenit un suflet viu. 

Geneza 2:7 (NTLR) 

31 Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut şi toate erau foarte bune.  

Geneza 1:31 (NTLR) 

13 Ochii Tăi sunt prea curaţi ca să se uite la rău; Tu nu poţi să priveşti asuprirea! 

Habacuc 1:13 (NTLR) 
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starea de sfințenie a lui Adam nu era fixate sau permanentă ca cea a lui Dumnezeu. El încă avea 
potențialul să păcătuiască și să facă rău, în timp ce Dumnezeu nu poate să facă așa ceva niciodată. 

o Precum Lucifer, Adam a fost creat într-o STARE CONDIȚIONATĂ ȘI NEFIXATĂ de viață spirituală a lui 
Dumnezeu însemnând că el ar fi continuat să trăiască pentru totdeauna atâta timp cât nu ar fi mâncat 
din pomul cunoștinței binelui și răului. Deci el putea încă experimenta moartea, după cum știm că a și 
făcut-o. Poate (și nu știm acest lucru ca și fapt concret din Biblie) dacă Adam ar fi continuat să se 
supună lui Dumnezeu în mod consistent și să nu mănânce din pomul interzis pentru o anumită 
perioadă de timp, Dumnezeu l-ar fi făcut să intre într-o STARE NECONDIȚIONATĂ ȘI FIXATĂ de viață, 
nemurire, și neprihănire. Putem deduce această posibilă traiectorie atunci când ne uităm la inima lui 
Dumnezeu și scopul Său final cu oamenii în salvare. El a vrut ca oamenii să vină într-o stare de 
neprihănire PERMANENTĂ și de viața veșnică. 

o Înainte de cădere, Adam nu a avut cunoștința binelui și răului, dar Dumnezeu o avea fără să fi păcătuit 
sau să fi experimentat moartea vreodată (Geneza 3:22). Când Adam a fost creat după chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu, acea cunoștință a binelui și răului nu i-a fost data. Totuși, în înțelepciunea și 
dragostea lui Dumnezeu, prin lucrarea de răscumpărare a lui Cristos, oamenii născuți din nou pot trăi 
veșnic, având și cunoștința binelui și răului. 

o Deși Adam avea viața lui Dumnezeu în el (suflarea de viață) la creație, el nu avea viață veșnică în acea 
etapă: 

o Pomul vieții avea viață veșnică. Dacă Adam ar fi mâncat din acel pom în timp ce era căzut și în păcat, 
acest pasaj ne comunică că ar fi trăit pentru totdeauna. Nu contează ce ar fi făcut Adam din acel punct 
înainte (bun sau rău), el nu ar mai fi murit niciodată din nou. Acest lucru înseamnă că atunci când o 

18 pentru ca, prin două lucruri neschimbătoare, în care este imposibil ca Dumnezeu să fie găsit mincinos… 

Evrei 6:18 (NTLR) 

13 Dacă suntem necredincioşi, El rămâne credincios, pentru că nu Se poate nega pe Sine. 

2 Timotei 2:13 (NTLR) 

13 Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu!“ Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău şi 
El nu ispiteşte pe nimeni. 

Iacov 1:13 (NTLR) 

22 Atunci Domnul Dumnezeu a zis: „Omul a ajuns ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul;  

Geneza 3:22 (NTLR) 

22 Atunci Domnul Dumnezeu a zis: „Omul a ajuns ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul; acum el şi-ar 
putea întinde mâna să ia şi din pomul vieţii ca să mănânce şi va trăi veşnic.“  
23 De aceea Domnul Dumnezeu l-a alungat pe om afară din grădina Eden, ca să muncească pământul din care 
a fost luat.  
24 După ce l-a alungat pe om, a pus la răsăritul grădinii Eden nişte heruvimi şi o sabie învăpăiată care se rotea, 
ca să păzească drumul spre pomul vieţii. 

Geneza 3:22-24 (NTLR) 
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persoană are viață veșnică, el sau ea nu mai poate muri niciodată. Aceasta este prima diferență majoră 
între viața pe care Adam a avut-o inițial și viața veșnică. 

o Dumnezeu dă această viața veșnică (care venea din pomul vieții) oamenilor în dar atunci când aceștia 
vin în Cristos și sunt născuți din nou.  Ei nu se întorc în poziția inițială a lui Adam, ci intră într-o poziție 
mult mai înaltâ, într-o poziție și natură superioară lui Adam, în Cristos, pentru că un creștin născut din 
nou are atât cunoștința binelui și răului cât și viață veșnică: 

o Primul Adam a fost doar un suflet viu (având viața lui Dumnezeu doar pentru el însuși), în timp ce 
ultimul Adam a devenit un spirit dătător de viață (neavând viața lui Dumnezeu în El Însuși doar pentru 
El, ci și capabil să dea viață și altora și să creeze viață). Toți care sunt în Cristos (ultimul Adam) au 
devenit și ei spirite dătătoare de viață de asemenea. Aceasta este a doua diferență majoră între viața 
pe care Adam a avut-o initial și viața veșnică. 

 Dumnezeu i-a spus lui Adam că în ziua în care va mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, el ma muri 
negreșit (va intra în moarte spirituală) și așa s-a și întâmplat: 

 Când Adam a mâncat și a murit, trupul său nu a fost anihilat pe loc, și nici sufletul său împreună cu mintea, 
voința, și sentimentele. Totuși ceva semnificativ a murit în el. Dumnezeu spune că EL (Adam) a murit, dar 
numai duhul său a intrat în moarte pe loc. Acest lucru înseamnă că adevărata persoană (sau identitate) a 
lui Adam era spiritul lui, și nu trupul sau sufletul său. Însă sufletul și trupul nu sunt lipsite de importanță 
sau păcătoase, așa cum se afirmă în Gnosticism. Filosofia gnostică susține că din moment ce duhul (sau 
partea spirituală) este totul, atunci sufletul și trupul sunt păcătoase, fără nici o valoare, și pot păcătui și 
face orice, fără nici o problemă. Însă sufletul și trupul sunt parte integrantă a personalității umane 
împreună cu duhul. De exemplu, întreg sistemul electric necesar pentru a face lumină în casele noastre, 
este constituit din 3 părți principale: centrala electrică, cablurile de transport și conexiunile, și becul.  Deși 
centrala electrică, care generează de fapt curentul electric, este componenta cea mai complexă și 
importantă a acestui sistem electric, totuși lumina nu are ajunge în case fără cablurile de transport sau fără 
becuri. 

 Adam a intrat în moarte spirituală nu din cauza vreunei caracteristici a fructului însuși din pomul 
cunoștinței binelui și răului, ci din cauza nesupunerii și a călcării poruncii lui Dumnezeu. Putem ști aceasta 
datorită faptului că în Geneza 3:22 ni se spune că Dumnezeu avea cunoștința binelui și răului fără să fi 
păcătuit vreodată. 

 Când Adam a murit (adică moartea a intrat în duhul lui și a fost separat de viața lui Dumnezeu – astfel 
intrând în moarte), aceasta a afectat sufletul și trupul lui pe termen lung. Formarea minții pe baza duhului 

25 Isus i-a zis: – Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare (fizic).  
26 Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? 

Ioan 11:25-26  (NTLR) 

45 Aşa este şi scris: „Primul om, Adam, a devenit un suflet viu.“ Ultimul Adam a devenit un duh care dă viaţă. 

1 Corinteni 15:45  (NTLR) 

16 Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui Adam: „Poţi să mănânci din orice pom din grădină,  
17 dar din pomul cunoaşterii binelui şi răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el vei muri 
negreşit!“ 

Genesis 2:16-17  (NTLR) 



 
© 2016 Eduard Serediuc Ministries. Toate drepturile rezervate.                                                                                                                                    6 | P a g i n ă  
Website: http://www.eduardserediuc.org 

său pe care îl avea înainte de a muri, nu s-a schimbat imediat. Pas cu pas el a început să descopere în 
primul rând că era gol, apoi deodată animalele au început să se comporte sălbatic și el a trebuit să se 
adapteze la acel mod nou de trăire. Mai mult de atât, el trebuia să muncească din greu pentru a-și câștiga 
pâinea. În alte cuvinte, el trebuia să-și “reînnoiască” mintea după noua stare și natură a spiritului său, care 
era moarte. 

 Când oamenii sunt născuți din nou, ies din starea lor căzută și intră în Cristos, natura duhului lor se 
schimbă imediat, dar mintea lor are nevoie să fie reînnoită și antrenată să ajungă din urmă și să se pună la 
curent cu ceea ce a avut loc la nivelul duhului lor. Ei nu mai sunt doar simpli oameni, ci ei primesc natura 
divină în ei înșiși. Sufletul, trupul, mediul înconjurător trebuie să înceapă să se schimbe în conformitate cu 
schimbarea din duh. 

 De asemenea, și trupul lui Adam a murit progresiv până a ajuns la vârsta de 930 de ani (ceea ce înseamnă 
mai puțin de 1000 de ani) și de la el încolo nimeni de pe pământ nu a trăit mai mult de 1000 de ani. 
Metușelah a fost persoana care a trăit cel mai mult în Biblie până la 969 de ani și apoi a murit și el. 

 În 2 Petru 3:8, Biblia ne spune că pentru Dumnezeu 1 zi = 1000 de ani și 1000 de ani = 1 zi: 

 Conform cu versetul de mai sus, Dumnezeu a avut dreptate când a spus că Adam va muri. Adam a murit cu 
adevărat în acea zi: spiritul lui a intrat în tărâmul morții imediat pe loc, apoi sufletul lui a fost reînnoit 
progresiv după acea moarte, și în final a murit și trupul lui în mai puțin de 1000 de ani, care pentru 
Dumnezeu sunt doar 1 zi. 

 
Adam DUPĂ cădere 

 
 STATUTUL LEGAL: 

o Vinovat 
 STAREA VITALĂ (natura duhului său și pedepsele): 

o Natura și esența lui au devenit păcat. Păcatul nu a fost doar atribuit (sau imputat) lui, ci el a devenit 
păcat în miezul ființei și naturii lui. El nu a rămas neprihănit în natura sa, și Dumnezeu nu doar l-a 
considerat pe el păcătos când s-a uitat la el. El a devenit păcătos. În aceeași măsură, când oamenii 
devin născuți din nou, neprihănirea nu le este doar atribuită (sau imputată) lor, ci ei sunt făcuți 
neprihănire în natura duhului lor. Dumnezeu nu îi doar consider neprihăniți când se uită la ei, ci ei 
devin neprihăniți în natura lor. Ei nu mai sunt păcătoși. 

o Adam a intrat în tărâmul morții. Adam a devenit mort în natura sa. Păcatul a a dus moarte spirituală. 
o Toate acțiunile păcătoase ale lui Adam de acel moment încolo izvorau din natura sa păcătoasă pe care 

a primit-o când a căzut. 

5 Astfel, Adam a trăit în total nouă sute treizeci de ani; apoi a murit. 

Geneza 5:5 (NTLR) 

27 Astfel, Metuşelah a trăit în total nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit. 

Geneza 5:27 (NTLR) 

8 Preaiubiţilor, nu ignoraţi faptul că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, iar o mie de ani sunt ca o zi! 

2 Petru 3:8 (NTLR) 
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o El a intrat într-o STARE CONDIȚIONATĂ (RĂSCUMPĂRABILĂ) ȘI NEFIXATĂ DE MOARTE – aceasta fiind 
prima moarte sau prima etapă a pedepsei lui. El a devenit supus bolii, și tuturor atributelor morții 
spirituale.  

o Dacă Cristos nu ar fi venit, Adam urma și el să experimenteze a doua moarte (lacul de foc – etapa a 
doua și cea finală a pedepsei). 

 
Versete de memorat 

 
 
Dacă aveți orice fel de întrebare din Biblie sau din această sesiune de învățătură, sau dacă vă confruntați cu o 
problemă personală (în finanțe, în familie, cu copiii, cu dependențe, sau cu o boală în trupul dvs., etc.) pentru 
care aveți nevoie de rugăciune, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la adresa de email 
contact@eduardserediuc.org sau direct de pe website de la secțiunea de contact, formularul “Întrebări 
generale”. Soția mea și cu mine ne vom face timp să vă răspundem și să ne rugăm pentru dvs. Dumnezeu să vă 
binecuvinteze! 

23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Cristos Isus, Domnul 
nostru. 

Romani 6:23  (NTLR) 

45 Aşa este şi scris: „Primul om, Adam, a devenit un suflet viu.“ Ultimul Adam a devenit un duh care dă viaţă. 

1 Corinteni 15:45  (NTLR) 
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