8. Lusifer gjorde opprør imot Gud.
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1.


Innledning
Repetisjon.
Hvorfor bestemte Gud at Adam skulle få ei kone?
Han elsket ham og visste at det ikke var godt for Adam å være alene.

Hvorfor var ikke noen av dyrene passende som medhjelp for Adam?
Fordi mennesket var skapt i Guds bilde, men det var ikke dyrene. Dyrene kunne ikke samtale med Adam
på det samme intellektuelle og følelsesmessige plan.

Hvordan laget Gud den første kvinnen?
Han gjorde slik at Adam falt i dyp søvn. Så tok Han et av Adams ribbein og laget ei kvinne av det.

Hvilken forordning satte Gud inn mellom mannen og kvinna?
Ekteskapet.



Nå skal vi se på denne leksjonen.
Gud vil at vi skal vite hva som skjedde og forstå sammenhengen.
Da verden begynte, fantes det ikke noe ondt i hele universet. Alt var fred og harmoni. I Edens
hage opplevde Adam og Eva både indre og ytre skjønnhet.
Men dessverre, dette fortsatte ikke. Noe som skjedde i Himmelen skulle komme til å få en
katastrofal følge for Adam og Eva, og for hele verden.
Gud vil at vi skal vite hva som skjedde, for vi er også berørt av dette.
Hvis vi skal forstå hva som skjedde, må vi gå tilbake til temaet om englene.
Lærer: Når du forbereder denne leksjonen, kan du lese Jes 14:12-15, og Esek 28:11-19.
Jesaia skrev om Babels konge, men Den Hellige Ånd viser her detaljer om hva som
skjedde ”bak kulissene.” Jesaia beskriver opprøret til Lusifer, også kalt Satan. (Se Luk
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10:18.) På samme måte beskriver Esekiel kongen av Tyrus, i kapittel 28, og Den Hellige
Ånd viser ting som ikke kan være sant om en jordisk konge. I Esek 28: 12-16, får vi høre
om Lusifers opprinnelige posisjon, helt til han gjorde opprør imot Gud.

2.


Englene er skapte vesener.
Vi har tidligere lært at før Gud skapte noe annet, skapte Han englene.
Husker du noen av engelens karaktertrekk da Gud skapte dem?
Åndelige vesener
Kloke
Mektige

Hvorfor kunne de ikke være like kloke og mektige som Gud?
Fordi Gud skapte dem og står derfor over dem i alle ting.

Hvorfor skapte Gud engler?
For at de skulle tilbe og tjene Ham.



Lusifer var skapt perfekt, som alle de andre englene.
Navnet ”Lusifer” betyr ”Morgenstjerne”.
Lærer: Les den delen av bibelverset som er tatt med her i leksjonen, da resten ikke har
noe å gjøre med temaet som blir tatt opp her.
Vi referer til Lusifer i Esek 28:15: ”Ustraffelig var du i din ferd den dag du ble skapt…”



Vi har også lært om at Gud gav Lusifer en høy stilling.
Hvilken stilling fikk han?
Han fikk stor autoritet og makt over de andre englene.

Esek 28:14 kaller ham ”en salvet kjerub med dekkende vinger.” Gud utpekte Lusifer til å få
den nærmeste posisjon som det var mulig for et skapt vesen å få – å være ved Guds trone.

3.


Lusifer gjorde opprør imot Gud, og andre engler fulgte ham.
Lusifer ble stolt og valgte å gjøre opprør imot Gud.

Les Esek 28:13-15.


Det var ingen grunn til at Lusifer skulle gjøre opprør.
Gud hadde beæret ham med den høyeste posisjon over alle englene. Han skulle ha tjent Gud
i lydighet.
Men Lusifer ble svært stolt over sin skjønnhet, intelligens og stilling.
Esek 28:17 sier: ”Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på
grunn av din glans …”



Lusifer, og alle englene, var skapt perfekte og med fri vilje.
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Han kunne velge om han ville fortsette med å tjene Gud eller ikke.
Lusifers opprør var noe han gjorde med vilje – han valgte bevisst at han ville motsi Gud.


Lusifer ville bli lik Gud.
Han tenkte han skulle ta over Guds plass som den høyeste hersker over alle ting. Han glemte
at han var et skapt vesen som ikke var på høyde med Gud.

Les Jes 14:12-15.
Lusifer sa:
”Jeg vil stige opp”, til Guds sted.
”Jeg vil reise” min trone.
”Jeg vil ta sete” på Guds trone.
”Jeg vil gjøre meg lik” Den Høyeste.


Lusifer var den første som gjorde ondt.
Lusifer bestemte seg for å gå sin egen vei i stedet for Guds vei. Lusifer valgte å være
uavhengig av Gud. Han planla å overta Guds posisjon.
Gud hadde bestemt at englene skulle lyde Ham – leve for å tilbe og tjene sin Skaper. Men
fordi Lusifer ble stolt, gikk han utenom Guds plan og hensikt, og ble den første som gjorde
synd.



Andre engler fulgte Lusifer i hans opprør.
De valgte å følge Lusifer i hans plan om å gå imot Gud. De bestemte seg for å gjøre opprør
imot Gud, og ikke fortsette å være lydige og tjene sin Skaper og Herre.
Matt 25:41 refererer til Lusifer og englene som fulgte han, som ”djevelen og hans engler.”
Tilleggsvers for læreren: Luk 8:30; Ef 6:12; 2. Pet 2:4

4.


Gud visste hva Lusifer tenkte og hva han planla.
Gud visste at Lusifer var blitt stolt og hadde planer om å overta plassen til sin Skaper.
Hvordan kunne Gud vite nøyaktig hva Lusifer og de som fulgte ham tenkte og planla?
Fordi Gud er allvitende.



Gud kjente tankene til Lusifer og alle englene som fulgte ham i opprøret.
Jesaia 14 sier at Gud så hva Lusifer tenkte i sitt hjerte.

Les Jes 14:13 om igjen.


Ingenting kan holdes hemmelig for Gud.
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Ingenting overrasker Gud, for Han vet alt før det skjer. Han vet hva vi kommer til å tenke før
det kommer i våre tanker. Han er alle steder. Han ser alt. Han vet alt.

Les Hebr 4:13.


Gud visste hva Lusifer og opprørsenglene planla.
Hvordan tror du Gud reagerte på at Lusifer tenkte å bli lik Ham?
Lærer: Svarene du får vil gi deg en pekepinn på hvor mye deltakerne har lært om Guds
karakter.

5.


Gud avsatte Lusifer og englene hans fra sine stillinger som Guds tjenere.
Gud vil ikke la Lusifer overta sin posisjon.
Vers for læreren: Jes 14:12-16; Esek 28:16-17; Matt 25:41; 2. Pet 2:4; Judas 6; Job 1:6-7
Hva ville ha skjedd om noen plutselig prøvde å ta over landet vårt?
Forsvaret ville straks nedkjempe fienden.

Slik er det også med Gud. Han ville ikke la Lusifer ta plassen sin. Les hva Gud sa til Lusifer om
hans ende.

Les Jes 14:15.
Lusifer var skapt og hadde ingen rett til å utfordre sin Skaper. Han var ikke klokere eller
sterkere enn Gud. Gud er den absolutt høyeste og sterkeste.


Gud avsatte Lusifer og opprørsenglene fra sine stillinger som tjenere.
I hellig og rettferdig vrede tok Gud lederstillingen fra Lusifer og kastet ham ut av Himmelen.
Han kastet også ut de englene som fulgte Lusifer i opprøret.
Gud er fullkommen og rettferdig i alle ting Han tenker og gjør. Han kunne ikke la disse
opprørerne fortsette å være Hans tjenere i Himmelen.

6.


Gud laget til en ildsjø for Lusifer og englene hans.
Gud er mye større enn Lusifer og hans engler.
De kunne ikke flykte unna Guds autoritet over dem.
Når Gud bestemmer at tiden er inne, vil Satan og hans engler møte Gud som sin Herre og
Dommer.



Gud laget til et sted som straff for Satan og hans engler.
Lærer: På dette tidspunkt skal vi fortelle om Ildsjøen bare i forbindelse med Satan og
hans engler. Senere blir det tatt opp at mennesker også får sin straff på samme sted.
Matt 25:41 taler om ”den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler.”
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Gud tolererer ikke ulydighet imot seg. Gud straffer alltid dem som kjemper imot Ham.

7.


Lusifer og englene hans hater Gud og mennesker.
Satan fortsetter med å krige imot Gud.
Hele tiden siden Gud avsatte Lusifer og hans engler fra tjenesten, har de fortsatt med å
kjempe imot Gud og mennesker. Satan er en løgner og bedrager. Han hater alle mennesker.
Vi kan forstå hvorfor Lusifer også blir kalt Satan, for det betyr ”fiende” og ”motstander.”
Satans engler blir kalt ”djevler,” ”demoner,” ”urene ånder” eller ”onde ånder.”
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Satan” og ”demoner.”



Satan fortsetter krigen imot Gud her på jorden.
Utallige ganger fortelles det i Bibelen om gjerningene til Satan og hans demoner her på
jorden. De prøver å hindre Guds arbeid.
Job 1 og 2 forteller at Satan ”farer omkring på jorden…”
1. Pet 5:8 sier: ”… djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan
oppsluke.”

8.


Konklusjon
Vi har nå lært om de tre hovedpersonene i Bibelen – Gud, Satan og menneskene.
I fortsettelsen vil vi få høre om hva Satan gjorde for å ødelegge forholdet mellom Gud og
menneskene.
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor vi finner de forskjellige personene.
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