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GUDS KARRAKTAR 
q Biblen sager att Gud ar en helig Gud. Jesaja 6:1-4 
q Moses fick kapitulera infor Guds helighet. 2 Mos.3:1-6 
q Apostlen Petrus uppmanar de kristna att vara heliga. 1 Petrus 1:13-25 
  
ATT LYDA GUDS BEFALLNINGAR 
q Skall vi taga detta allvarligt?  Hur noga ar Gud?  Bryr sig Gud om, om hans 

budord halls eller icke?  Lat oss taga en kort vandring genom Biblen och vi 
later Biblen tala for sig sjalv. 

q Gud talade till Adam och sade till honom, at icke av kunskapens trad av gott 
och ont! 1 Mos.2:15-17 

q Nar Adam och Eva at av tradet, vad blev Guds reaktion? 1 Mos.3:16-24 
q Gud hade klart och tydligt sagt ifran hur han ville ha det med altartjansten.  

Nadab och Abihu hade sitt eget program.  Gud var icke belaten!  
3 Mos.10:1-11 

q Gud talade till Moses och sade till honom exakt hur han skulle ga till vaga for 
att fa vatten ur klippan. Men Moses var arg och gjorde det pa sitt satt. Det 
kostade honom gladjen att fa leda sitt folk in i Loftets Land. 4 Mos.20:1-13;  
5 Mos.34:1-5 

q Kung Saul hade fatt fulla instruktioner vad han skulle gora. Han brydde sig 
icke om dessa befallningar ifran Herren, utan gjorde som han sjalv ville. Detta 
kostade honom hans kungadome och sitt liv. 1 Sam.15:19-29; 31:1-13 

 
GUD FORVANTAR SIG LYDNAD 
q Gud har givit sitt folk de Tio Budorden.  Men de flesta kristna struntar i vad 

Gud har sagt.  De har sina egna planer och tror att det spelar icke nagon 
store roll till Gud.  De har icke forstatt Guds helighet. 2 Mos.20:1-17 

q Jesus sade: Dessa manniskor arar mig med sina lappar… Markus 7:6-13 
q Jesus sade: Man maste tilldyrka Gud i sanning och ande… Joh.4:23-24 
q Men de flesta kristna ar helt likgiltiga infor detta, de har sina egna program 

och planer.  Gud ar icke intresserad ava manniskans planer, Gud 
kommer at utfora sina planeer, oavsett hur mang manniskor som are 
emot honom! Jesaja 55:6-11 

q Nar Guds folk forkastar Gud, sa forkastar han dem! Hesek.44:10-16 
q Vilket program ar du pa, Guds eller ditt eget? 
  

Har du oron till att hora med? 


