
Lucifer - Synd: Griskhed... og alle de andre😉
Lucifer var før sit Fald Faderens mest betroede engel. H*n er den næstældste engel, men det stoppede ikke
Michael i at kaste Lucifer i Afgrunden, da h*n fik oprørske tanker. Lucifer har altid været familiens sorte får,
men siden h*n teknisk set stadig er en engel, kan de ikke slippe helt af med ham. H*n har ikke vist sig på
Himmelens slagmarker, men det betyder ikke, at h*n ikke har hjulpet/saboteret lidt hist og her.

Dyd: Barmhjertighed
Der var engang hvor Lucifer var defineret af en dyd, præcis som de andre ærkeengle, men det er længe,
længe siden.

Englenes synder: Hvor alle andre ser englene i perspektiv af deres dyder, ser Lucifer dem for, hvem de i
sandhed er. H*n ser deres synder. De er som følger:
Gabriel: Hovmod (H*n ser sig selv som over englene, som den nye Fader)
Kazbiel: Vrede (Kazbiels vrede mod menneskerne er uovertruffen)
Uriel: Sanseselig (H*n lader sine tanker distrahere af sine sanser)
Michael: Fråseri (H*n kaster om sig med ressourcer)
Azarael: Misundelse (H*n ser med længselsfulde blikke på de andre ærkeengle.)
Raphael: Ladhed (H*n har forsømt sit hellige erhverv)

Facts
● Lucifer blev kastet ud af Himlen af Michael

Hemmeligheder
● Lucifer har hjulpet Gabriel med at vinde et slag for længe siden
● Lucifer har reddet Azarael fra at blive udslettet af Kazbiels kor
● Lucifer ved, at Raphael ikke har passet sit arbejde… så h*n har gjort det for ham. Det betyder, at

Lucifer nu sidder på den største mængde sjæle, som nogen engel nogensinde har siddet på.
(Hemmeligt fra Raphael og alle andre)

● Lucifer er en falden engel og vil aldrig oprigtigt vinde en ærkeengels respekt igen
● Lucifer er den sidste, der snakkede med Sønnen, før han forsvandt med Faderen. Det var, da h*n

prøvede at friste ham i ørkenen.

Forslag til ambitioner i vilkårlig rækkefølge
● Lucifer vil opnå tilgivelse og ophøjes til ærkeengel igen
● Lucifer vil se alle de andre ærkeengel rive hinanden fra hinanden og Falde


