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Detta häfte är det första i en serie av sammanlagt fyra och 
som berör några av livets mest grundläggande frågeställ-
ningar: 
 
1.  Därför tilläts det onda att existera� 
2.  Planeten jordens ursprung 
3.  Med friheten att välja  
4.  Räddningsplanen 
 
 
(Omslagsbilden får representera den scen som beskrivs på 
sid. 9 och 10.) 
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Introduktion 

DET GODA FINNS. Det vet alla som mött en vänlig 
blick, eller fått en hjälpande hand. Och för barnet i 
moderns famn är det fullständigt självklart – det goda 
finns! Ändå är ondskan en bara alltför kuslig verklig-
het i vår värld och med all rätt frågar sig människor 
varifrån det onda kommer och hur det kan existera 
samtidigt som det goda. I världens mest lästa bok 
finns några mycket intressanta svar på den frågeställ-
ningen. Där avslöjas att ondskan ytterst började hos 
en person. Trots att han levde i en värld som var allt-
igenom god tillät denna intelligenta och högt begåva-
de individ avundsjukan att ta kontrollen över sitt liv.  

På ett träffande och insiktsfullt sätt levandegör Ellen 
White här Bibelns urgamla berättelse om ondskans 
upphovsman. Men samtidigt som hon pekar ut roten 
till det onda betonar hon även hoppet om det godas 
slutliga seger.  

Trots de år som gått sedan detta material publice-
rades för första gången känns det mer aktuellt än nå-
gonsin. Och det är vår förhoppning att denna lilla se-
rie av häften skall inspirera läsaren till ett vidare stu-
dium av den långdragna kampen mellan gott och ont 
som den presenteras i Bibeln. 

  

Ellen White (1827-1915), kristen författare vars böcker kom-
mit ut i miljonupplagor. Hon levde och verkade i USA, för-
utom under några år då hon bodde i Europa och Australien. 
Under tiden i Europa besökte hon även Skandinavien. 
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Därför tilläts det 
onda att existera 

 
”GUD ÄR KÄRLEK.”1 Hans natur och hans lag är kärlek. 
Så har det alltid varit och så kommer det alltid att för-
bli. ”Han som är hög och upphöjd, han som tronar i 
evighet”2, han som ”går fram på urtidens vägar”3 för-
ändras inte. Hos honom sker ”ingen växling mellan 
ljus och mörker.”4 

Varje uppenbarelse av skapande kraft är ett uttryck 
för oändlig kärlek. När Gud har makten garanteras 
alla skapade varelser den mest fullkomliga lycka. 
Psalmisten säger: 

”Din arm är full av kraft, din hand är segerrik och stark. På 

rätt och rättfärdighet vilar din tron, nåd och trofasthet finns 

hos dig. Lyckligt det folk som vet att hylla dig, Herre, de får 

vandra i ditt ansiktes ljus. De gläder sig ständigt över ditt 

namn och jublar över din rättfärdighet, ty du är deras styrka 

och glans. Genom din ynnest vinner vi seger, ty vår sköld 

tillhör Herren, vår kung tillhör Israels Helige.”5 

Berättelsen om den stora striden mellan gott och ont, 
ända från dess början i himlen till dess att upproret 
slutgiltigt krossas och synden utrotas, är också den ett 
bevis på Guds oföränderliga kärlek. 
 

 

1Första Johannesbrevet 4:16  2Jesaja 57:15  3Habackuk 3:6 
4Jakobs brev 1:17   5Psaltaren 89:14-19 
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Universums härskare var inte ensam när han utför-
de sitt goda verk. Han hade en medhjälpare som kun-
de uppskatta hans avsikter och dela hans glädje i att 
förmedla lycka åt alla skapade varelser. ”I begynnel-
sen var Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet 
var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud.”

1
 Kristus, 

Ordet, Guds enda son, var ett med den eviga fadern. 
Ett till både natur och karaktär, ja, även i målsättning. 
Han var den enda varelse som kunde ta del i alla 
Guds tankar och beslut. ”Och detta är hans namn: 
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, fredsfurs-
te.”2 ”Hans ursprung är före tiden, från evighetens da-
gar.”3 Och Guds son säger om sig själv: ”Herren ägde 
mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gär-
ningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begyn-
nelsen, innan jorden fanns. Innan djupen blev till 
föddes jag…när han lade jordens grund, då var jag 
verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter 
dag, alltid jublande inför honom.” 4 

Genom sin son skapade Gud alla himlens levande 
varelser. ”Ty i honom skapades allt i himlen och på 
jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, 
härskare och makter; allt är skapat genom honom och 
till honom.”5 Änglarna är Guds sändebud och utstrå-
lar det ljus som hela tiden flödar från hans närvaro. 
Med snabba vingslag skyndar de sig att verkställa hans 
beslut. Men sonen, ”han som är utstrålningen av Guds 
härlighet,  en avbild  av hans  väsen  och  som bär upp  

 

 

1
 Johannesevangeliet 1:1, 2.    2 Jesaja 9:6.   3 Mika 5:2, SFB.  

4
 Ordspråksboken 8:22-30.  

 
5
 Kolosserbrevet 1:16.
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allt med kraften i sitt ord”1, han står över dem alla. 
Platsen där han bor är ”En härlighetens tron, upphöjd 
sedan begynnelsen” 2, och i hans rike är det ”rättens 
spira” 3 som råder. ”Han omges av prakt och glans, av 
makt och härlighet i sitt tempel.” 4 ”På rätt och rättfär-
dighet vilar din tron.” 5 

Eftersom kärlekens lag är grunden för Guds reger-
ing är alla intelligenta varelsers lycka beroende av att 
de noggrant följer denna lags rättvisa principer. Gud 
önskar att alla hans skapade väsen tjänar honom av 
kärlek och därför att de värdesätter hans karaktär. 
Han kan inte glädjas över en påtvingad lydnad och 
ger därför alla fri vilja och möjlighet att av eget val stå 
till hans tjänst. 

Så länge alla skapade varelser var förenade genom 
kärlekens band rådde fullkomlig harmoni i hela Guds 
universum. Alla gladde sig över att få verkställa Ska-
parens beslut och att få återspegla hans härlighet och 
ge honom äran. Och så länge de älskade Gud över 
allting annat kunde de också älska varandra med en 
tillitsfull och osjälvisk kärlek. Inte den minsta osämja 
störde himlens harmoni. Men det skedde en föränd-
ring i denna lyckliga gemenskap. Där fanns en som 
missbrukade den frihet Gud hade gett sina skapade 
varelser. Synden hade sitt ursprung i honom som näst 
efter Kristus hade blivit mest ärad av Gud och som 
stod högst i makt och ära bland himlens invånare. Lu-
cifer, ”Morgonstjärnan”, var den främsta av keruber-
na, helig och ren. Han stod inför den mäktiga Skapa-
ren och härlighetens strålar som ständigt omgav den 

1
 Hebreerbrevet 1:3.  

2
Jeremia 17:12.  

3
Hebreerbrevet 1:8. 

4
 Psaltaren 96:6.  

5
 Psaltaren 89:15. 
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Evige lyste över honom. ”Du var full av vishet och 
fulländat skön. I Eden, Guds trädgård, bodde du. Du 
var höljd i ädelstenar av alla de slag...du var en kerub 
som jag hade smort och satt till beskyddare. På det 
heliga gudaberget bodde du. Där gick du bland gnist-
rande stenar. Du var oförvitlig i allt vad du gjorde, 
från den dag du blev skapad till dess att orätt kom i 
dagen hos dig.” 1 

Undan för undan gav Lucifer efter för begäret att 
själv bli upphöjd. ”Det var du som sade till dig själv: 
’Ovan Guds stjärnor skall jag resa min tron och ta säte 
på gudaberget längst uppe i norr...Jag skall bli som 
den högste’.” 2 Trots att denna mäktiga ängels hela 
härlighet kom från Gud började han betrakta den som 
sin egen. Och trots att han var mer ärad än himlens 
övriga invånare var han inte nöjd med sin ställning 
utan var djärv nog att önska sig den hyllning som bara 
tillhörde Skaparen. I stället för att framhålla Gud som 
det främsta föremålet för alla skapade varelsers kärlek 
och trohet, försökte han få dem att rikta sin lojalitet 
och lydnad mot honom själv. Och under tiden han 
avundades den ära och härlighet som Gud hade gett 
sin son försökte denna furste bland änglarna att få den 
makt som enbart tillhörde Kristus. 

Nu var himlens fullkomliga harmoni bruten. När 
de, som ansåg att Gud borde äras mer än alla andra, 
lade märke till Lucifers benägenhet att tjäna sig själv 
snarare än Skaparen väcktes deras farhågor. I himlens 
beslutsfattande råd fanns änglar som vädjade till Luci-
fer. Också Guds son framhöll för honom Skaparens 

  
1
 Hesekiel 28:12-15, 17.    

2
 Jesaja 14:13, 14. 
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storhet, godhet och rättvisa och hans lags heliga och 
oföränderliga natur. Det var Gud själv som hade upp-
rättat himlens ordningsregler och om Lucifer avvek 
från dem skulle han både vanära sin Skapare och dra 
olycka över sig själv. Men trots att varningen gavs i 
oändlig kärlek och barmhärtighet väckte den bara 
motstånd. Lucifer tillät sin avundsjuka mot Guds son 
att ta överhanden och blev än mer beslutsam. 

Det var denna högt uppsatta ängels avsikt att kasta 
tvivel över Skaparens visdom och kärlek genom att 
ifrågasätta hans sons suveränitet. Och för att nå detta 
mål hade han nu föresatt sig att till det yttersta satsa all 
sin energi och hela den lysande begåvning som, näst 
efter den Guds son själv ägde, var den främsta bland 
hela himlens härskara. Men han som önskade att alla 
skulle ha fri vilja lämnade inte någon oskyddad mot 
de förvillande spetsfundigheter som upprorsmakaren 
skulle försöka urskulda sig med. Innan striden tog sin 
början skulle alla få en klar presentation av inställ-
ningen hos honom vars visdom och godhet var källan 
till all deras lycka och glädje. 

Universums konung kallade samman alla himlens 
invånare för att i deras närvaro kunna ge en sann bild 
av sin sons ställning och visa hans förhållande till alla 
skapade varelser. Guds son delade faderns tron, och 
den härlighet som tillhörde honom som var evig och 
självexisterande omslöt dem båda. En otalig skara 
änglar samlades runt tronen, ”deras antal var myria-
ders myriader, tusen och åter tusen.”1 Bland dem 
fanns de mest upphöjda änglarna, och både över- och 
underordnade gladde sig i ljuset som strålade från 

  
1
 Uppenbarelseboken 5:11. 
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Gudomen. Inför himlens samlade invånare förklarade 
kungen att ingen utom Jesus Kristus, Guds enda son, 
kunde vara fullt delaktig i hans planer och att han 
hade fått ansvaret att verkställa faderns beslut. Guds 
son hade genomfört hans vilja i skapandet av alla him-
lens invånare, och därför var det naturligt att också 
han skulle få del av deras lojalitet och tillbedjan. 
Framför honom låg fortfarande uppgiften att genom 
gudomlig kraft skapa jorden och dess invånare. Men 
inte för att vinna ära och makt åt sig själv, utan för att 
upphöja fadern och för att verkställa hans goda och 
kärleksfulla beslut. 

Villigt och glatt erkände änglarna Guds sons över-
höghet och böjde sig inför honom under det att de 
gav uttryck för sin kärlek och beundran. Lucifer böjde 
sig tillsammans med dem, men inom honom pågick 
en märklig och hård strid. Sanning, rättvisa och lojali-
tet kämpade mot avundsjuka och missunnsamhet. För 
en tid verkade han dras med av de heliga änglarnas 
inflytande. När tusentals glada röster stämde upp i 
vackra och melodiska lovsånger tycktes hans mörka 
tankar försvinna. Han fylldes av outsäglig kärlek till 
fadern och sonen, och tog samstämmigt del i de synd-
fria varelsernas tillbedjan. 

Men återigen tog stoltheten över hans egen härlig-
het kontrollen. Maktbegäret återvände, och han hän-
gav sig ännu en gång åt avundsjukan mot Guds son. 
Det höga anseende Lucifer var föremål för betraktade 
han inte som en Guds särskilda gåva och den väckte 
därför inte hans tacksamhet till Skaparen. Han var 
stolt över sin egen lysande begåvning och upphöjda 
ställning och önskade bli jämställd med Gud. Han var 
älskad och respekterad av himlens invånare. Änglarna 
var förtjusta över att få verkställa hans befallningar 
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och han var utrustad med en härlighet och visdom 
som överträffade deras egen. Men ändå var Guds son 
upphöjd över honom genom att han hade makt och 
auktoritet tillsammans med fadern. Han tog del i fa-
derns planer på ett helt annat sätt än Lucifer kunde 
göra. ”Varför”, frågade sig denna mäktiga ängel, ”skall 
Kristus ha en sådan makt? Varför är han mer upphöjd 
och ärad än Lucifer?” 

När han lämnade platsen i faderns omedelbara när-
het gav sig Lucifer iväg för att sprida sitt eget missnöje 
bland änglarna. Till en början valde han att dölja sina 
verkliga avsikter under en täckmantel av vördnad för 
Gud. I smyg, och nästan omärkligt, framförde han tvi-
vel på de lagar som gällde för himlens invånare och 
antydde att lagar kanske var nödvändiga för invånarna 
i de olika världarna, men att himlens änglar, som stod 
så mycket högre, inte behövde sådana restriktioner. 
Deras eget omdöme var fullt tillräckligt som vägled-
ning. Eftersom alla deras tankar var heliga kunde de 
ju helt enkelt inte vanära Gud. Det var lika omöjligt 
för dem som för Gud att begå misstag. Att upphöja 
Guds son till jämlikhet med fadern förklarades vara 
en orättvisa mot Lucifer. Också han, framhölls det, var 
berättigad till vördnad och respekt. Om bara denna 
furste bland änglarna fick den upphöjda ställning han 
förtjänade skulle mycket gott komma hela den him-
melska skaran till del. Det var nämligen hans avsikt att 
tillförsäkra alla frihet. Men nu stod också den frihet 
som de hittills hade åtnjutit på spel. En oinskränkt 
härskare hade nämligen blivit utsedd, och alla måste 
böja sig för hans auktoritet. Det var genom sådana här 
utstuderade och bedrägliga påståenden som Lucifers 
hemliga sammansvärjning spreds vid det himmelska 
hovet. 
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Men det hade i själva verket inte skett någon för-
ändring i den befattning Guds son innehade, inte hel-
ler vad gällde hans auktoritet. Det var i stället Lucifers 
vilseledande framställning och hans krav på jäm-
ställdhet med honom som hade gjort det nödvändigt 
med ett korrekt uttalande om Guds sons verkliga 
ställning. Den hade varit densamma ända från begyn-
nelsen, men många av änglarna var förblindade av 
Lucifers bedrägeri. 

Genom att utnyttja det kärleksfulla förtroende han 
var föremål för bland de heliga varelser som stod un-
der hans befäl hade han så skickligt lyckats påverka 
dem med sitt missnöje och sina misstankar att ingen 
upptäckte vad han i själva verket höll på med. Lucifer 
hade presenterat Guds avsikter i ett falskt ljus. Han 
hade feltolkat och förvrängt dem i syfte att väcka mot-
sättningar och missnöje. På ett listigt sätt kunde han 
locka sina åhörare att ge uttryck för sina känslor, och 
när det senare tjänade hans syften citerade han dem 
som bevis på att änglarna inte var helt eniga med 
Guds regim. Samtidigt som han gjorde anspråk på att 
vara lojal mot Gud framhöll han att det var nödvän-
digt med förändringar i himlens lagar för att bevara 
den gudomliga regeringens stabilitet. Under tiden han 
försökte väcka motstånd mot Guds lag och påverka 
änglarna med sitt eget missnöje tycktes han i själva 
verket sträva efter att undanröja missnöje och att för-
sona avogt instämda änglar med himlens ordningsreg-
ler. Samtidigt som han i hemlighet underblåste oenig-
het och uppror fick han det alltså att se ut som om 
hans enda syfte var att befrämja lojalitet och att beva-
ra harmoni och frid. 

Den anda av missnöje som väcktes på det här sättet 
fick olycksbringande följder. Även om inget öppet 
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uppror bröt ut så växte nästan omärkligt en splittring 
fram bland änglarna vad gällde deras sympatier. En 
del såg med gillande på Lucifers lömska antydningar 
om missförhållanden i Guds regim. Fastän de tidigare 
stått helt eniga kring den ordning som Gud upprättat, 
var de nu missbelåtna och olyckliga därför att de inte 
hade någon insyn i hans outgrundliga rådslag. De var 
också missnöjda med hans avsikt att upphöja och ära 
sin son. De var beredda att stödja Lucifers krav på 
jämställdhet med Kristus. Men lojala och trogna äng-
lar vidhöll att Guds uttalade förordning var både för-
nuftig och rättvis och sökte förlika denna avogt stämda 
varelse med Guds vilja. Jesus Kristus var Guds son, 
han hade varit ett med honom innan änglarna ens exi-
sterade. Han hade alltid stått vid faderns högra sida. 
Hans överhöghet, som var en sådan välsignelse för 
alla som kom inom räckhåll för dess goda inflytande, 
hade heller aldrig tidigare ifrågasatts. Himlens har-
moni hade aldrig blivit störd. Varför då denna splitt-
ring och strid? De lojala änglarna kunde inte se annat 
än katastrofala följder av denna oenighet, och de bön-
föll enträget de missnöjda änglarna om att ta tillbaka 
sina krav och i stället bevisa sin trohet mot Gud ge-
nom att vara lojala mot hans regim. 

I sin stora barmhärtighet, och i enlighet med sin 
gudomliga karaktär, hade Gud länge fördrag med Lu-
cifer. Missnöje och avoghet var okända begrepp i him-
len. De var nya inslag, främmande, gåtfulla och oför-
klarliga. Lucifer själv hade till en början inte förstått 
sina känslors verkliga natur. För en tid hade han inte 
vågat ge uttryck åt dessa känslor, men ändå hade han 
inte avfärdat dem. Han förstod inte vart han var på 
drift. Men sådana ansträngningar som bara oändlig 
kärlek och visdom kunde tänka ut gjordes för att över-
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tyga honom om hans misstag. Hans missnöje bevisa-
des vara grundlöst och det gjordes klart för honom 
vad resultatet skulle bli om han framhärdade i sitt 
uppror. Lucifer blev övertygad om att han hade fel. 
Han insåg att Herren är rättfärdig ”i alla sina gärning-
ar, kärleksfull i allt han gör.”1 Han insåg att den gu-
domliga lagstiftningen är rättvis och att han borde er-
känna detta inför hela himlen. Om han hade gjort det 
hade han räddat både sig själv och många änglar. Vid 
den här tidpunkten hade han fortfarande inte helt 
övergett troheten mot Gud. Fastän han hade lämnat 
sin ställning som första kerub skulle han ändå ha blivit 
återinsatt i sitt ämbete om han bara varit villig att 
återvända till Gud, erkänna Skaparens visdom och 
nöja sig med den plats som tilldelats honom i Guds 
stora plan. Tiden var inne för ett slutgiltigt avgörande. 
Han måste helt och fullt underkasta sig den gudomli-
ga suveräniteten, eller ta steget ut i öppet uppror. Han 
kom nästan fram till beslutet att återvända, men stolt-
heten förbjöd honom. Det var ett för stort offer för en 
som hade varit så högt ärad att erkänna att han hade 
haft fel och hyst falska föreställningar. Han kunde inte 
underkasta sig den auktoritet som han själv hade för-
sökt bevisa vara orättvis. 

En medlidsam Skapare försökte ömt att dra Lucifer 
och hans sympatisörer bort från den avgrund som de 
var på väg att störta sig själva i. Men hans barmhärtig-
het feltolkades. Lucifer pekade på Guds tålamod som 
ett bevis på sin egen överlägsenhet och menade att 
universums konung ännu kunde böja sig för hans vill-

  
1
 Psaltaren 145:17. 
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kor. Om bara änglarna beslutsamt ställde sig på hans 
sida, påstod han, kunde de fortfarande få allt vad de 
önskade sig. Han försvarade envist sitt eget alternativ 
och bestämde sig för att ta upp striden med sin Skapa-
re. 

Det var så här Lucifer, ”ljusbäraren”, han som hade 
del i Guds härlighet och stod till tjänst vid tronen, ge-
nom överträdelse blev Satan, Guds och heliga änglars 
motståndare. Det var så här han vilseledde dem som 
himlen hade anförtrott åt hans omvårdnad. 

Föraktfullt tillbakavisade han de lojala änglarnas 
argument och ignorerade deras ivriga vädjanden. 
Samtidigt fördömde han dem som vilseledda slavar. 
Det företräde som gavs åt Guds son förklarade han 
vara en orättvis handling, inte bara mot honom själv, 
utan mot alla invånare i himlen. Han gjorde det också 
klart att han inte längre kunde acceptera detta intrång 
i deras och hans egna rättigheter. Aldrig mer skulle 
han erkänna Guds sons överhöghet. Han hade be-
stämt sig för att göra anspråk på den ära som han me-
nade att han förtjänade och att ta befälet över alla som 
önskade bli hans efterföljare. Han lovade dem som 
ville sluta sig till hans led en ny och bättre regim, en 
regim under vilken alla skulle få åtnjuta frihet. Stora 
skaror av änglar lät förstå sin avsikt att acceptera ho-
nom som deras ledare. Smickrad av det välvilliga mot-
tagande hans förslag mötte hoppades han vinna alla 
änglar över på sin sida. Därigenom skulle han bli jäm-
lik med Gud själv och få alla himlens invånare att i 
lydnad rätta sig efter hans egna önskningar. 

Men de lojala änglarna vädjade fortfarande till Lu-
cifer och hans sympatisörer att underkasta sig Gud. 
De gjorde också klart för dem vad det oundvikliga 
resultatet skulle bli om de vägrade: Han som hade 
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skapat dem kunde omstörta deras makt och mycket 
påtagligt bestraffa deras upproriska djärvhet. Ingen 
ängel kunde framgångsrikt motsätta sig Guds lag som 
var lika helig som han själv. De uppmanade alla att 
vägra lyssna till Lucifers bedrägliga resonemang och 
bönföll honom och hans sympatisörer att utan dröjs-
mål gå till Gud och erkänna att det var ett misstag att 
ifrågasätta hans visdom och auktoritet. 

Många var böjda att följa deras råd, ångra sin avog-
het och på nytt försöka få en god relation till Fadern 
och sonen. Men Lucifer hade redan ett annat bedrä-
geri i beredskap. Den mäktiga upprorsmakaren för-
klarade nu att de änglar som hade förenat sig med 
honom hade gått för långt för att kunna återvända och 
att han som var väl insatt i den gudomliga lagen visste 
att Gud inte skulle förlåta. Han förklarade att alla som 
underkastade sig himlens auktoritet skulle förlora sitt 
anseende och fråntas sin ställning. För egen del hade 
han bestämt sig för att aldrig mer erkänna Guds sons 
överhöghet. Det enda som återstod för honom och 
hans anhängare, hävdade han, var att hålla på sin fri-
het och att med våld tillförsäkra sig de rättigheter som 
förvägrades dem. 

Vad gällde Satan själv var det sant att han hade gått 
för långt. För honom fanns ingen återvändo. Men så 
förhöll det sig inte med dem som hade förblindats av 
hans bedrägerier. De lojala änglarnas råd och vädjan-
den visade dem att det fanns hopp om att få komma 
tillbaka, och om de tagit fasta på varningarna hade de 
kunnat dra sig ur Satans snaror. Men stolthet, kärlek 
till sin ledare och längtan efter oinskränkt frihet tilläts 
ta överhanden, och slutligen förkastades den gudom-
liga kärlekens och barmhärtighetens innerliga vädjan. 
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Gud tillät Satan att fortsätta sin uppviglande verk-
samhet tills missnöjet ledde till öppen revolt. Det var 
nödvändigt att hans planer utvecklades helt och fullt 
för att deras sanna natur skulle kunna ses av alla. Som 
kerub hade Lucifer varit högt respekterad av alla him-
lens varelser och hans inflytande över dem var stort. 
Guds regering omfattade inte bara himlens invånare 
utan även alla de världar som han hade skapat, och 
Lucifer hade dragit slutsatsen att om han bara kunde 
få himlens änglar med sig i upproret skulle han också 
kunna få med sig alla världarna. På ett listigt sätt hade 
han presenterat sin syn på saken och tagit till spets-
fundigt ordklyveri och rent bedrägeri för att nå sina 
syften. Han hade en enastående förmåga att vilseleda 
och genom att dölja sina verkliga avsikter under en 
kappa av osanning hade han fått övertaget. Alla hans 
handlingar var så hemlighetsfulla att det var svårt för 
änglarna att inse deras sanna natur. Inte förrän fullt 
utvecklade kunde det avslöjas hur onda de egentligen 
var och att Lucifers missnöje faktiskt var uppror. Inte 
ens de lojala änglarna kunde helt genomskåda honom 
eller förstå vad hans uppviglande verksamhet skulle 
leda till. 

Till att börja med hade Lucifer genomfört sina fres-
telser på ett sådant sätt att han själv gick fri. Dem som 
han inte kunde vinna över på sin sida anklagade han 
för att vara likgiltiga för himmelska varelsers intressen. 
Han försökte få det att se ut som om de lojala änglar-
na bedrev den undergrävande verksamhet han själv 
gjorde. Hans taktik var att med hjälp av utstuderade 
och svårbegripliga argument skapa förvirring när det 
gällde Guds avsikter. Sådant som i själva verket var 
mycket enkelt klädde han i mystik. Genom listig för-
vrängning kastade han tvivel över Skaparens allra tyd-
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ligaste uttalanden. Och hans höga ställning, som var 
så nära förbunden med den gudomliga regimen, gav 
tyngd åt hans framställning. 

Gud kunde bara använda sig av sådana hjälpmedel 
som var förenliga med sanning och rätt. Satan kunde 
ta till metoder som Gud inte kunde – smicker och be-
dräglig list. Samtidigt som han hävdade att det var 
orätt av Gud att stifta lagar för änglarna hade han för-
vrängt Guds uttalanden och presenterat hans reger-
ingsplan i ett falskt ljus. Han påstod också att när Gud 
krävde lydnad av sina skapade varelser var han bara 
ute efter att upphöja sig själv. 

Allt detta gjorde det nödvändigt att bevisa både för 
himlens invånare och för alla världar att Guds reger-
ingsmakt är rättvis och att hans lag är fullkomlig. Sa-
tan hade fått det att se ut som om det i själva verket 
var han som ville universums bästa. Det var nödvän-
digt att denna inkräktares verkliga avsikter förstods av 
alla. Han måste få tid att avslöja sig själv genom sina 
egna onda handlingar. 

Satan beskyllde Gud för den oenighet i himlen som 
han själv orsakat. Han förklarade att allt ont var ett 
resultat av den gudomliga regeringsformen och att det 
var hans egen avsikt att förbättra universums grund-
lag. Därför tillät Gud honom att visa vad hans anspråk 
i själva verket innebar och vad hans förslag till föränd-
ringar i den gudomliga lagen i praktiken skulle leda 
till. Han skulle dömas efter sina egna gärningar. Ända 
från början hade Satan hävdat att han inte hade för 
avsikt att göra uppror. Nu måste bedragaren avslöjas 
inför hela universum. 

Inte ens när Satan utvisades ur himlen ville den 
oändliga Visheten förgöra honom. Eftersom Gud bara 
kan acceptera en tjänst som motiveras av kärlek, mås-
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te alla hans skapade varelsers trohet bygga på överty-
gelsen om hans rättvisa och välvilja. Varken himlens 
eller övriga världars invånare kunde fatta syndens na-
tur eller dess följder. De hade vid den här tidpunkten 
inte kunnat inse Guds rättvisa i att förgöra Satan. 
Hade han utplånats omedelbart skulle en del ha tjänat 
Gud av fruktan snarare än av kärlek. Bedragarens in-
flytande hade då inte försvunnit helt och den upp-
roriska andan inte ryckts upp med rötterna. Det var 
för hela universums bästa under alla oändliga kom-
mande tidsåldrar som det var nödvändigt att låta Sa-
tan helt utveckla sina principer. På det sättet skulle 
hans anklagelser mot den gudomliga regimen framstå 
i sitt rätta ljus inför alla skapade varelser, och Guds 
rättvisa och barmhärtighet samt även hans lags oför-
änderlighet skulle för alltid stå bortom alla tvivel. 

Satans uppror skulle för all framtid bli en läxa för 
hela universum – ett ständigt vittnesbörd om syndens 
karaktär och dess fruktansvärda konsekvenser. Infö-
randet av Satans styrelseskick och dess följder för 
både människor och änglar skulle visa vad som hän-
der när den gudomliga auktoriteten åsidosätts och 
vittna om att alla skapade varelsers välbefinnande är 
beroende av att Gud har makten. Berättelsen om detta 
fasansfulla upprorsexperiment skulle för alltid skydda 
heliga varelser från att vilseledas när det gäller följ-
derna av att överträda Guds bud. Detta varnande ex-
empel skulle förhindra dem att begå synd och därige-
nom rädda dem från syndens konsekvenser. 

Han som styr över himlarna är den som ser från 
början till slutet. Både det förflutnas och framtidens 
hemligheter ligger öppna för honom. Han ser bortom 
den sorg, det mörker och den ödeläggelse som synden 
har fört med sig. Han ser ända fram till den dag då 
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hans egna kärleksfulla avsikter kommer att gå i full-
bordan. Även om ”Moln och töcken omger honom”, 
vilar hans tron ändå på ”rätt och rättfärdighet”. 1 Och 
detta kommer universums invånare en dag att inse, 
både de lojala och de illojala. ”Hans verk är utan 
brist, hans vägar alltid de rätta. Han är en trofast Gud, 
fri från allt ont, han är rättfärdig och rättvis.” 2 

 
 

 

1
 Psaltaren 145:17.    

2
Femte Moseboken 34:4. 


