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Detta budskap kommer att vara svårt att förstå för kristna som har liten kunskap 
om Bibeln och inte har något intresse för att växa till i Kristus. 

VAD HÄNDE FÖRE SKAPELSEN AV ADAM OCH EVA? 
Bibeln ger oss en del glimtar av det som inträffade före Adam och Evas skapelse.  
Den slutliga delen av informationen om detta avslöjade inte Gud förrän aposteln 
Johannes mottog bibelboken Johannes Uppenbarelse år 90 e.Kr. vilket borde bli 
omkring 57 år efter Jesu himmelsfärd. Jag har avhandlat detta grundligt i min bok 
Christian Dynamics Course 1 och här vill jag ge er vissa upplysningar det som 
ägde rum före skapelsen av jorden, människan och universum. 

ÄNGLAR SKAPADES FÖRE SKAPANDET AV UNIVERSUM 
När vi läser om skapelsen i 1 Mosebok kapitel ett, står det inte när änglarna blev 
skapade, skapelseberättelsen nämner dem inte. Jobs bok är den enda platsen i 
Bibeln där det talas om att änglar fanns till och deltog i skapandet. Job 38:1-7 
Änglar fick en fri vilja, men när en ängel revolterade mot Gud kunde han inte 
ångra sig och vända tillbaka. Gud hade inte en frälsningplan för dem. När Lucifer 
revolterade, övertygade han en tredjedel av änglarna att vara på hans sida i 
revolutionen som gick ut på att avsätta Gud. Det läser vi om i Jesaja 14:12-20 
och Hesekiel 28:11-19 
Den återuppståndne Jesus uppenbarade att det en gång blev ett krig i himlarna 
som rasade i hela universum. Upp. 12:3-4, 7-12     
Jesus talar om en dom som kungjordes men han nämnde inte Lucifer och hans 
avfallna änglar. Matt. 25:41 
Det är tydligt att domens verkställighet fördröjdes när den Onde med sina fallna 
änglar kastades ner på Jorden. Upp. 12:13-17 
Gud hade inte något skäl till att förkunna domen fördröjd och den enda logiska 
förklaringen är att Lucifer överklagade sin dom och ansåg att Gud varit orättfärdig. 
Rom. 3:20-26 
I Jobs bok sägs det att det finns en domstol i universum dit Lucifer går när han 
vill anklaga någon inför Gud. Job 1:6; 2:1 
Det är Jesus som har denna domstol, inte Gud Fader. 1 Kor. 15:22-28; Kol. 
1:12-19; Hebr. 1:1-3 
Vi kan dra slutsatsen av dessa två kapitel att Lucifer (Satan) har rätt att gå emot 
Guds folk på jorden och försöka förgöra dem. Det intygade även Jesus.  Luk. 
22:31-32 



FYRA PUNKTER 
Jorden är som en jättelik fängelseplanet för Djävulen och hans från Gud avfallna 
varelser, och det var i denna fientliga miljö som Gud skapade Adam och Eva så 
de skulle möta andliga varelser som är vida överlägsna människan i kunskap, 
teknik och kraft. 
Människan skapades för att bevisa Guds rättfärdighet och det var av den 
anledningen Gud försåg Lucifer med kunskapens träd på gott och ont för att 
fresta  Adam och Eva. 1 Mos. 2:16-17 
Lucifer, förklädd till en orm, använde detta för att bedra Eva och Adam så de 
skulle göra revolution mot Gud. 1 Mos. 3:1-7 
Lucifer visste inte att Gud hade en dold frälsningsplan för människan förrän det 
avslöjades av Jesus Kristus. 1 Kor. 2:5-8 

JESUS HÅLLER TILLBAKA DET ONDA 
Aposteln Paulus sade klart och tydligt att det finns en ondskefull andlig 
opposition på jorden som vi måste bekämpa. Ef. 6:10-18 
Aposteln Petrus varnar de kristna för andliga faror i denna världen. 1 Petr. 5:6-9 
Aposteln Johannes sa att Jesus kom för att tillintetgöra Satans verk. 1 Joh. 3:8 
 
Jesus gav Satan sin tillåtelse att plåga Job för en tid men ställde upp villkoren för 
detta. Job 1:12; 2:1-6 
När Satan prövade översteprästen Josua, var Jesus där för att begränsa Satans 
angrepp. Sakarja 3:1-10 
Det står att Satan är en lögnare, tjuv och mördare. Joh. 8:44; 10:10 
Jesus håller tillbaka Satan och hindrar honom från att förgöra Guds folk. Rom. 
8:28-39 
Inte bara håller Jesus tillbaka Satan, han har också gett troende kristna makt att 
stå emot och förstöra Satans verk. Luk. 10:1, 9, 17-22 
Satan försöker ständigt att nästla sig in i huvudet på kristna genom att plantera 
negativa tankar hos dem. Jesus håller tillbaka Satan och hans demoner, men 
Jesus väntar sig att de kristna också ska dra sitt strå till stacken. 2 Kor. 10:3-6 
Satan spelar ständigt schackspel med våra känslor för att vi ska förlora vårt 
logiska tänkande. De kristna måste utöva Guds andliga kraft för att kunna bli 
framgångsrika i kampen mot Djävulen. Rom. 12:1-2 

Många kristna blir chockade när de fattar att andevärlden är en 
verklighet, att den ursprungliga konflikten stod mellan Gud och de fallna 
änglarna och inte mellan Gud och paret Adam och Eva. Att sedan få veta 
att de avfallna änglarna har rättighet att skada människor är ännu svårare 
att ta emot, men om du vill växa och bli en effektiv kristen i ditt dagliga 
liv, sök då efter sanningen och låt den sätta dig fri! John 8:32   



Är du redo att röra på dig och bli en mogen kristen? Hebr. 5:11-14; 6:1-3 
    

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 
hur du avslutar din bana! 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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