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BASINFORMATION 
 Innan en soldat kan sättas in i striden måste två saker hända: 

1. Han måste undergå en basträning för att bli bekant med de vapen som 
används i krigföringen. 

2. Han måste få direktiv om vem fienden är och vilken taktik han skall 
använda.  

 Varje person på denna jorden är antingen en medlem av Guds Rike eller av 
Satans rike. Kol. 1:12-14 

 Eftersom dessa två riken står i strid med varandra, är genom uraktlåtenhet 
varje medborgare i krig med det motstående riket, det finns ingen neutralitet. 
Luk. 16:8; 1 Tess. 5:5; Joh. 8:37-59; Ef. 2:1-10; Jak. 4:4 

NÄR BÖRJADE DET HELA? 
 Endast Guds Rike fanns vid Skapelsens början när Lucifer gjorde uppror mot 

Gud. 1 Mos. 1:31 
 Alla änglar blev skapade med en fri vilja. De kunde njuta av livet och tjäna 

Gud eller förkasta Guds kärlek. Lucifer var den förste av dessa änglar som 
förkastade Gud och lyckades övertala en tredjedel av änglarna att förkasta 
Herren och gå med honom i upproret. Jesaja 14:12-21; Hesekiel 28:11-19; 
Upp. 12:3-4 

 Ett våldsamt krig rasade i universum när Mikael och hans styrkor av änglar 
drev Lucifer och hans arméer från galax till galax, tills de heliga änglarna till 
slut rensade hela universum från de upproriska änglarna och förpassade dem 
till jorden. Upp. 13:7-12 

RÄTTEGÅNGEN MOT LUCIFER 
Jag önskar Gud hade givit en uppenbarelse till någon av profeterna och berättat 
mer i detalj om Lucifers rättegång. Istället har det blivit så, att vi måste lägga ihop 
vad som står om denna händelse i Bibeln för att förstå den. 

 Jesus berättar att Lucifer och hans änglar är dömda till den brinnande sjön. 
Matteus 25:41 

 Uppenbarelseboken 20:10 berättar hur denna dom kommer att utföras.  



 

 Bibeln talar om att Djävulen kastades ned på jorden; därför är han mycket 
vred och angriper alla efterföljare till Kristus. Upp. 13:13-17 

 Logiken säger oss att det var följden av en rättegång, men Djävulen måste ha 
överklagat, efter att ha dömts till den brinnande sjön, ty han får för närvarande 
lov att hemsöka jorden och skada medborgarna i Guds Rike.  

 Låt oss titta på denna sanning: Gud har skapat allting och uppehåller alla ting 
så de kan existera (Hebr. 1:1-3). Därför kunde Gud vid utbrottet av Lucifers 
uppror undanhållit förutsättningarna för hans existens, och Lucifer och hans 
fallna änglar skulle helt enkelt slutat att existera. Gud gjorde inte så, istället lät 
Gud den onde och hans fallna änglar leva/dö; de kommer aldrig att upphöra 
att existera och Gud kommer att kasta dem i den brinnande sjön där de 
kommer att straffas i evighet. 

 När denna dom fälldes vid rättegången mot Lucifer, måste han ha appellerat 
och ifrågasatt Guds rättfärdighet och sått tvivel i de änglar som förblev lojala 
mot Gud. Därför måste Gud ha försvarat sig och bevisat att han var rättfärdig, 
vilket aposteln Paulus förklarar i Romarbrevet. Rom. 3:20-31 

 Den slutsats jag drar av allt detta, är att människan skapades för att visa på 
Guds rättfärdighet. Många människor har felaktigt spekulerat i att Gud kände 
sig ensam och därför skapade oss så han skulle ha någon att tala med, men 
detta stämmer inte med Bibeln. 

VAR UTSPELAS DRAMAT? 
 I de bibelverser vi hittills har läst, utvaldes planeten jorden för att bevisa Guds 

rättfärdighet. Enligt Jesaja och Hesekiel var jorden Lucifers hemplanet och 
hans huvudstad Eden. 

 Jag tror att under det fruktansvärda rymdkrig som följde på Lucifers uppror, 
förstördes jorden, då den angreps av Mikael och hans änglar. 1 Mos. 1:2 

 Sedan gjorde Gud om jorden tills den var beboelig igen och Edens Lustgård 
blev den nya kungens huvudstad på jorden, nämligen Adam och sedermera 
Eva. 1 Moseboken, kapitel ett och två. 

BEGRÄNSNINGAR 
 För att Gud skulle begränsa spelfältet: 

 Gud begränsade sin makt.  
 Lucifer och hans änglar begränsades. 
 När Adam och Eva skapades, var de mindre kraftfulla än änglarna och fick 

möjlighet att välja mellan Gud och Lucifer. 
 Adam och Eva skapades helt syndfria och fick styra över hela jorden. Edens 

Lustgård var perfekt ifråga om klimat och vegetation.  
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 Gud, i skepnad av Jesus, hade rätt att gå omkring i lustgården varje kväll och 
samtala med Adam och Eva. För att hysa Lucifer var även Kunskapens Träd 
på Gott och Ont planterat i Edens Lustgård, vilket kunde användas av Satan 
som en frestelse. 1 Mos. 2:15-17 

 Lucifer tilläts inte uppträda som ängel, så för att kunna komma åt Adam och 
Eva, måste han först bedraga en levande varelse som skulle lämna sin kropp 
åt Djävulen och vara besatt av honom när frestelsen skulle äga rum.  

FRESTELSEN 
Jag tror att Lucifer bara fick en möjlighet för att lura Adam och Eva. Om de hade 
vägrat att äta av frukten, hade Lucifers möjlighet varit över och han och de andra 
fallna änglarna skulle omedelbart kastats i den brinnande sjön. Människosläktet 
hade utvecklats i en fullkomlig, syndfri miljö, men i syndafallet blockerades Guds 
fullkomliga vilja för människan av Djävulen. Bibeln berättar att så fort Satan hade 
besatt ormens kropp, närmade han sig genast Eva när hon var ensam, och 
bedrog henne. Eva bedrog i sin tur Adam. 1 Mos. 3: 1-7 
 

VILKET RIKE HÖR DU TILL?  
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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