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MYSTERIET MED ÄNGLARNA 
Innan universum skapades, skapade Gud andliga varelser, kända som änglar, de 
heliga, stjärnorna i himlen, eller Guds söner. Inte heller här berättar Gud hur och 
varför han gjorde detta och hur länge sedan det inträffade; Bibeln ger oss bara 
begränsad information. Vi skall se efter vad vi kan få ut ifrån Bibeln i denna sak:   

 Gud informerar Job att änglarna fanns till när han skapade jorden. Job 38:4-7 
 Änglar är skapade varelser som inte är eviga. De skapades med en fri vilja, 

men det fanns ingen frälsning om de syndade. 
 Lucifer (Satan) var en utsedd kerub, en högt ansedd ängel med tillgång till det 

rum där Gud hade sin tron. Han hade många änglar under sig som dyrkade 
Gud, men en dag beslutade han sig för att denna position inte var nog, så 
han gjorde upp planer att detronisera Gud och ta hans plats. Hes. 28:11-19; 
Jes. 14:12-17 

 Jesus ger oss fler detaljer om vad som hände. Lucifer försökte inte göra revolt 
ensam, utan reste över hela skapelsen och lockade andra änglar att följa 
honom - vilket fick till resultat att han lyckades övertyga en tredjedel av de 
himmelska härskarorna att gå ihop med honom i upproret. Upp. 12:3-4 

 Jesus sade också att upproret var mycket mer omfattande än att bara vägra 
att dyrka Gud; Lucifer och hans fallna änglar öppnade krig emot Gud. Detta 
krig rasade genom hela universum tills upproret slogs ned av Guds heliga 
änglar. Upp. 12:7-12 

 Vi har inte mycket kunskap om den rättegång som följde när Lucifer (Satan) 
besegrades och togs till fånga med sina fallna änglar. Av Jesu ord förstår vi 
att den Brinnande Sjön var tillredd åt djävulen och hans änglar, och efter 
tusenårsriket kommer domen att falla. Matt. 25:41; Upp.  20:10 

 Under sin rättegång måste Lucifer ha utmanat Guds rättfärdighet.  
Rom. 3:5-26; Ef. 3:1-11 

 Då blev Lucifer och hans fallna änglar förvisade till Jorden, och Gud bevisade 
inför hela de himmelska härskarorna att Han är rättfärdig och att det var 
Lucifers eget val att förkasta Gud. Det var inte Guds fel, utan Lucifers eget, 
att hans eviga destination är den Brinnande Sjön. 

 Av detta skäl skapade Gud människan med en fri vilja, så att hon frivilligt 
kunde välja att acceptera eller förkasta Gud; men Gud gjorde också upp en 



plan som gjorde det möjligt för människan att bli förlåten och återköpt när hon 
syndade. Joh. 3:16 

SAMMANFATTNING 
 Änglar är skapade varelser som är eviga. De skapades med en fri vilja men 

det finns ingen möjlighet att komma tillbaka till Gud när de syndar. 
 Människor är skapade varelser med en själ som är evig och aldrig kan dö om 

hon vänder sig bort från sina synder och ångrar sig. Människan skapades 
med en fri vilja och möjlighet att försonas med Gud. Jes. 55:6-11 

 Satan kan inte stjäla din frälsning, men han kan förstöra ditt vittnesbörd och 
stjäla din eviga lön i himlen, och reducera dig till ett helgon som är utan all 
härlighet. Rom. 8:31-39; 1 Kor 3:11-15 

 
ÄR DU KLOK NOG ATT FÖRSTÅ DESSA SANNINGAR ELLER HAR DU 
BLIVIT LURAD AV DJÄVULEN? 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 


	MYSTERIET MED ÄNGLARNA

