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Alla människor har ett ursprungligt sinne som 
påverkar dem att avvisa det onda och fullfölja 
godhet. Men även utan att vi är medvetna om 
det, påverkas vi av onda krafter att överge det 
goda som vårt ursprungliga sinne önskar och 
utföra onda gärningar som enligt vår innersta 
hjärta, vi inte vill göra. Så länge dessa onda 
krafter angriper oss, kommer mänsklighetens 
syndfulla historia att fortsätta med oförminskad 
styrka. I kristendomen kallas herren över dessa
onda krafter satan. Vi har varit helt oförmögna 
att förstöra satans krafter eftersom vi inte har 



förstått satans identitet eller hur han kom att 
existera. För att kunna utrota ondskan vid dess 
rot och därmed avsluta den syndfulla historien 
och inleda en ny era av godhet, måste vi först 
avslöja satans motivation och ursprung och 
erkänna den förstörelse han har åstadkommit i 
människans liv. Denna beskrivning av den 
mänskliga syndafallet kommer att klargöra 
dessa frågor.

AVSNITT 1

SYNDENS ROT

Ingen har förstått syndens rot, som ligger djupt 
inom och oavbrutet driver människor mot det 
onda. Tack vare Bibeln, så har kristna haft en 
vag uppfattning att Adam och Evas ätning av 
frukten på kunskapens träd på gott och ont var 
roten till synd. En del kristna tror att frukten från
kunskapens träd på gott och ont var frukten 
från ett verkligt träd, medan andra tror att 
frukten är en symbol, eftersom så mycket av 
Bibeln är skrivet på symbolspråk. Låt oss 



betrakta Bibelns skildringar av det mänskliga 
syndafallet och dess olika tolkningar med syftet
att komma fram till en fullständig förklaring.

1.1 LIVETS TRÄD OCH KUNSKAPENS TRÄD 
      PÅ GOTT OCH ONT

Adam och Eva föll när de åt frukten av 
kunskapens träd på gott och ont. Många kristna
har fram till denna dag trott att frukten kom från 
ett verkligt träd. Men skulle verkligen Gud, 
mänsklighetens kärleksfulle förälder, skapa en 
frukt som kan orsaka syndafallet att vara så 
attraktiv? – 1 Mos. 3:6. Skulle Hen placera den 
där Hens barn kunde nå den så lätt? Dessutom
sa Jesus: " Det som kommer in i munnen gör 
inte människan oren. Men det som går ut ur 
munnen, det orenar henne." – Matt. 15:11. Hur 
kan då föda som man äter få en att falla? 
Mänskligheten är förenad med den 
ursprungliga synden, som vi har ärvt från våra 
första förfäder. Men hur kan något som man 
äter orsakar en synd som kan överföras till ens 
ättlingar? Det enda sättet något kan ärvas är 
genom att föras ned genom släktskap. De 
temporära skadeverkningarna av att äta något 



kan inte fortplantas vidare genom en lång 
släktlinje. 

Det finns de som tror att Gud skapade frukten 
på kunskapens träd på gott och ont och 
befallde Adam och Eva att inte äta av den för 
att testa deras lydnad till Hen. Vi måste fråga 
oss: Skulle en kärleksfull Gud testa människor 
så skoningslöst med något som skulle kunna 
orsaka deras död? Adam och Eva visste att de 
skulle dö så fort de ätit av frukten, ty Gud hade 
sagt så till dem. Ändå åt de. Adam och Eva led 
inte brist på föda. De skulle inte ha riskerat sina
liv och inte lytt Gud bara för att få smaka något 
gott. Därför, kan vi gissa att frukten av 
kunskapens träd på gott och ont kan inte har 
varit en vanlig frukt. Snarare måste den ha varit
något så utomordentligt stimulerande att även 
rädslan för döden inte skulle avskräcka dem 
från att gripa efter den. 

Om frukten på kunskapens träd på gott och ont 
inte var en materiell frukt, då måste det vara en
symbol som representerar något annat. Varför 
ska vi envist hålla fast vid en bokstavlig tolkning
av frukt när så mycket i Bibeln använder 
symbolik och liknelser? Vi skulle göra klokt i att 
överge en så trång och gammaldags trosattityd.



För att lära vad frukten av kunskapens träd på 
gott och ont verkligen representerar, låt oss 
först undersöka Livets träd, som stod bredvid 
kunskapens träd på gott och ont i Edens 
lustgård, – 1 Mos. 2:9. När vi förstår 
innebörden av Livets träd, då kan vi också 
förstå innebörden av kunskapens träd på gott 
och ont.

1.1.1 Livets Träd

Enligt Bibeln, är hoppet för fallna människor att 
närma sig eller uppnå Livets träd: " Förlängd 
väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett 
Livets träd."
 – Ordspr. 13:12. Israeliterna i Gamla 
Testamentets tidsålder såg alltså Livets träd 
som deras hopp. Likaså har hoppet hos alla 
kristna från Jesu tid fram till idag varit att ta del 
av Livets träd: "Saliga är de som tvättar sina 
kläder. De skall få rätt till Livets träd och få 
komma in i staden genom dess portar." – 
Upp.22:14. Eftersom mänsklighetens högsta 
önskan är Livets Träd, kan vi dra slutsatsen att 
Adams hopp också var Livets träd.

Det står skrivet att när Adam föll, blockerade 
Gud hans väg till Livets träd genom att placera 



keruberna med flammande svärd för att skydda
det, 
– 1 Mos. 3:24. Av detta kan vi också dra 
slutsatsen att Adams hopp före syndafallet var 
Livets träd. Adam kastades ut ur Edens 
lustgård utan uppnått sitt hopp, Livets träd. För 
fallna människor har alltsedan dess, Livets träd 
har varit ett ouppfyllt hopp. 

Vad var Adams hopp under den tid han var 
omogen och växte mot fullkomlighet? Han 
måste ha hoppats att bli en man som skulle 
förverkliga Guds ideal för skapelsen genom att 
utveckla sig till fullkomlighet utan att falla. 
Livets träd symboliserar faktiskt en man som 
helt har förverkligat skapelsens ideal. Den 
fullkomnade Adam skulle vara denna 
fullkomliga man. Livets träd symboliserar den 
fullkomliga Adam. 

Hade Adam inte fallit utan uppnått Livets träd, 
skulle alla hans ättlingar också kunnat uppnå 
Livets träd. De skulle ha byggt Himmelriket på 
jorden. Men Adam föll, och Gud blockerade 
hans väg till trädet med det flammande svärdet.
Alltsedan dess har Livets träd förblivit en 
ouppnåelig dröm, trots stora ansträngningar 
från fallna människor att återställa skapelsens 
ideal. Belastade av arvsynd, kan fallna 



människor inte slutföra skapelsens ideal och bli
ett Livets träd genom sina egna 
ansträngningar. För att uppnå detta ideal, 
måste en man som har slutfört skapelsens 
ideal komma till jorden som ett Livets träd. Hela
mänskligheten måste då inympas med honom 
och bli en med honom. – Rom. 11:17.

Eftersom Bibeln jämför förhållandet mellan 
Jesus och de troende som en vinstock och 
dess grenar 
(Joh. 15:4-5) och skildrar Jesus som ett Livets 
träd, det andliga olivträdet i Rom. 11:17, är 
Jesus. 

Jesus var den man som kom som detta Livets 
träd. Livets träd som trogna människor i Gamla 
Testamentets tidsålder längtade efter var ingen
annan än Jesus. – Ordspr. 13:12. 

Ända sedan Gud blockerade Adams väg till 
Livets träd genom att skydda det med 
flammande svärd, kunde trädet inte närmas 
utan att först rensa vägen. 
På pingstdagen, tungor som av eld visade sig 
för de heliga, och fyllde dem med den helige 
Ande. 
– Apg. 2:3-4. 
Denna händelse markerade rensningen av 



vägen och undanflyttande av de flammande 
svärden, som fungerade som tungor av eld före
Helige Andes framrusande. Den öppnade 
vägen för hela mänskligheten att närma sig 
Jesus, Livets träd, och bli inympade i honom. 

Icke desto mindre har de kristna endast blivit 
andligt inympade i Jesus. Det är därför barnen 
till även de mest hängivna kristna föräldrar 
fortfarande ärver ursprunglig synd, som måste 
förlåtas. Även det mest hängivna helgon har 
inte varit fri från arvsynd, och därför kan de inte
låta bli att fortplanta den till sina barn. – jfr. 
Messias 1. 
Därför måste Kristus komma igen på jorden 
som Livets träd. Genom att inympa hela 
mänskligheten med sig själv igen, kommer han 
att lösa deras ursprungliga arvsynd. Kristna 
invänta otåligt Livets träd, som i 
Uppenbarelseboken symboliserar Kristus 
Återkomst. – Upp.22:14.

Syftet med Guds frälsningsförsyn är att 
återställa felet att uppnå Livets träd i Edens 
lustgård genom att förverkliga det Livets träd 
som nämns i Uppenbarelseboken. På grund av 
syndafallet, så kunde Adam inte uppfylla det 
första Livets träd som ideal. – 1 Mos. 2:9. För 
att slutföra den fallna mänsklighetens frälsning, 



så måste Jesus, "den siste Adam", komma igen
som Livets träd i de yttersta dagarna. – 1 Kor. 
15:45.

1.1.2 Kunskapens träd på gott och ont

Gud skapade inte Adam att vara ensam, Hen 
skapade också Eva att vara Adams maka. 
Precis som det var ett träd i Edens lustgård, 
som symboliserade en fulländad människa, 
borde det också ha varit ett träd som 
representerade en kvinna som uppfyllt 
skapelsens ideal. Detta kunskapens träd på 
gott och ont, som stod bredvid Livets träd, 
representerar detta träd som genom att uppfylla
sitt goda syfte, representerar den fullkomliga 
kvinnan Eva. 1 Mos. 2:9.

Bibeln refererar till Jesus som vinstocken, där 
vi är grenarna. – Joh. 15:05; Jes. 11:1; Jer. 
23:05

På liknande sätt för att ge oss en fingervisning 
om hemligheten med det mänskliga 
Syndafallet, gav Gud symboliken med två träd 
som representerar fulländade Adam och Eva. 



1.2 ORMENS IDENTITET 

I Bibeln kan vi läsa att en orm frestade Eva att 
synda. – 1 Mos. 3:4-5. Vad symboliserar 
ormen? 
Låt oss undersöka ormens verkliga identitet, 
baserat på Första Mosebok. 

Ormen beskrivs i Bibeln att den kunde samtala 
med människor. Den orsakade människornas 
fall, som är andliga varelser. Vidare, kände 
ormen till Guds vilja, som strikt förbjöd 
människor att äta av frukten av kunskapens 
träd på gott och ont. Detta är övertygande bevis
för att den varelse som ormen symboliserar var
en andlig varelse. 

Det står skrivet: 

Och den store draken, den gamle ormen, som 
kallas Djävul och satan , han som bedrar hela 
världen, kastades ner på jorden och hans 
änglar kastades ner med honom. – Upp. 12:9. 

Denna gamla orm är just den orm som frestade
Eva i Edens lustgård. Som bott i himlen före 
den kastades ner, denna Djävul eller satan 
måste vara en andlig varelse. I själva verket 
alltsedan tiden för det mänskliga Syndafallet, 
har satan ständigt kunnat vrida människors 



hjärtan mot det onda. Eftersom satan är en 
andlig varelse, så måste även ormen som 
symboliserar honom också vara en andlig 
varelse. Dessa verser av bibliska belägg 
bekräftar att ormen som frestade Eva inte var 
ett djur utan en symbol för en andlig varelse. 

Frågan uppstår nu om den andliga varelse som
symboliseras av en orm existerade före 
skapelsen av universum eller skapades som en
del av universum. Om den fanns före 
skapelsen av universum och hade ett syfte som
strider mot Guds, då skulle konflikten mellan 
gott och ont i universum vara oundviklig och 
evig. Guds återupprättelsearbete, skulle då 
vara förgäves. Dessutom skulle monoteism, 
som menar att allt i universum skapades av en 
Gud, vara utan grund. 

Vi lämnas med slutsatsen att den andliga 
varelse som representeras av ormen skapades 
ursprungligen med ett gott syfte, men föll 
senare och blev satan.

Vilken typ av andlig varelse i Guds skapelse 
kunde ha samtalat med människor, förstod 
Guds vilja, och levde i himlen? Vilken varelse, 
kunde även efter att ha fallit och blivit ned ond, 
kunna överskrida tid och rum för att dominera 



den mänskliga själen? Det finns inga andra 
varelser utrustade med sådana egenskaper än 
änglar. Versen " Ty Gud skonade inte de änglar
som hade syndat utan kastade dem i 
avgrunden och överlämnade dem åt mörker 
och kedjor, för att de skulle hållas i förvar till 
domen." – 2 Petr. 2:4. 

stödjer slutsatsen att ormen, som frestade 
människan och syndade, är en ängel. 

En orm har en kluven tunga. Den skildrar 
någon som yttrar motsägelsefulla saker med en
tunga och lever ett liv med två ansikten och ett 
hjärta. En orm vrider sin kropp runt sitt byte 
innan den slukar det, en liknelse för någon som
snärjer andra till sin egen fördel. Därför liknas 
Bibelns ängel, som frestade människor, en 
orm.

1.3 ÄNGELNS FALL OCH MÄNNISKORNAS 
FALL

Det är tydligt att ormen som frestade 
människorna att falla var en ängel, och att 
denna ängel blev satan när han syndade och 
föll. Låt oss nu undersöka vilken typ av synd 
ängeln och människor begått.



1.3.1 ÄNGELNS BROTT 

Tänk också på de änglar som inte bevarade sin
höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. 
Dem håller han i förvar i mörker med eviga 
bojor till den stora dagens dom. Så är det med 
Sodom och Gomorra och städerna däromkring.
På samma sätt bedrev de otukt och följde 
onaturliga begär. De står som ett varnande 
exempel och får sitt straff i evig eld. – Juda 1:6-
7.

Från detta skriftställe kan vi dra slutsatsen att 
ängeln föll som en följd av en otillåten sexuell 
relation.

Otukt är ett brott som inte kan begås ensam. 
Med vem utförde ängeln en otillåten sexuell 
gärning i Edens lustgård? För att avslöja detta 
mysterium, låt oss undersöka vilken typ av 
synd människor begått.

1.3.2 MÄNNISKORNAS BROTT

Vi läser att innan de föll, var Adam och Eva 
både nakna och utan skam. – 1 Mos. 2:25. 
Efter syndafallet, kände de skam över sin 
nakenhet och sydde samman fikonlöv som 



förkläden för att täcka sina lägre delar. – 1 Mos.
3:7. Om de hade begått ett brott genom att äta 
någon frukt från ett träd som kallas kunskapens
träd på gott och ont, skulle de säkert ha täckt 
över sina händer eller munnar i stället. Det är 
den mänskliga naturen att dölja sina fel. 
Handlingen att täcka över sina nedre 
kroppsdelar visar således att dessa delar, och 
inte deras munnar, var källan till deras skam. 
I Job 31:33 står det skrivet: 
"Om jag har dolt mina överträdelser som Adam,
genom att dölja min missgärning i min barm." 
Adam dolde sina lägre kroppsdelar efter fallet, 
vilket tyder på att hans fel fanns i hans nedre 
kroppsdelar. Adam och Evas sexuella 
kroppsdelar var källan till deras skam eftersom 
de var verktygen för deras syndiga gärning.

I världen före människans syndafall, vilken 
gärning skulle någon vara villig att utföra även 
med uppenbar risken för ens liv? Det kan inte 
vara något annat än en kärlekshandling. Guds 
syfte med skapelsen, som beskrivs i de 
välsignelserna "Var fruktsamma och föröka er 
och uppfyll jorden!" – 1 Mos. 1:28, kan endast 
uppnås genom kärlek. Med tanke på Guds 
syfte med skapelsen, borde därför kärlek vara 
den mest värdefulla och heliga handling. Men 



eftersom den sexuella akten var själva orsaken 
till syndafallet, betraktar människor den ofta 
med skam och även förakt. 
Sammanfattningsvis blev människan fallen 
genom en otillåtet sexuell relation.

1.3.3 DEN OTILLÅTNA SEXUELLA 
GÄRNINGEN MELLAN ÄNGELN OCH 
MÄNNISKORNA

Hittills har vi förklarat att en ängel förförde 
människor att falla, och att både ängeln och 
människor föll på grund av otillåten sexuell 
kärlek. Människan och änglar är de enda 
andliga varelser i universum som är kapabla att
ha kärleksrelationer. Vi kan dra slutsatsen att 
den otillåtna sexuella relationen måste ha 
involverat ängeln och människor.

Jesus sa: 
" Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader 
har begär till, det vill ni göra." – Joh. 8:44. 
Eftersom Djävulen identifieras som satan, 
– Upp. 12:9 kan vi hävda att människor är 
ättlingar till satan, "den gamle ormen" som 



frestade människor. Genom vilka 
omständigheter blev mänskligheten ättlingar till 
den fallna ängeln, satan? Det uppstod en 
otillåten sexuell relation mellan ängeln och de 
första förfäderna. Som frukten av detta 
förhållande kommer hela mänskligheten från 
satans släktlinje. När Paulus skrev, 
" …också vi som har fått Anden som 
förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och 
väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning."
– Rom. 8:23 
erkände han att vi fallna människor kommer 
från satans släktlinje, inte Guds. Johannes 
Döparen förebrådde folket, kallade dem " Men 
när han såg att många fariséer och sadducéer 
kom för att bli döpta av honom, sade han till 
dem: 
"Ni huggormsyngel…" – Matt. 3:7, dvs. barn av 
satan. Jesus sa till de skriftlärda och fariséerna,

" Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni 
kunna undgå att dömas till Gehenna?" - Matt. 
23:33.

Dessa verser bekräftar att vi är avkomma av 
otillåten sexuell relation från ängeln och våra 
första förfäder. Detta är i själva verket kärnan 



av det mänskliga syndafallet.

1.4 FRUKTEN FRÅN KUNSKAPENS TRÄD PÅ

      GOTT OCH ONT

Kunskapens träd på gott och ont symboliserar 
Eva, som visats tidigare. Vad representerar 
frukten från detta träd? Den betyder Evas 
kärlek. Så som ett träd förökar sig med dess 
frukt, borde Eva ha förökat goda barn genom 
sin gudfruktiga kärlek. Istället födde hon onda 
barn genom hennes sataniska kärlek. Eva 
skapades i ett omoget tillstånd, hon skulle nå 
full mognad först efter att ha gått igenom en 
period av tillväxt. Sålunda, det var möjligt för 
henne att bära antingen god frukt eller ond frukt
genom hennes kärlek. Det är därför Evas 
kärlek symboliseras av frukten från kunskapens
träd på gott och ont, och varför Eva 
symboliseras som ett träd. 

Vad betyder då att äta frukten av kunskapens 
träd på gott och ont? När vi äter något, gör vi 
det till en del av oss själva. Eva skulle ha ätit 
frukten av godhet genom att fullborda sin Guds-
centrerade kärlek. Då skulle hon ha fått kärnan 
i Guds gudomlighet och multipliceras en god 
släktlinje. Men hon åt av frukten av ondska 



genom fullborda sin onda kärlek centrerad på 
satan. Därför hon fick kärnan i hans onda natur 
och multiplicerat en ond härstamning som vårt 
syndiga samhälle härstammar. Därför betyder 
för Eva, att äta frukten av kunskapens träd på 
gott och ont, att hon fullbordade en satansk 
kärleksrelation med ängeln som band henne 
genom blodsband till honom. 

Gud förbannade den fallna ängeln och sa: 
" På din buk skall du gå, och jord skall du äta 
så länge du lever.” – 1 Mos. 3:14

Gå ”på din buk” innebär att ängeln skulle bli en 
eländig varelse, inte fungera korrekt eller kunna
utföra sin ursprungliga mission. Att "äta jord" 
innebär att alltsedan ängeln kastades ner från 
himlen, har han berövats livselement från Gud. 
Istället har han fått livnära sig på onda ämnen 
(andliga) hopsamlade från den syndfulla 
världen. – Jes. 14:12; Upp.12:09

1.5 SYNDENS ROT

Vi har lärt oss från klargörningen av Bibeln 
ovan att syndens rot var inte att de första 



mänskliga förfäder åt en frukt, utan att de hade 
en otillåten sexuell relation med en ängel 
(symboliserad som en orm). Följaktligen kunde 
de inte föröka Guds goda härstamning utan 
förökade satans onda släktlinje. 

Det finns gott om bevis som hjälper oss att inse
att roten till människans synd härrör från 
sexuell omoral. Vi vet att den ursprungliga 
synden har upprätthållits genom rakt 
nedstigande led från en generation till nästa. 
Detta beror på att syndens rot blev påtaglig 
genom en sexuell relation som binder en i ett 
blodsband. Dessutom de religioner som 
betonar behovet av att rensa syndar betraktar 
otukt som en huvudsynd, och de har lärt 
fördelarna med kyskhet och återhållsamhet för 
att tygla det. Detta är en indikation på att 
syndens rot finns i lustfyllda önskningar. 
Israeliterna utför omskärelseritual som ett 
villkor för att bli helgade. De kvalificerade sig 
som Guds utvalda folk genom att utgjuta blod, 
eftersom syndens rot finns i att genom en 
otukts gärning ha tagit in ont blod som nu 
genomsyrar vår varelse. 

Sexuell lösläpphet är en huvudorsak till många 
hjältar, patrioters och nationers undergång. 
Även bland de mest framstående folk, är 



syndens rot – otillåten sexuell lusta – ständigt 
aktiv i deras inre, ibland utan deras 
medvetande. Vi kan kanske utrota all annan 
ondska genom att upprätta moraliska regler 
genom religion, genom att grundligt utbilda, och
genom att reformera de socioekonomiska 
system som frambringar brottslighet. Men ingen
kan hindra pesten av sexuell lössläpphet, som 
har blivit allt mer utbrett allteftersom 
utvecklingen av civilisationer gör livsstilar 
bekvämare och mer loja. Därför är hoppet om 
en fullkomlig värld en tom dröm så länge denna
rot till allt ont inte har utrotats vid sin källa. 
Kristus måste lösa detta problem en gång för 
alla vid sin återkomst.

AVSNITT 2



SYNDAFALLETS MOTIVATION OCH
UTVECKLING

Den ursprungliga orsaken till det mänskliga 
syndafallet fanns inom ängeln, som, vilket vi 
har sett, symboliseras av ormen som frestade 
Eva. Innan vi därför kan förstå fallets motivation
och process, måste vi först lära om ängeln.

2.1 ÄNGLAR DERAS UPPGIFT OCH DERAS 
      RELATION TILL MÄNNISKOR

Liksom alla varelser, skapades änglar av Gud. 
Gud skapade dem före någon annan skapelse. 
I den bibliska skildringen av skapelsen av 
himmel och jord, finner vi att Gud talade i 
pluralis: 
"Låt oss göra människor till vår avbild, till att 
vara lika oss." – 1 Mos. 1:26.
Det är inte för att Gud hänvisar till sig själv som
den heliga Treenigheten, som många teologer 
har tolkat skriftstället. Snarare talade Hen till 
änglarna, som Hen hade skapat före 
människor. 

Gud skapade änglarna som Hans tjänare, som 
skulle hjälpa honom att skapa och upprätthålla 
universum. I Bibeln finner vi många fall av 



änglar som arbetar för Guds vilja. Änglar 
förmedlas till Abraham viktiga ord om Guds 
välsignelse, – 1 Mos. 18:10. En ängel 
förebådade Kristus avelse, – Matt. 1:20, Luk. 
1:31. En ängel befriade Petrus och ledde 
honom ut ur fängelset och in i staden. – Apg. 
12:7-10. Ängeln som eskorterar Johannes i 
Uppenbarelseboken kallar sig "en tjänare" Upp.
22:9 och i Hebreerbrevet kallas änglar 
"tjänande andar." – Heb. 1:14. Bibeln beskriver 
ofta änglar som hedrar och prisar Gud. – 
Upp. 5:11-12, 7:11-12. 

Låt oss undersöka förhållandet mellan 
människor och änglar ur Principen om 
skapelsen. Eftersom Gud skapade oss som 
sina barn och gav oss herravälde över hela 
skapelsen, – 1 Mos. 1:28, är vi tänkta att 
härska också över änglarna. Det står skrivet i 
Bibeln att vi har befogenhet att döma änglar. – 
1Kor. 6:3. Många som kommunicerar med 
andliga världen har bevittnat hur änglar 
eskorterar de heliga i Paradiset. Dessa 
observationer visar att änglarna har uppdraget 
att tjäna människor.



2.2 DET ANDLIGA OCH DET FYSISKA 
      SYNDAFALLET

Gud skapade människan med två 
komponenter: det andliga jaget och det fysiska 
jaget. Det mänskliga Syndafallet ägde också 
rum i två dimensioner:
den andliga och den fysiska. Syndafallet som 
skedde genom den sexuella relationen mellan 
ängeln och Eva var det andliga syndafallet, och
syndafallet som skedde genom den sexuella 
relationen mellan Eva och Adam var det fysiska
fallet.

Hur kan en handling av passionerad kärlek 
fullbordas mellan en ängel och en människa? 
Alla känslor och förnimmelser som upplevs 
mellan en person och en ande är exakt 
desamma som de kände under kontakt mellan 
två jordiska människor. Otvivelaktigt, är en 
sexuell förening mellan en ängel och en person
möjlig.

Vi kan förstå detta tydligare från följande bevis. 
Det finns rapporterade fall av jordiska 
människor som lever ett gift liv med en ande. I 
Bibeln har vi berättelsen om en ängel som 
brottades med Jakob och satte höftleden ur led.
– 1 Mos 32:25. Tre änglar besökte Abrahams 



familj och åt en måltid av räddmjölk, söt mjölk 
och en kalv. – 1 Mos 18:8. Dessutom besökte 
två änglar Lots hus och åt det osyrade brödet 
han erbjöd dem. När stadsborna såg änglarna, 
blev de glada med begär efter dem och 
omringade Lots hus och ropade "Var är de män
som kom till dig i kväll? Ta ut dem till oss, så att
vi kan känna dem." – 1 Mos. 19:5. 

 2.2.1 DET ANDLIGA SYNDAFALLET 

Gud skapade änglavärlden och tilldelade 
Lucifer positionen som ärkeängel. Lucifer var 
kanal för Guds kärlek till änglavärlden, precis 
som Abraham var kanalen för Guds välsignelse
till Israeliterna. I denna position hade han 
nästan monopol på Guds kärlek. Men efter att 
Gud skapade människan som Hens barn, 
älskade Hen dem många gånger mer än Hen 
någonsin hade älskat Lucifer, som Hen 
skapade som Hens tjänare. Sanningen var att 
Guds kärlek mot Lucifer inte förändrats, den var
samma före och efter skapandet av människor. 
Men när Lucifer såg att Gud älskade Adam och
Eva mer än honom, kändes det som om det 
hade varit en minskning av den kärlek han fått 
från Gud. Denna situation liknar den bibliska 



liknelsen om vingårdsarbetarna. – Matt. 20:1-
15. Även arbetarna som arbetat sedan 
morgonen fick en rättvis lön, ändå när de såg 
att de som kom senare och arbetade mindre 
fått lika mycket lön, kände de sig underbetalda. 
Lucifer fick känslan att han fick mindre kärlek 
än han förtjänade, ville ta samma centrala plats
i det mänskliga samhället som han åtnjöt som 
kanal för Guds kärlek i den änglalika världen. 
Det var därför han förförde Eva, och detta var 
motivation för det andliga syndafallet. 
Allting i universum är skapade för att styras av 
Gud genom kärlek. Således är kärlek livets 
källa, nyckeln till lycka, och det kärnan i det 
ideal som alla varelser eftersträvar. Ju mer man
får kärlek, desto vackrare är vi för andra. När 
ängeln, skapad som Guds tjänare, såg Eva, 
Guds dotter, var det naturligt att hon såg vacker
ut i hans ögon. Dessutom när Lucifer märkte att
Eva besvarade hans frestelse, kände ängeln 
henne kärlek härligt stimulerande lockande. Vid
denna punkt, förförde Lucifer Eva med målet att
förföra henne oavsett konsekvenserna. Lucifer, 
som lämnade sin rätta plats på grund av hans 
överdrivna önskan och Eva, som ville öppna 
sina ögon och bli som Gud innan tiden var 
mogen, bildade en gemensam bas och började
givande och mottagande. Kraften hos den 



principlösa kärlek som skapades av deras 
givande och mottagande ledde dem att 
fullborda en otillåten sexuell relation på det 
andliga planet. 

Alla varelser är skapade utifrån Principen att 
när de blir förenade i kärlek, utbyter de något 
med varandra. Följaktligen, när Eva blev ett 
med Lucifer genom kärlek, fick hon ta emot 
vissa delar från honom. Först fick hon en 
känsla av rädsla som följer av kvalen från dåligt
samvete, som härrör från hennes brott mot 
skapelsens syfte. För det andra fick hon från 
Lucifer kunskapen som gjorde möjligt för henne
att förstå att hennes tänkte make skulle bli 
Adam, inte ängeln. Eva var i position att ta 
emot visdom från ärkeängeln eftersom hon var 
omogen och hennes visdom inte var så 
avancerad som ärkeängelns, som redan var i 
ett tillstånd av änglalik mognad.

2.2.2 DET FYSISKA SYNDAFALLET

En fullkomlig Adam och Eva skulle ha blivit evig
man och hustru inuti Guds kärlek. Men Eva, 
som i sin omognad hade ägnar sig åt otillåten 
sexuell relation med ärkeängeln, förenade sig 
med Adam som man och hustru. På detta sätt 



föll även Adam när han fortfarande var 
omogen. Denna för tidiga äktenskapliga 
relation i satanisk kärlek mellan Adam och Eva 
utgjorde det fysiska fallet. – 1 Mos. 3:5-6.
Som nämnts ovan, genom det andliga fallet 
med ärkeängeln, fick Eva en känsla av rädsla 
som härrör från kvalen av dåligt samvete och 
en ny visdom att hennes tänkta make var inte 
ärkeängeln utan Adam. Eva förförde därefter 
Adam med hopp om att genom att förena sig 
med honom, hennes tilltänkta make, kunde hon
befria sig från rädslan och återigen stå (andligt 
ren) inför Gud. Detta var Evas motivation vilket 
ledde till det fysiska fallet. 
När Eva hade förenat sig med ärkeängeln 
genom deras otillåtna sexuella relation, stod 
hon i position av ärkeängel gentemot Adam. 
Således var Adam, som fortfarande fick Guds 
kärlek, mycket attraktiv för henne. Adam såg ut 
som hennes enda hopp om att återvända till 
Gud, så Eva vände sig till Adam och frestade 
honom, spelade samma roll som ärkeängeln 
hade spelat när han frestade henne. Adam 
besvarade detta och bildade en gemensam bas
med Eva, och de började givande och 
mottagande med varje andra. Kraften i den 
principlösa kärleken som genererades i deras 
förhållande påverkade Adam att överge sin 



ursprungliga position och förde dem samman i 
en otillåten fysisk sexuell kärleksrelation. 

När Adam förenade sig med Eva, ärvde han 
alla ämnen Eva hade fått ta emot från Lucifer. 
Dessa element har i sin tur vidarebefordras till 
alla efterföljande generationer utan avbrott. 
Vad hade hänt om Adam hade nått fulländning 
utan att ha gett efter för fallna Evas frestelse? 
Denna väg att återställa Eva ensam skulle ha 
varit relativt lätt eftersom, även om hon hade 
fallit, så hade Adam fortfarande förblivit intakt 
som hennes fullkomliga subjekt. Olyckligtvis, 
föll även Adam och mänskligheten har 
mångdubblats i synd fram till vår tid, och 
upprätthåller satans släktlinje.

AVSNITT 3



KÄRLEKENS KRAFT, KRAFTEN I
PRINCIPERNA OCH GUDS BUD

3.1 KÄRLEKENS KRAFT OCH KRAFTEN I 
      PRINCIPEN UNDER DET MÄNSKLIGA 
      SYNDAFALLET

Människan skapas genom Principerna, och de 
är avsedda att leva i enlighet med Principens 
väg. Därför kan det inte vara att kraften 
inneboende i Principen som skulle kunna förmå
en person att avvika från Principens väg och få 
honom att falla. Detta kan jämföras med ett tåg 
som inte kan spåra ur såvida, bortsett från en 
skada på spåret eller dess lokomotiv, vissa 
krafter utanför starkare än tågets drivkraft 
kolliderar med det och skjuter det i en annan 
riktning. För människor styr på liknande sätt 
den inneboende kraften i Principen deras 
tillväxt i rätt riktning. Men om starkare krafter 
från en annan riktning och med ett principlöst 
syfte kolliderar med dem, kommer de helt 
säkert att falla. Den kraft som är starkare än 
Principens kraft är ingen annan än kärlekens 
kraft. Under den tidsrymd människor är i ett 
tillstånd av omognad, är det möjligt att 
principlös kärlek kan få dem att falla. 



Varför är kärlekens kraft starkare än Principens
kraft? Varför skapade Gud den starkare när 
detta öppnar möjligheten att kraften av 
avvikande kärlek kan kollidera med en omogen 
person och få hen att falla? 

Enligt Skapelsens Princip är Guds kärlek 
subjekt för all kärlek som flyter inom de fyra 
positioners grundval, vilket skapas när dess 
medlemmar har slutfört de tre objektens syfte 
genom sin dynamiska kärlek till varandra. Utan 
Guds kärlek, finns det inget sätt att skapa den 
verkliga fyra positionernas grundval, utan Guds
kärlek, finns det inget sätt för oss att uppfylla 
syftet som vi skapades för. Kärlek är verkligen 
källan och källan till våra liv och lycka. Även 
Gud skapade människan utifrån Principen, styr 
Hen (Gud = maskulin/feminin förälder) oss 
genom kärlek. För att kärleken därför skall 
fullgöra sin rätta roll, måste dess makt vara 
starkare än kraften i Principen. Om kärlekens 
kraft vore svagare än kraften i Principen, kunde
Gud inte styra människor genom kärlek, utan vi
skulle söka mer efter Principen än efter Guds 
kärlek. Av denna anledning försökte Jesus lyfta
sina lärjungar med sanningen, men det var 
hans kärlek som frälste dem. 



3.2 VARFÖR GUD SATTE UPP BUDET SOM 
ETT TRONS OBJEKT 

Varför uppmuntrade Gud Adam och Evas tro 
genom att ge dem budet, "att inte äta av 
frukten"? I sitt omogna tillstånd, kunde Adam 
och Eva inte direkt styras av Gud genom 
kärlek. Eftersom kärlekens kraft är starkare än 
kraften i Principen, förutsåg Gud att om de 
någonsin bildade en gemensam bas med 
ärkeängeln fanns det en risk att de kunde ge 
efter för kraften i avvikande, principlös kärlek 
och syndafall. För att förhindra detta, gav Gud 
Adam och Eva det bud som förbjöd dem från 
att relatera till ärkeängeln i detta sätt. Oavsett 
hur kraftfull ärkeängelns oprincipiella kärlek 
kunde vara så om bara Adam och Eva hade 
följt Guds befallning, och bildat en gemensam 
bas med Gud och delta i givande och 
mottagande med Honom och ingen annan, så 
skulle kraften i ärkeängelns oprincipiella kärlek 
inte ha påverkat dem och de skulle aldrig ha 
fallit. Tragiskt lydde inte Adam och Eva budet, 
utan bildade en gemensam bas med 
ärkeängeln och hade givande och mottagande 
med honom. Därför sköt kraften från otillåten 
kärlek dem av den rätta vägen.
Det var inte bara för att förhindra att deras fall 



som Gud gav omogna människor budet. Gud 
ville också låta dem njuta av herraväldet över 
den naturliga världen – inklusive änglarna – 
genom att ärva hans skapande natur. För att 
ärva denna skaparposition måste människor 
fullkomna sig genom sin tro på Ordet som sin 
egen del av ansvaret. 
– Jmf. Skapelsen 5.2.2. 
Gud gav budet inte till ärkeängeln utan endast 
till människorna. Gud ville upphöja människans 
värdighet som öppnats genom skapelsens 
princip, vilken gav dem rätt att stå som Guds 
barn och till och med styra över änglarna. 

3.3 PERIODEN UNDER VILKET BUDET VAR 
      NÖDVÄNDIGT 

Var Guds befallning att inte äta av frukten för 
alltid? Guds andra välsignelse skulle uppfyllas 
när Adam och Eva gick in Guds direkta 
herravälde av kärlek, genom att förenas som 
sann man och hustru och föda och fostra barn i
Guds kärlek. – 1Mos. 1:28. Faktiskt uppmanar 
Principen människorna att äta av frukten när de
väl uppnått full mognad. 
Kärlekens kraft är starkare än kraften i 



Principen. Hade Adam och Eva uppnått 
fullkomlighet, blivit en gudfruktig man och 
hustru, och fått uppleva Guds direkta styrning 
genom den absoluta kraften i hans kärlek, 
skulle deras äktenskapliga kärlek ha blivit 
absolut. Ingen person, ingen makt i universum 
skulle någonsin kunna bryta detta kärleksband. 
Vid denna punkt skulle Adam och Eva aldrig 
kunna falla. Det skulle aldrig ha funnits något 
sätt för kärleken till ärkeängeln, som står lägre 
än människor, att någonsin ha brutit den 
äktenskapliga kärleken mellan Adam och Eva 
när den en gång blivit ordentligt etablerad på 
Gud. Guds bud, "ät inte av frukten" är därför 
bara bindande för Adam och Eva medan de var
omogna. 

AVSNITT 4

KONSEKVENSERNA AV DET MÄNSKLIGA
SYNDAFALLET



Vilka var följderna av det andliga och fysiska 
syndafallet av Adam och Eva för hela 
universum, inklusive människan och änglar? 
Låt oss diskutera några av de mest allvarliga 
konsekvenser. 

4.1 SATAN OCH DEN FALLNA 
MÄNSKLIGHETEN

Satan är namnet på ärkeängeln Lucifer efter att
han fallit. När de första mänskliga förfäderna 
föll band de sig själva genom blodsband till 
Lucifer. De bildade en fyra positionernas 
grundval med ok till satan, och därmed blev 
hela mänskligheten satans barn. Därför sa 
Jesus till folket, "Ni har djävulen till er fader", 
och kallade dem "Huggormsyngel" – Joh. 8:44; 
Matt. 12:34, 23:33; jfr. Matt. 3:7. Paulus skrev, "
Och inte bara den (hela skapelsen), utan också
vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också
vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, 
vår kropps förlossning." – Rom. 8:23, indikerar 
att ingen enda (utom Jesus) kommer från Gud. 
Istället, på grund av de första mänskliga 
förfädernas syndafall, härstammar mänskliga 
varelser från satans släktlinje. 
Hade Adam och Eva nått full mognad och 
skapat en fyra positioners grundval baserat på 



Gud, skulle en värld med Guds suveränitet ha 
skapats vid den tidpunkten. Fortfarande 
omogna, föll de och skapade en fyra 
positionernas grundval centrerad på satan. 
Följaktligen, har denna värld kommit under 
satan suveränitet. Därför kallar Bibeln satan 
"den här världens härskare" och "denna 
världens gud". 
– Joh. 12:31; 2 Kor. 4:4. 
När satan kom att dominera människor, som 
var avsedda att vara skapelsen herrar, 
uppnådde han också herravälde över allt i 
universum. Därför står det skrivet " skapelsen 
väntar ivrigt på att Guds barn skall 
uppenbaras… också skapelsen skall befrias 
från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram
till Guds barns härliga frihet." – Rom. 8:19-22. 
Dessa verser beskriver skapelsens vånda 
under satans dominans. 
En skapelse som längtar efter uppkomsten av 
ofallna människor som har fulländat sin 
ursprungliga natur, den längtar efter den dag 
då de kommer att besegra satan och omsluta 
skapelsen i kärlek. 

4.2 SATANS AKTIVITET I DET MÄNSKLIGA 
      SAMHÄLLET 



Satan anklagar ständigt alla människor inför 
Gud, som han gjorde med Job genom att dra 
ner honom till helvetet.  – Job 1:9-11. Men inte 
ens satan kan utföra sina onda gärningar om 
han inte först hittar en objekt partner som han 
kan utforma en gemensam bas med och 
engagera sig i givande och mottagande. 
Satans objekt partners är onda andar i 
andevärlden. Objekt partners till dessa onda 
andar är andliga jaget hos onda människor på 
jorden, och kropparna genom vilka dessa onda 
andar arbetar är deras fysiska jag. Således 
förmedlas satans makt genom onda andar och 
manifesteras i jordiska människors gärningar. 
Till exempel satan for in i Judas Iskariot, - Luke 
22:3 och Jesus kallade en gång Peter "satan". 
– Matt. 16:33. 
I Bibeln kallas onda jordiska mäns andar 
"djävulens änglar".  – Matt. 25:41 

Himmelriket på jorden är en återupprättad värld
där satan inte längre kan starta någon 
verksamhet. 
– jfr. Eskatologi 2. För att förverkliga denna 
värld, är det nödvändigt för hela mänskligheten 
att eliminera deras gemensamma bas med 
satan, återställa en gemensam bas med Gud, 
och engagera sig i givande och mottagande 



med honom. Profetian att i de yttersta dagarna 
kommer Gud att binda satan i ett bottenlöst hål 
innebär att satan kommer att vara helt 
oförmögen att utöva en verksamhet, eftersom 
det inte längre kommer att finnas någon annan 
med vilken satan kan relatera. – Upp. 20:1-3. 
För att eliminera vår gemensamma bas med 
satan och kunna ha makten att döma honom, 
måste vi förstå hans identitet och satans brott 
och anklaga honom inför Gud. 

Men Gud utrustade människor och änglar med 
fri vilja; Därför kan Hen inte återupprätta dem 
med tvång. Av egen fri vilja, måste människor 
få satan att frivilligt ge upp genom att 
upprätthålla Guds Ord att uppfylla genom att 
uppfylla sitt ansvar. Endast på detta sätt kan vi 
återupprättas till den ursprungliga ideal utlovat 
av Gud vid skapelsen. Eftersom Gud 
förverkligar sin vilja (försyn) baserad på denna 
princip har historien av återupprättelsens försyn
upprepats gång på gång. Se förutbestämmelse.

4.3 GOTT OCH ONT SETT MED TANKE PÅ 
      SYFTET 

Efter att vi redan definierat gott och ont, 
– jfr. Skapelsen 4.3.2. Låt oss vidare undersöka
egenskaperna hos gott och ont med tanke på 



syftet. Hade Adam och Eva älskade varandra 
så som Gud avsett och bildade en fyra 
positionernas grundval centrerad på Gud, 
skulle de ha etablerat en god värld. Men när de
älskade varandra med ett syfte som strider mot 
Guds avsikter och etablerade en fyra 
positionernas grundval centrerat på satan, 
skapade de en ond värld. Detta visar att trots 
att goda och onda element eller handlingar kan
utformas på samma sätt, kan deras sanna 
natur urskiljas genom deras frukter. De avger 
sina frukter i enlighet med de skiljaktiga 
ändamål som eftersträvas. 

Vi finner många fall där en aspekt av den 
mänskliga naturen konventionellt ansågs ond i 
själva verket är gott om syftet är riktad enligt 
Guds vilja. Låt oss ta exemplet med begär. 
Begär, som människor ofta anser syndigt, är 
faktiskt gudagivet. Glädje är skapelsens syfte, 
och glädje kan endast uppnås när önskan blir 
uppfylld. Om vi inte hade begär, skulle vi aldrig 
uppleva glädje. Om vi inte hade begär, skulle vi
inte ha någon strävan att ta emot Guds kärlek, 
att leva, att utföra goda gärningar, eller att 
förbättra oss själva. Utan begär, skulle alltså 
varken Guds syfte med skapelsen eller 
återupprättelsens försyn kunna bli uppfyllda. Ett



balanserat, harmoniskt och välmående 
mänskligt samhället skulle vara omöjligt. Begär,
som är en del av vår gudagivna natur, är bra 
när de bär frukt för Guds vilja, eller är ont när 
de bär frukt enligt satans vilja. På grundval av 
detta kan vi dra slutsatsen att även denna onda
värld kommer att återupprättas till godhet och 
bli Konungariket i himlen på jorden om den 
bara ändrar sin riktning och syfte enligt Kristus 
vägledning. jfr. Eskatologi. Återupprättelsens 
försyn kan således tolkas som processen att 
ändra riktning för denna fallna värld med sitt 
nuvarande sataniska syfte och istället bygga 
Himmelriket, Guds skapelseideal. 

All standard av godhet som utspelar sig under 
loppet av återupprättelsens försyn är inte 
absolut utan relativ. Under en viss period i 
historien, lydig överensstämmelse med de 
doktriner som framförts av den rådande 
myndigheten anses god, medan gärningar i 
motsats till dem anses onda. Men vid 
förändringen av en epok inleds nya 
myndigheter och läror, med nya mål och nya 
normer för god och ont. För anhängare av 
någon religiös tradition eller skola som följer 
föreskrifterna i dess doktrin eller filosofi är bra, 
medan att motsätta sig dem är ont. Men när en 



lära eller filosofi genomgår en förändring, 
kommer även dess normer för gott och ont att 
ändras beroende på de nya målen. På samma 
sätt om en troende konverterar till en annan 
religion eller lära, så kommer naturligtvis hans 
mål och normer för gott och ont att ändras 
därefter. 

Konflikter och revolutioner plågar ständigt det 
mänskliga samhället, främst på grund av de 
ständiga förändringar i standarder för gott och 
ont när människor söker att uppfylla olika 
syften. Trots detta har igenom dessa ändlösa 
cykler av konflikter och revolutioner i 
människans historia människor sökt efter den 
absoluta godhet som deras ursprungliga sinne 
önskar. Konflikter och revolutioner i det fallna 
mänskliga samhället kommer oundvikligen att 
fortsätta allteftersom människor strävar mot 
detta absoluta mål, en god värld. Standarden 
av godhet kommer att förbli relativ endast så 
länge som återupprättelsen fortsätter. 

När väl satans suveränitet drivs bort från 
jorden, så kommer Gud, den eviga och 
absoluta varelsen överskridande tid och rum, 
att etablera Sin suveränitet och Sin sanning. På
den dagen kommer Guds sanning att vara 
absolut, och därmed kommer målet som den 



tjänar och standarden av godhet som den 
fastställer båda att vara absolut. Denna 
kosmiska, allomfattande sanning kommer 
ordentligt etablerad tack vare Kristus vid hans 
Återkomst. 

4.4 GODA OCH ONDA ANDARS ARBETE

 Vi använder "goda andar" som en allmän term 
för Gud, andar på Guds sida, och goda änglar. 
Den allmänna termen för satan och andar på 
hans sida är "onda andar". Verk av goda andar 
och onda andar, som i goda och onda 
handlingar i allmänhet, har ett liknande 
utseende på början men drivs av motsatta mål. 

Med tiden kommer gärningar av en god ande 
öka en persons känsla av frid och rättfärdighet 
och till och med förbättra hans/hennes hälsa. 
Gärningar av onda andar, kommer tvärtom 
successivt att leda till en ökning av ångest, 
rädsla och själviskhet och orsaka att 
hans/hennes hälsa försämras. Det kan vara 
svårt för någon som inte känner till Principen att
urskilja andars gärningar, men så småningom 
ofta alltför sent, känner man igen andarnas 
karaktär från frukterna de producerar. Eftersom
en fallen person står i position mellan Gud och 



satan och relaterar till dem båda, kan påverkan 
av en god ande åtföljas av diskreta influenser 
från en ond ande. I andra fall, kan fenomen 
som börjar som verk av onda andar kan med 
tiden, sammanfalla med verk av goda andar. 
Att skilja andarna åt är därför mycket svårt för 
dem som inte förstår Principerna. Det är synd 
att många religiösa organisationer, av 
okunnighet, fördömer goda andars verk genom 
att klumpa ihop dem med verk av onda andar. 
Detta kan oavsiktligt placera dem som 
motståndare till Guds vilja. I vår tid, blir andliga 
fenomen allt vanligare. Om inte religiösa ledare
ordentligt kan skilja verk av goda andar från 
verk av onda andar, kan de inte ge riktiga 
instruktioner och vägleda dem som upplever 
andliga fenomen. 

4.5 SYND

Synd är ett brott mot himmelsk lag som begås 
när en person bildar en gemensam bas med 
satan, varigenom en förutsättning skapas för 
givande och mottagande med honom. Synden 
kan delas in i fyra typer. Den första är den 
ursprungliga synden. Denna synd har sitt 
ursprung i det andliga och fysiska fallet av våra 



första förfäder. Det är djupt rotad i vårt arv och 
är roten till alla synder. Den andra är arvsynd. 
Detta är synd som vi ärver från våra förfäder på
grund av vårt släktskap. Det står skrivet i de tio 
budorden att fädernas missgärning skall drabba
barnen, ja, till tredje och fjärde släktledet. – 1 
Mos 20:5. 

Den tredje är kollektiv synd. Detta är synd för 
vilken en person är ansvarig som medlem i en 
grupp, oavsett om hen begått synden själv eller
ärvt den från sina förfäder. Exempel av detta 
slags synd är Jesu korsfästelse. Även om 
endast översteprästerna och vissa skriftlärda 
begått gärningen att de sände Jesus till korset, 
så har det judiska folket och mänskligheten 
som helhet tillsammans fått axla ansvaret för 
denna synd. Som en följd av detta kastades 
judiska folket i en position att gå igenom svåra 
lidande, och mänskligheten som helhet har fått 
gå en väg av prövningar, fram till Kristi 
Återkomst. Den fjärde är individuell synd som 
en person själv begår. 

Den ursprungliga synden kan ses som roten till 
alla synder, arvsynd som stammen, kollektiv 
synd som grenarna, och individuell synd som 
bladen. Alla synder får näring från den 
ursprungliga synden, som är deras rot. Utan 



utrotning av den ursprungliga synden, finns det 
inget sätt att helt utrota andra synder. Men 
ingen människa kan gräva bort denna syndens 
rot, begravd djupt i oss. Endast Kristus, som 
kommer som roten och mänsklighetens Sanna 
förälder kan förstå och utrota den.

4.6 DEN FALLNA NATURENS PRIMÄRA 
      EGENSKAP

Eva ärvde från ärkeängeln all fallen natur 
underordnad hans överträdelse mot Gud när 
han band henne i blodsband genom deras 
sexuella relation. Adam i sin tur förvärvade 
samma fallna natur när Eva, i ärkeängelns roll, 
band honom i blodsband genom deras sexuella
relation. Dessa begär har blivit orsaken till den 
fallna naturen hos alla människor. Dessa är de 
primära egenskaperna av vår fallna natur. 

Den grundläggande motivationen som gav 
upphov dessa primära egenskaper hos fallna 
naturen låg i det avund ärkeängeln kände 
Adam, som var älskad av Gud. Hur kan det 
finnas något som avundsjuka och svartsjuka i 
en ärkeängel, som Gud skapade för ett gott 
syfte? Ärkeängeln var utrustad med begär och 
intellekt som en del av sin ursprungliga natur. 
Eftersom ärkeängeln hade ett intellekt, kunde 



han jämföra och urskilja att Guds kärlek till 
människan var större än den kärlek Gud gav 
honom. Eftersom han också hade begär, hade 
han en naturlig längtan efter att Gud skulle 
älska honom mer. Denna hjärtats önskan var 
naturligtvis grogrund för avund och svartsjuka. 
Avund är en oundviklig biprodukt från den 
ursprungliga naturen, liksom skuggan från ett 
föremål i ljuset. 

Efter människor uppnår fullkomlighet, kommer 
de aldrig förmås att falla på grund av tillfällig 
avundsjuka. De kommer att veta djupt inne att 
den tillfälliga tillfredsställelse de kan känna 
genom att uppnå syftet av deras önskan är inte 
värt våndan av självförstörelse som skulle bli 
följden. Därför skulle de aldrig begå sådana 
brott. 

En värld som har uppfyllt skapelsens syfte är 
ett samhälle byggt på organiska interna 
relationerna ungefär som strukturen i den 
mänskliga kroppen. Förståelsen att 
undergången av en enskild skulle orsaka 
helhetens undergång, så kommer samhället att 
hålla dess enskilda medlemmar borta från 
sådan undergång. I denna ideala värld kommer
den avundsjuka som uppstår från den 
ursprungliga naturen att kanaliseras till att 



sporra framsteg för mänskligheten. De kommer
aldrig att få människor att falla. 

De primära egenskaperna hos den fallna 
naturen kan delas i stort sett i fyra typer. Den 
första är att inte ta Guds ståndpunkt. En av de 
främsta orsakerna till ärkeängelns fall var hans 
fel att inte älska Adam med samma hjärta och 
perspektiv som Guds, utan istället kände han 
avundsjuka mot Adam. Vilket ledde honom att 
fresta Eva. Ett exempel på denna egenskap 
hos den fallna naturen är när en hovman 
känner avundsjuka mot kungens favorit i stället 
för att uppriktigt respektera honom som en som
kungen älskar. 

De andra egenskapen är att lämna sin rätta 
position. 
I sitt sökande efter mer av Guds kärlek, ville 
Lucifer njuta samma position av kärlek i den 
mänskliga världen som han hade i änglarnas 
värld. Denna orättfärdiga önskan orsakade 
honom att lämna sin position och falla. 
Människor uppmuntras av en orättfärdig 
önskan att gå bortom gränserna för vad som är 
rätt och överträder sig själva på grund av 
denna primära egenskap hos fallna natur. 



Den tredje är att omvända herraväldet. Ängeln, 
som var tänkt att komma under människors 
herravälde, dominerade istället Eva. Därefter 
dominerade Eva, som var tänkt att komma 
under Adams (kärleksfulla) herravälde, honom i
stället. Denna störning av rätt ordning har burit 
bitter frukt. Det mänskliga samhället kastas ur 
sin rätta funktion av människor som lämnar 
sina rätta positioner och därefter omvänder 
herraväldet. Dessa upprepade händelser har 
sina rötter i denna primära egenskap hos den 
fallna naturen. 

Den fjärde är att multiplicera den brottsliga 
handlingen. Om Eva, efter hennes fall, inte 
förökat sin synd genom att förföra Adam så 
hade Adam förblivit syndfri. Återupprättelsen av
Eva ensam skulle då ha varit relativt lätt. Men 
Eva spred istället hennes synd till andra genom
att även orsaka Adam att falla. Den 
benägenhet hos onda människor att trassla in 
andra i ett expanderande nät av brott härrör 
från denna primära egenskap hos den fallna 
naturen.



AVSNITT 5

FRIHET OCH DET MÄNSKLIGA
SYNDAFALLET

5.1 BETYDELSEN AV FRIHET MED TANKE 
PÅ PRINCIPEN

Vad är meningen med äkta frihet? Mot 
bakgrund av Principen, så är det tre 
egenskaper av frihet som visar sig. För det 
första så finns det ingen frihet utanför 
Principerna. Frihet kräver både fri vilja och de 
fria gärningar som kommer ur denna frihet. De 
förra och de senare har förhållandet som 
mellan inre natur och yttre form, och perfekt 
frihet uppnås först när de är i harmoni. Därför 
kan det inte finnas någon fri gärning utan fri 
vilja, inte heller kan fri vilja vara komplett utan 
fria gärningar som följer av detta. Fria gärningar
skapas genom fri vilja, och fri vilja är ett uttryck 
av sinnet. Eftersom sinnet hos en ursprunglig 
syndfri person inte kan arbeta utanför Guds 
Ord, det vill säga Principen, så kommer det 
aldrig uttrycka fri vilja eller skapa gärningar 
under frihet som ligger utanför Principen. Den 



frihet en sann person uttrycker kommer 
otvivelaktigt aldrig att avvika från Principerna. 

För det andra, finns ingen frihet utan ansvar. 
Människor, skapade enligt Principen, kan nå 
fulländning endast genom att uppfylla sitt 
ansvar baserat på deras fria vilja. – jfr. 
Skapelsen 5.2.2 Följaktligen kan en person 
som fullbordar skapelsens syfte av sin egen fria
vilja oupphörligen sträva efter att utföra sin del 
av ansvaret. För det tredje finns det ingen frihet
utan resultat. När mänskliga varelser utövar 
frihet och uppfyller sitt ansvar, strävar de till att 
utföra resultat som kompletterar skapelsens 
syfte och ger glädje till Gud. Den fria viljan 
strävar oupphörligen efter konkreta resultat 
genom fria handlingar.

5.2 FRIHET OCH DET MÄNSKLIGA 
SYNDAFALLET

Sammanfattningsvis, frihet kan inte existera 
utanför Principerna. Frihet åtföljs av ansvar 
enligt Principerna och frihet eftersträvar 
prestationer som ger glädje till Gud. Fria 
gärningar skapade av fri vilja ger bara goda 
resultat. Därför kan det inte vara friheten som 
orsakade mänskliga Syndafallet. Det står 



skrivet, ”där Herrens Ande är, där är frihet." – 2 
Kor. 3:17. Denna frihet är friheten hos det 
ursprungliga sinnet. 

Så länge Adam och Eva var bundna av Guds 
varning att inte äta av frukten från kunskapens 
träd på gott och ont, borde de ha hållit detta 
bud genom sin fria vilja och utan Guds 
ingripande. Friheten hos deras ursprungliga 
sinne, vilket i sig är ansvarigt och söker det 
goda, uppmanade dem helt säkert att lyda. När 
Eva var på väg att avvika från Principen, 
uppväckte friheten hos hennes ursprungliga 
sinne, rädsla och fruktan i henne, i ett försök att
hindra henne från att avvika. Alltsedan 
syndafallet, har denna frihet hos det 
ursprungliga sinnet arbetat för att föra 
människor tillbaka till Gud. På detta sätt, kunde 
frihet omöjligen ha orsakat människor att falla. 
Snarare orsakades det mänskliga fallet av den 
starkare kraften från principlös kärlek, som 
överväldigade friheten hos det ursprungliga 
sinnet. 

Människan förlorade bokstavligen sin frihet som
ett resultat av syndafallet. Ändå har även fallna 
människor kvar ett intakt frö av sin ursprungliga
karaktär som söker frihet, och detta gör det 
möjligt för Gud att arbeta med försynen att 



återställa den. Allteftersom historien fortskrider 
har människor alltmer nitiskt strävat efter frihet, 
även till priset av sina liv. Detta visar att vi är i 
färd med att återställa vår frihet, sedan länge 
förlorad på grund av satan. Syftet med vårt 
sökande efter frihet är att underlätta 
förverkligandet av vårt gudagivna ansvar, som 
är nödvändigt för att uppfylla vårt syfte med 
skapelsen.

5.3 FRIHET, SYNDAFALL OCH 
      ÅTERUPPRÄTTELSE

Det är sant att människan var fri att relatera 
med änglar, som var skapade för att betjäna 
dem. Men eftersom Evas hjärta och intellekt 
fortfarande var omoget när hon frestades av 
ängeln, blev hon känslomässigt och 
intellektuellt förvirrad. Även om friheten hos 
hennes ursprungliga sinne gav henne en 
föraning, korsade hon ändå gränsen och föll, 
eftersom kärlekens kraft mellan henne och 
ängeln var starkare. Oavsett hur fritt Eva 
umgåtts med ängeln, om hon bara hade 
behållit orubblig tro på Guds befallning och inte
besvarat ängelns frestelse, så skulle kraften i 
principlös kärlek inte ha uppstått och hon skulle



inte ha fallit. Trots att friheten därför tillät Eva 
att relatera till ängel och föra henne till randen 
av syndafallet, det som knuffade henne över 
kanten, var inte frihet utan kraften av principlös 
kärlek. – 2 Kor. 3:17. 

Eftersom Eva skapades för att i frihet relatera 
med änglar, relaterade hon naturligtvis till 
Lucifer. Men när Eva och Lucifer bildade en 
gemensam bas och engagerade sig i givande 
och mottagande, bildades den kraft av 
principlös kärlek som fick dem att falla. 
Omvänt, eftersom fallna människor också kan 
relatera till Gud i frihet, om de följer sanningens
ord, skapar en gemensam bas och engagerar 
sig i givande och mottagande med Honom, så 
kan kraften i principiell kärlek återuppliva deras 
ursprungliga karaktär. 
Det ursprungliga sinnets frihet längtar i själva 
verket verkligen att odla fram den fullständiga 
ursprungliga naturen. Därför har människor i 
alla tider desperat skrikit ut efter frihet. 

På grund av syndafallet blev människan 
okunnig om Gud och Hans Hjärta. Denna 
okunnighet har gjort att den mänskliga viljan 
inte kan sträva mot mål som behagar Gud. Då 
Gud har gett "ande och sanning" 
– Joh. 4:23 (dvs. inre kunskap och yttre 



kunskap) till fallna människor allt efter 
tidsålderns förtjänst baserat på 
återupprättelsens försyn, har deras hjärta, som 
längtar efter det ursprungliga sinnets frihet, har 
successivt återupplivats. I takt med denna 
utveckling, har människans hjärta gentemot 
Gud också återställts, och stärkt deras iver att 
leva enligt Hans vilja. 

Dessutom, allteftersom strävan efter frihet ökar 
i intensitet, kommer människor att kräva en 
social miljö som arbetar för dess 
förverkligande. När sociala förhållanden i en 
epok inte kan tillgodose önskemålen från 
fredsälskande människor, kommer revolutioner 
oundvikligen att bryta ut. Den franska 
revolutionen under sjuttonhundratalet är ett 
exempel. Revolutioner kommer att fortsätta tills 
verklig frihet absolut har förverkligats.

AVSNITT 6

ORSAKERNA ATT GUD INTE INGREP 
DE FÖRSTA MÄNSKLIGA FÖRFÄDERNAS

SYNDAFALL 

Gud, som är allvetande och allsmäktig, måste 
ha känt till de avvikande gärningarna från de 



första mänskliga förfäder som ledde dem till 
deras syndafall och kunde helt säkert förhindra 
dem från att genomföra det. Varför ingrep då 
inte Gud för att förhindra Syndafallet?  av 
historiens viktigaste olösta mysterier. Vi kan 
lägga fram följande tre skäl till varför Gud inte 
förhindrade människans syndafall.

6.1 FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA SKAPELSENS

      PRINCIPS ABSOLUTHET OCH 
      FULLKOMLIGHET

I enlighet med Skapelsens Princip, skapade 
Gud människor i Hens avbild, med Guds 
karaktär och makt, med målet att styra över 
allting så som Hen styr över mänskligheten. 
Men för människor att ärva Guds skapande 
natur måste de växa till fullkomlighet genom att 
uppfylla sin del av ansvaret. Som förklarats 
ovan är deras tillväxtperiod under Guds 
indirekta herravälde eller rike baserat på 
prestationer genom Principerna. Medan 
människor fortfarande är i detta herravälde, styr
Gud inte dem direkt, eftersom Hen vill tillåta 
dem att fullgöra sina egen del av ansvaret. Gud



kommer att styra dem direkt först efter att de 
har uppnått full mognad. 

Om Gud skulle styra mänskliga handlingar 
under deras tillväxtperiod skulle det vara 
liktydigt med att ignorera den mänskliga delen 
av ansvaret. I så fall skulle Gud bortse från sin 
egen Skapelses Princip, enligt vilken Hen vill 
ge människor Hens kreativa natur och upphöja 
dem att bli skapelsens herrar. Om Principen 
ignorerades, skulle dess absoluthet och 
fullkomlighet undergrävas. Eftersom Gud är 
den absoluta och fullkomliga Skaparen, måste 
Hens Skapelses Princip också vara absolut och
fullkomlig. Sammanfattningsvis, för att bevara 
absoluthet och fullkomlighet av Skapelsens 
Princip ingrep inte Gud i de gärningar som 
ledde människorna att falla. 

6.2 FÖR ATT GÖRA ENDAST GUD TILL 
SKAPARE 

Gud styr bara över en principiell tillvaro som 
Hen har skapat och påverkar bara principiella 
handlingar. Gud reglerar inte någon principlöst 
existens som Hen inte skapat, såsom helvetet, 
inte heller rör Hen någon principlös handling, 
såsom brott. Om Gud skulle påverka 



utvecklingen av sådana varelser eller 
gärningar, skulle de automatiskt bli ett med 
värdet av Guds skapelse och bli accepterade 
som principiella.

 Följaktligen, om Gud skulle ha ingripit i de 
första mänskliga förfädernas Syndafall, så 
skulle Hen tillskrivit dessa gärningar värdet av 
Hens skapelse och erkänt dem som 
principiella. Om Gud skulle göra detta, skulle 
Hen i själva verket skapa en ny princip som 
erkänner dessa kriminella handlingar som 
lagliga. Eftersom det faktiskt var satan som 
manipulerade situationen för att åstadkomma 
detta resultat, så skulle det i själva verket då bli
satan som skapade en annan, ny princip, och 
satan skulle stå som skapare av alla 
syndafallets frukter. För att Gud fortfarande 
skall kunna stå som den enda sanna Skaparen 
ingrep Hen inte det mänskliga syndafallet.

6.3 FÖR ATT GÖRA MÄNNISKOR TILL 
      SKAPELSENS HERRE

Gud skapade människan och välsignade dem 
med herravälde över allt i skapelsen. – 1 Mos. 
1:28. Människan kan inte ha herravälde över 
andra varelser om de står på samma nivå med 



dem. De måste förtjäna vissa kvalifikationer för 
att utöva sitt gudagivna uppdrag att styra. 

Gud är kvalificerad att styra människor 
eftersom Hen är deras Skapare. Detsamma för 
människor att få förutsättningar att styra allt 
måste de också ha karaktär och befogenheter 
som Skapare. För att ge dem dessa 
befogenheter och göra dem värdiga att styra 
allt, har Gud skapat människan att fullkomna 
sig själv genom att utföra sin egen del av 
ansvaret till slutet av deras tillväxtperiod. 
Endast genom att fullkomna sig i enlighet med 
Principerna kan de förtjäna förutsättningar att 
styra universum. Om Gud skulle styra direkt 
och styra livet för människor som fortfarande är
i ett tillstånd av omognad, skulle detta i 
praktiken ge befogenhet för dem som är 
okvalificerade att härska. Dvs. detta skulle ha 
till följd att denna myndighet skulle ges till dem 
som ännu inte uppfyllt sitt ansvar eller förtjänat 
Guds skaparrätt. Det skulle strida mot Guds 
princip, eftersom Hen skulle behandla en 
omogen person som om hen var mogen. Gud, 
Principernas Skapare, skulle bortse från Sin 
egen Skapelses Princip, som Hen skapat för att
möjliggöra människor att ärva Skaparens natur 
och styra skapelsen. Följaktligen var det för att 



välsigna människor som skapelsens herrar som
Gud var tvungen att hindra sig själv från att 
ingripa i gärningar från omogna människor, när 
Hen med bävan såg deras tragiska fall.

Kommentar: Principerna = Guds Nya Ord genom koreanen Sun Myung Moon
Principen singular när det handlar om en av Principerna.


