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DEN FRIA VILJAN 
Gud visste redan före skapelsen hur allt skulle sluta, så varför skapade han 
Lucifer, när han visste att att Lucifer skulle göra uppror och smitta hela skapelsen 
med synd? Gud har inte tagit upp hela denna fråga i Bibeln, men om man ser på 
skapelsen och hur den är gjord, kan vi se att änglar och människor blev skapade 
med en fri vilja. 
Vi har förmågan att rita och bygga maskiner, och med vår kunskap om datorer, 
har de inte större möjligheter än att genom en elektronisk sensor göra olika saker 
och kanske med en komplicerad robotarm sköta ett jobb på ett löpande band. De 
mer avancerade maskinerna kan ta fram och processa information och sedan 
finna ett svar. Men till och med avancerade maskiner kan aldrig bli vår kamrat, 
därför att maskinen inte kan visa känslor och inte heller har den en fri vilja och 
kommer därför bara att vara en maskin.  
Djur och fåglar svarar med kärlek eller hat och genererar känslor men de kan inte 
tala med en människa för deras kapacitet är begränsad. Det är uppenbart att 
Gud ville ha skapelser med en fri vilja som kunde besvara hans kärlek och fatta 
beslutet att älska tillbaka, vilket inte kan uppnås med våld eller programmering 
utan beror på att de väljer att älska.  

LUCIFER 
Gud skapade Lucifer som en extraordinär kerub med smörjelse, som hade 
tillgång till Guds tronrum. Lucifer ledde först de andra änglarna i tillbedjan inför 
Gud, men sedan använde han sin fria vilja och funderade över varför inte han 
själv kunde tillbedjas som gud av änglarna. Jes. 14:12-14; Hes. 28:11-18 
Gud tillät Lucifers uppror, att bli syndig, och fresta alla andra änglar i skapelsen 
att gå med i hans uppror, vilket gav till resultat att en tredjedel av änglarna gick 
över till hans sida. Upp. 12:3-4  
Guds vackra skapelse skakades av ett fruktansvärt krig som rasade i universum 
och slutade med Lucifers fall. Upp. 12:7-9 
Det blev en rättegång där Lucifer och de andra upproriska änglarna dömdes till 
den Brinnande Sjön. Matt. 25:41 

ÄNGLARNAS TVIVEL 
De återstående två tredjedelarna änglar som beslutade sig för att älska Gud och 
förbli lojala, blev upprörda när Lucifer anklagade Gud för att han var orättfärdig 



 
 

när han bestämde att de upproriska änglarna skulle hamna i den Brinnande Sjön.  
Det tvivel de brottades med var: ”Är Gud rättfärdig?” 

GUDS SVAR  
Gud besvarade den frågan genom att skapa människan till sin avbild. Han 
beslutade att hon skulle få en fri vilja som änglarna, att välja Lucifer istället för 
Gud, och änglarna visste att människan kunde välja av egen fri vilja. Därför 
skapades Adam och Eva och placerades i en perfekt miljö där alla deras behov 
blev tillgodosedda, men Gud gav Lucifer Kunskapens träd på gott och ont för att 
han skulle kunna pröva dem. 1 Mos. 2:16-17; 3:1-7 
Gud visste redan att Adam och Eva skulle misslyckas och följa Lucifer; därför 
hade ett beslut redan tagits av Fadern Sonen och den Helige Ande före världens 
grund var lagd att det skulle finnas en räddningsplan för mänskligheten.1 Petr. 
1:18-20; Upp. 13:8 
Gud bevisar sin rättfärdighet genom en möjlighet för människan att vinna 
frälsning! Rom. 3:20-26 

EN NY SKAPELSE 
Änglarna skapades med en fri vilja men det fanns ingen återvändo när de hade 
gjort uppror. Deras öde var fastställt och de dömdes till den Brinnande Sjön 
eftersom de hade beslutat att överge Gud och synda på samma sätt som Lucifer 
hade gjort. Det fanns ingen återvändo för dem. De änglar som inte hade syndat 
blev fast bundna till Gud och hade inte längre någon möjlighet att synda. Dessa 
är redo för Guds nya skapelse. 
Varje människa som har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare 
kommer att förlora sin syndfulla kropp, och få en ny kropp i vilken de inte de inte 
längre kan synda vid Jesu återkomst. 1 Kor. 15:42-54 

Gud ville ha en skapelse som styrdes av varelser med en fri vilja och inte 
ville göra uppror mot honom. För att åstadkomma detta gjorde Gud först 
en tillfällig skapelseakt för att skilja det onda från det goda. Sedan 
förstörde han den första skapelsen och utformade den slutliga eviga 
skapelsen.  2 Petr. 3:3-13; Upp. 20:10-15; 21:1-8 

 

Den stora Vedermödan är den tidsperiod när Gud kommer att ge Lucifer tillåtelse 
att ta kontroll över världen. Detta kommer att ske en gång för alla så att änglarna 
kan se att det inte finns något gott i Lucifer och att han är värd att evigt bli plågad 
i den Brinnande Sjön. Men Lucifer kan inte sin världshärskare för förrän Gud 
tillåter det. 2 Tess. 2:6-8 

FRUKTANSVÄRD ONDSKA 
Varför tillåter Gud att sådan ondska existerar? Svaret på det är att när Gud sade 
människorna sanningen förkastade honom. Att förneka sanningen är det samma 
som att säga att Gud är en lögnare och det tolererar han förklarligt nog inte. Den 
stora Vedermödan är en dom över hela mänskligheten och det är Gud själv som 



 
 

kommer att sända villfarelsens makt bland nationerna, så de kommer att tro på 
Lucifer och hans Antikrist och bli rannsakade och dömda av Gud. vers 9-12 

HUR LÅNG ÄR VEDERMÖDANS TID? 
Det finns inte någonstans i Bibeln där det står att Vedermödans tid är sju år, men 
Bibeln säger att den kommer att vara en timme. Upp. 17:7-13 
Det är uppenbart att denna timme inte är det samma som en jordisk timme. 
Aposteln Petrus fick insikt genom den Helige Ande och gav oss nyckeln att en 
dag för Herren är som tusen år.  

“Men ett vare icke fördolt för eder, mina älskade, detta, att ’en dag är för 
Herren såsom tusen år, och tusen år såsom en dag.’” 2 Petr. 3:8 
Om vi använder denna information kan vi matematiskt kalkylera enligt följande 
förvandlingstabell: 
 En timme för Gud är 41.67 år för människan. 
 En minut för Gud är 8 månader och 8 dagar för människan. 
 En sekund för Gud är 3 dagar och 22 timmar för människan. 

Om timmen nämnd i Uppenbarelseboken är baserad på den förvandlingstabell 
som aposteln Petrus fick, kommer Vedermödans tid vara 41.67 år, mänsklig tid.  
Sovjetunionens tid varade i 75 år, Nazi-Tysklands i 12 år och de östeuropeiska 
länderna genomled kommunismen i 44 år. Kommunist-Kina är för närvarande 62 
år gammalt och kommunisterna på Kuba har suttit vid makten i 51 år.  
Jesus sade att tiden för den stora Vedermödan har kortats för de kristnas skull. 
Vi bör förbereda oss för denna turbulenta tid. Matt. 24:21-22  
  
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 

viktigare att du avslutar den rätt! 
Har du en plan om hur du skall avsluta livet eller driver du bara omkring? 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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