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De människor som lever i världen idag, kristna eller ej, söker efter pengar, nöjen, 
spänning och makt. De flesta ofrälsta människorna har inget mål i sina liv, istället 
försöker de bara tillfredsställa sina själviska begär. De tänker inte på det faktum 
att livet på jorden är kort och att de en gång skall dö. Ps. 90:12; Luk. 12:15-21 
Jesus kom till jorden med ett uppdrag att fullfölja. Han kom inte till jorden för att 
ha det roligt, utan för att göra sin Himmelske Faders vilja. Joh. 6:32-40 
Om Jesus, Guds Son, höll för gott att göra sin Faders gärningar här på jorden, 
borde inte varje troende på Kristus försöka att göra det samma? Joh. 9:1-7  

KORT HISTORISK ÅTERBLICK AV HÄNDELSERNA FÖRE ADAM  
För att kunna förstå det som händer idag, så måste vi veta vad som har hänt i 
det förflutna. Här är en kort återblick på Guds skapelseakt: 

1. Gud började sin skapelse med att skapa änglar.1

2. Ett uppror kom till stånd av en ängel känd som Lucifer, någon gång efter 
att Gud skapat änglarna och sedan universum. Han lyckades bedra en 
tredjedel av änglarna att delta i revolten och angripa Gud för att kasta 
honom av tronen. 

 Job 38:4-7 

2

3. När Lucifer och hans fallna änglar hade beväpnat sig, började de angripa 
de änglar som varit trogna Gud och nekat att gå följe med de upproriska, 
och ett häftigt krig rasade i Himlen. Vi vet inte hur länge detta krig pågick, 
men slutligen anlitade Gud den mäktige ängeln Mikael, som hade många 
medhjälpare, och dessa besegrade tillsammans de upproriska änglarna 
och tog dem till fånga. Upp. 12:7-12 

  Jes. 14:12-19; Hes. 28:11-19 

4. Lucifer och hans fallna änglar ställdes inför en rättegång och de dömdes  
till den Brinnande Sjön. Matt. 25:41 

Lucifer överklagade domen och sade inför änglarna att Gud var orättfärdig när 
han utmätte en sådan dom.3

Gud satte en särskild plan i verket för att bevisa sin rättfärdighet och Satan fick 
uppskov till dess att saken hade avgjorts. Rom. 3:25-28 

 

                                            
1 CHRISTIAN DYNAMICS COURSE 1, 2010, John S. Torell, p.30 
2 Ibid pp.34-36  
3 Ibid pp.36-37 



 

SKAPELSEN OCH MÄNNISKANS FALL 
Jorden, som hade blivit ödelagd genom detta krig blev återställd; Lustgården 
skapades och sedan skapades Adam och Eva till att leva sina liv där och tjäna 
Gud. 1 Mos. 2:7-25 
Syftet med att skapa människan var att bevisa för Lucifer att Gud inte skapar 
något ont när han skapar en levande varelse. Det är en skapad varelse med en 
egen fri vilja som väljer att vända sig bort från Gud. Felet finns därför hos 
människan och inte hos Gud.  
Varför skulle Gud sätta dit ett träd i Lustgården och sedan säga till Adam och 
Eva att inte äta av det? Det gjordes för att Lucifer skulle ha något att fresta Adam 
och Eva med.4

Gud visste långt innan skapelsen att Lucifer skulle göra uppror och dra en 
tredjedel av änglarna med sig. Gud visste att han skulle bli anklagad och att 
Adam och Eva skulle synda mot honom. Det fanns inte nåd eller frälsning för 
änglarna; de hade gjort sitt val och fick ta konsekvenserna för sitt avfall när de 
hade syndat mot Gud.  

 1 Mos. 3:1-8 

Men Gud hade en plan för att frälsa människorna redan innan han påbörjade 
skapelsen. Rom. 16:25-27; 1 Kor. 2:6-8; Ef. 3:9-11; Kol. 1:25-29  

SATAN HAR RÄTT ATT ATTACKERA GUDS FOLK 
Jag förutsätter att Gud har en särskild rättssal i den andra himlen och att det var 
där som rättegången mot Lucifer hölls. Men eftersom Lucifer har överklagat sin 
dom måste han även fortsättningsvis ha tillgång till denna rättssal där han fick 
tillstånd att orsaka så mycket lidande bland Guds folk så att de till och med 
förbannade Gud. Det är i Jobs bok vi finner detta koncept. Job 1:6-12; 2:1-7 
Den rätt som Lucifer har äger fortfarande laga kraft och Jesus varnade Petrus för 
den. Luk. 22:31-32 
Petrus fick upp ögonen för detta först och skrev en allvarlig varning om det till alla 
kristna. 1 Petr. 5:8-10 

DEN STORA RÄDDNINGSOPERATIONEN 
Jesus är Guds stora räddningsoperation. Joh. 3:12-21 
Detta avslöjades inte för Adam, som istället fick ett löfte om den frälsning som 
skulle komma i framtiden. Denna räddning från synden uppenbarades inte förrän 
Jesus hade uppstått. 1 Mos. 3:15 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 

                                            
4 Ibid pp.37-38 
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