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For sju dagar sedan agde en stor jordbavning rum pa botten av den Indiska 
Oceanen, vilket astadkom tsunami vagor som drabbade 11 nationer, alltifran Afrika, 
Thailand, India, Indonesia och andra mindre nationer. Dodssiffran ligger den 1 
Januari pa mer an 150,000 tusen doda och miljoner andra manniskor ar hemlosa 
och forlorat allt av sina agodelar. Finns det ett svar i Biblen till denna katastrof? 
Svaret ar JA! 
 
GUDS DOMAR 
q Lat oss borja med att kvotera Jesus. Matt.24:4-8; Lukas 21:7-11 
q Gud har i det forgangna och kommer i framtiden att anvanda naturkatastrofer 

som domar over syndfulla manniskor. 
§ Floden 1 Mos.6:5-13; 7:11-24 
§ Forstorelsen av Sodom och Gomorra 1 Mos.18:16-33 
§ Forintelsen av den egyptiska armen 2 Mos.14:13-31 

q Gud har tydligt och klart sagt ifran, a t han ar i kontroll av jorden. Jes.45:5-12 
q Jesus talade om for apostlen Johannes att i framtiden kommer det att bliva 

mycket forodelse pa denna jorden. Uppen. 8:1-13 
q Istallet for att soka efter Gud och bedja om forlatelse, sa vagrar de ofralsta till att 

vanda om fran sina synder. Uppen.9:13-21 
q De kristna ar forvillade och forstar icke vad Gud vill att de skall gora.  

Amos 8:9-14 
 
ATT FORSTA GUDS HELIGHET 
q Guds forsamling forstar icke Guds helighet. 
q Jesus ar brudgummen, forsamlingen ar bruden. Jesus kraver absolute trohet! 

Men de flesta kristna har icke och kommer icke att forsta denna sanning.  
Jakob 4:1-4 

q Det maste ske en individuell omvandelse och en nationell omvandelse!  
Jakob 4:5-10 

 
VILKEN KLASS TILLHOR DU? 
q De rotlosa kristna Matt.13:18-21           Vardelosa i Guds rike 
q Kristna utan frukt Matt.13:22 Vardelosa i Guds rike 
q 30 % klassen Matt.13:23 Medelklass 
q 60 % klassen  Battre 
q 100% klassen  Allra bast 
q Kan den ofralste lita pa att du skall ge dem Evangeliets Sanning? 

Rom.10:13-17 
 

Har du oron till a tt hora med? 


