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Kap. 6 – Fra verdens grunnvoll ble lagt

”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull 
dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med 
det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk. Dette ble 
Han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men Han ble først 
åpenbart i disse siste tider for deres skyld.” (1. Pet. 1, 18-20)

 Bibelen forteller oss at Guds frelsesplan ble utformet før vår verden ble 
til. Det var aldri Guds vilje at mennesket skulle falle fra i synd. Men da det først 
skjedde, var planen allerede klar. Jesus var ”utsett...på forhånd, før verdens grunn-
leggelse”, til å være menneskenes Stedfortreder. Med ”det dyrebare Kristi blod” 
skulle de frikjøpes fra konsekvensen av sin synd, døden.
 Da Gud talte med Adam og Eva etter at de hadde syndet, la Han frelses-
planen frem for dem. Aller tydeligst kom den til uttrykk i de ord Han sa til slangen:

”Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din sæd og 
hennes sæd. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hans hæl.” (1. 
Mos. 3, 15)

 Det handlet ikke om at Eva skulle få en sønn som ville bli bitt i hælen av 
en slange, og som til gjengjeld ville knuse slangens hode. Det handlet om den store 
kampen mellom Gud og Hans fiende, Satan. Denne kampen oppstod i himmelen 
lenge før de første menneskene hadde syndet. Den kanskje beste beskrivelsen av 
denne kampen, finner vi i Åpenbaringsbokens  tolvte kapittel:

”Og det brøt ut krig i himmelen, Mikael og englene hans kjempet mot 
dragen. Og dragen og englene hans kjempet, men de fikk ikke overta-
ket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i himmelen lenger. Så ble 
den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen 
eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og 
englene hans ble kastet ut sammen med ham. Så hørte jeg en høy røst i 
himmelen si: ”Frelsen og styrken og riket tilhører fra nå av vår Gud, og 
makten tilhører Hans Kristus, for anklageren blant brødrene våre, han 
som anklaget dem fremfor Gud dag og natt, er kastet ned. Og de har 
seiret over ham i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds 
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ord, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. Gled dere, derfor, 
dere himler, og dere som bor i dem! Ve over jordens og havets innbyg-
gere! For djevelen har kommet ned til dere med stor vrede, for han vet 
at han har en kort tid.” (Åp. 12, 7-12)

 I krigen i himmelen var det to parter. På den ene siden stod Jesus (Mikael) 
og englene hans. På den andre siden stod Satan og de englene som fulgte ham i 
hans opprør mot Gud. Vi blir fortalt i Åp. 12, 4 at han fikk med seg en tredjedel 
av englene i opprøret. Satan blir i teksten omtalt med flere navn og symboler: ”den 
store dragen” (jf. Åp. 12, 3-4), ”den gamle slangen” (jf. 1. Mos. 3), ”djevelen” (gr. 
diabolos, ”den falske anklageren”) og ”han som forfører hele verden”. Informasjon 
om hva Satans opprør gikk ut på, finner vi blant annet i profeten Esekiels bok. Her 
får vi først en beskrivelse av Satan før han falt fra, og vi får vite hvilken opphøyd 
stilling han opprinnelig hadde i himmelen:

”Så sier Herren Gud: Du var seglet på det fullendte, full av visdom og 
fullkommen i skjønnhet. Du var i Eden, Guds hage. Du dekket deg med 
alle slags edelsteiner... Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. 
Jeg har innsatt deg. Du var på Guds hellige berg. Du vandret blandt 
glødende steiner.” (Esek. 28, 12-14)

 Satan var en salvet kjerub, en høytstående engel. At han var salvet viser 
til at han var innviet til en bestemt stilling av Gud, på samme måte som Aron ble 
salvet til yppersteprest (2. Mos. 29, 1. 7) og David ble salvet til konge (1. Sam. 16, 
1.13). Den vakre kjeruben hadde en høy posisjon i himmelen. Han var på Guds 
hellige berg, blant de glødende steiner fremfor Guds trone (jf. Esek. 1, 22. 26; 2. 
Mos. 24, 10-11; Dan. 7, 9-10; Åp. 4, 6). Gud selv hadde innsatt ham til denne opp-
høyde stillingen: 

” Jeg har innsatt deg.” (Esek. 28, 14).

 Det var ikke noe problem at Satan hadde denne stillingen. Hans liv og 
prinsipper var i fullkommen harmoni med Guds prinsipper. Problemet oppstod 
den dagen Satan valgte å vike bort fra disse prinsippene.

”Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det 
ble funnet misgjerning i deg. Ved den omfattende handelen ble du fylt 
med vold i ditt indre, og du syndet.” (Esek. 28, 15)

 Synden oppstod i Satans indre. I profeten Jesajas bok får vi vite mer om 
hva som lå til grunn for den salvede kjerubens frafall. Her blir det sagt om ham:
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”Å, at du er falt ned fra himmelen, du, strålende stjerne [lat. Lucifer], 
morgenrødens sønn! Å, hvor du er hogd ned til jorden, du som under-
kuet folkeslagene! For det er du som har sagt i ditt hjerte: ”Til himlene 
vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg 
vil sitte på forsamlingenes berg, på sidene lengst borte mot nord. Jeg 
vil stige opp over skyenes tinder, jeg vil bli lik Den Høyeste.”” (Jes. 14, 
12-14)

 Satan ønsket seg Guds posisjon, og i sitt hjerte opphøyde han seg selv: 
”Høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone... Jeg vil bli lik Den Høyeste.” Hov-
mod, ønsket om å opphøye seg selv og gi seg selv den ære som kun tilkom Gud, lå 
altså til grunn for Satans frafall. 

”Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønn-
hets skyld gjorde du din visdom fordervet...” (Esek. 28, 17) 

 Satan var fullkommen, både i skjønnhet, visdom og karakter. Men dette 
gjorde ham hovmodig. Fra det tidspunkt han gav rom for synden, ble hans visdom 
brukt til å motarbeide Gud, forføre Guds skapninger og bringe ulykker inn i ver-
den. På grunn av sitt frafall og opprør mot Gud, kunne Satan ikke lenger inneha sin 
opphøyde posisjon. Gud sier om ham:

”Ved den omfattende handelen ble du fylt med vold i ditt indre, og du 
syndet. Som vanhellig stengte Jeg deg ute fra Guds berg. Jeg lot deg gå 
fortapt, du kjerub med dekkende vinger, fra  å være blant de glødende 
steinene.” (Esek. 28, 16)

 Satan mistet sin posisjon i himmelen på grunn av sin synd. Det samme 
gjorde de englene som fulgte ham. Det er dette som beskrives i Åpenbaringsboken:

”Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles 
djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til 
jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham.” (Åp. 12, 9)

 Da Adam og Eva valgte å trosse Guds påbud om ikke å spise fra Kunnskap-
ens tre, stilte de seg i praksis på Satans side. Men menneskene var blitt forført av 
djevelen (jf. Åp. 12, 9), og Gud ønsket å frelse dem. Løftet var:

”Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din sæd og 
hennes sæd. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hans hæl.” (1. 
Mos. 3, 15)
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 For at menneskene ikke skulle komme fullstendig under Satans herredøm-
me, lovet Gud at Han ville arbeide for å skape fiendskap mellom dem. I dette ligger 
det også et kall til omvendelse. I tillegg ble det forkynt at en Frelser skulle komme. 
Han skulle knuse slangens hode, mens slangen skulle knuse Hans hæl. Kampen 
som hadde startet i himmelen, ville fortsette på jorden.
 Det var bestemt at menneskeheten skulle forløses med ”det dyrebare 
Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk” (1. Pet. 1, 19). Han var allerede 
utsett til dette, men ville ennå ikke bli åpenbart. For menneskenes skyld skulle det 
ennå gå en stund før den stedfortredende forsoningen fant sted (1. Pet. 1, 20). Gud 
forsøkte imidlertid på mange måter å illustrere for menneskene hva frelsesplanen 
innebar og hvordan den skulle fungere. Den første talende illustrasjonen ble gitt til 
Adam og Eva allerede før de måtte forlate Edens hage. 
 Etter at de hadde falt i synd, oppdaget Adam og Eva at de var nakne (1. 
Mos. 3, 7). Denne nakenheten ble et synlig uttrykk for at de var syndere. For å 
skjule sin nakenhet, forsøkte de å flette sammen blader og dekke seg. Men denne 
egenproduserte løsningen for å bøte på skaden, var ikke tilstrekkelig til å fjerne 
problemet. Da Gud litt senere oppsøkte dem i hagen, gjemte de seg. Begrunnelsen 
som Adam gav, var:

”Jeg hørte stemmen Din i hagen, og jeg ble redd fordi jeg var naken, så 
jeg gjemte meg.” (1. Mos. 3, 10)

 De sammenflettede bladene var ikke nok. Dette gir en god illustrasjon 
på hvor umulig det er for et menneske å frelse seg selv (jf. Rom. 3, 20; Gal. 2, 16). 
Derimot hadde Gud en løsning på syndens problem. Men den innebar død. 

”Herren Gud laget kjortler av skinn for Adam og hans hustru, og Han 
kledde dem.” (1. Mos. 3, 21)

 For at menneskenes nakenhet skulle dekkes, laget Gud selv klær til dem. 
Frelsen kom fra Ham. Han kledde dem. Men klærne som ble laget for å fjerne kon-
sekvensen av menneskenes synd, innebar at et uskyldig dyr måtte dø. Slik fikk de 
første menneskene forespeilet innholdet i Guds frelsesplan. En som var uskyldig 
måtte dø for at de skyldige skulle gå fri.
 Også andre steder i Bibelen brukes denne symbolikken på synd og frelse. 
Nakenhetens skam illustrerer menne¬skets synd og skyld, mens Gud tilbyr klær 
som et symbol på frelsen. Et eksempel på dette finner vi i Åp. 3, 14-20. Her taler 
Jesus til mennesker som ignorerer sin syndige tilstand og tror at alt er i skjønneste 
orden. De er ikke omvendt, men føler likevel ikke behov for frelse. Deres tilstand 
karakteriseres som ”lunken”. Jesus sier til dem:

”Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg ut 
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av Min munn.” (Åp. 3, 16).

 Det hjelper lite at de tror seg frelst når de i virkeligheten ikke er det. De er 
nødt til å innse sin virkelige tilstand og omvende seg. Jesu råd til dem er:

”Fordi du sier: ”Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe”, 
og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken, så råder 
Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, og 
hvite klær, så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke skal bli 
avslørt, og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se...” (Åp. 
3, 17-18)

 De var nakne, selv om de ikke innså at de manglet klær. Den eneste løs-
ningen på deres problem var at de ble kledd i de klærne Gud tilbød for å dekke 
deres nakenhet. Bare Han kunne tilby hvite klær.

”...så råder Jeg deg til å kjøpe ... hvite klær, så du kan være påkledt, så 
din nakenhets skam ikke skal bli avslørt...” (Åp. 3, 18)

”For av nåde er dere  frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er 
Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.” (Ef. 2, 
8-9)
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