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När Gud skapade Lucifer, blev han skapad som en av de vackraste, mest 
begåvade, kraftfulla, intelligenta varelser och som en vis ängel. Hes. 28:11-15 
Det fanns ingen som frestade honom att göra uppror mot Gud, det var genom 
hans egen tankeprocess som föddes i honom själv, som gjorde att han blev 
otillfredställd med sin ställning i livet. Jesaja 14:12-14 
Jesus sade att Lucifer inte stannade i sanningen, men blev en fader för alla 
lögner. Joh. 8:44 
Edens Lustgård blev skapad som en prövoplats for Adam och hans hustru Eva. 
De hade blivit utnämnda HÄRSKARE AV DENNA VÄRLDEN (kung och 
drottning) av Gud själv - 1 Mos.1:26-31 
Prövningen för Adam och Eva kom i form av mat (frukt)! 1 Mos. 2:16-17 
Nar Lucifer kom för att fresta dem, använde han samma tankebana för Eva som 
han hade gjort på sig själv:  

1. Har Gud verkligen talat?  
2. Guds ord är inte fullstandigt sanna!  
3. Ni skall få en högre ställning än vad ni har! 1 Mos. 3:1-6  

4100 år senare kom Lucifer tillbaka, och denna gången frestade han Guds egen 
Son. På nytt var mat den första saken som han frestade Jesus med, sedan med 
kraft och sedan med möjligheten att bli kung över denna jorden, genom att 
tillbedja Lucifer, det räckte med en gång!  Matt. 4:1-11 
Adams olydighet lade alla människor under syndens förbannelse, medan 
lydnaden av Jesus förde frälsning till alla människor som vill ta emot den! 
Rom. 5:14-21 
Jesus har identiferat Lucifer som en TJUV! Joh.10:10 
När en människa en gång har blivit frälst, så kan Lucifer inte stjäla frälsningen 
ifrån denna människa - Joh. 10:27-30 
Men Lucifer kan stjäla din redbarhet, din glädje, din kraft, din hälsa, ditt 
äktenskap, vänskap med andra, men vad han allra mest vill stjäla är din 
ställning i Guds Rike!  1 Petr. 5:8 
Låt oss nu undersöka vad människor säger är det mest meningslösa budord som 
Gud har givit till människorna, MATLAGARNA! 3 Mos.11:1-47 Det var frågan 
om mat som besegrade Adam och Eva, medan Jesus stod emot och vägrade att 
falla för frestelsen. 



Den största orsaken till sjukdom i världen idag är den mat som människorna har 
att köpa. De flesta "moderna" sjukdomar kommer ifrån att äta fel mat, och den 
kristna forsamlingen är den värsta syndaren i detta fall, genom att förkasta Guds 
stadgar, genom att säga, att vi lever nu under nåden, det har ingen betydelse 
vad vi äter, så länge vi välsignar det först i Jesu namn. Man har helt förkastat vad 
Jesus sade i  Matt. 5:17-19 
Resultatet blir att de kristna kommer under förbannelse och blir öppna för 
angrepp av onda andar. Att förkasta Guds matlagar är "en liten synd" som är 
tolererad i Guds församling och man blir även uppmuntrad till att äta allt som 
finns av pastorer och evangelister, som själva är för feta och fyllda med 
sjukdomar. Låt oss avsluta detta segment genom att läsa  5 Mos. 28:1-15 
 

Har du öron till att höra med? 


