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GUD HAR TVÅ SORTERS VREDE 
Både före och efter korset är Gud en kärlekens Gud, men det kommer en tid när 
han han inte längre sträcker ut sin arm i nåd till sitt folk. Guds vrede mot sitt folk 
har två syften, att föra dem tillbaka till ånger och nåd och låta de icketroende 
veta, att synd inte förblir ostraffad.  

MOSES 
 Moses var tillsagd att tala till Klippan, som i verkligheten var Jesus själv.  

Istället blev han så irriterad över folket att kan lät sin vrede drabba Jesus, och 
istället för att tala, slog han mot klippan med sin egen stav.  
4 Mos. 20:1-12 

 Moses förlorade inte sin frälsning, men han förlorade den stora lyckan att leda 
sitt folk in i det förlovade landet. 5 Mos. 34:1-7 

KUNG SAUL 
 Saul lydde inte det ord som talades till honom av profeten Samuel med 

resultat att han blev avsatt som konung av Israel. 1 Sam. 15:1-31  
 Fast Saul ångrade och bekände sin synd, förändrades inte Guds dom, och av 

alla hans ättlingar fick ingen bli konung av Israel. 1 Sam. 31:1-7 

KUNG DAVID 
 David begick äktenskapsbrott och blev också en mördare. Gud sände Nathan 

att möta David. 2 Sam. 12:1-12 
 David ångrade sig och Gud förlät honom hans synd, med det barn som blev 

frukten av hans äktenskapsbrott sparades inte. 2 Sam. 12:13-23 

ISRAELS FOLK 
 Israels folk syndade och Guds vrede drabbade dem. Som ett resultat tillät 

Gud Satan att locka David till synd, genom att numrera sina väpnade styrkor.  
2 Sam. 24:1-9  

 Så snart David fick höra resultatet av mönstringen, förstod han att han hade 
syndat och ångrade sig inför Gud. Gud förlät honom, men inte utan straff.  
2 Sam. 24:10-25 

DET NYA TESTAMENTETS TID  
 Gud har gjort det mycket klart att Han kommer att döma sitt folk och alla som 

tror på Kristus skulle göra väl i att hörsamma denna varning. Gud är inte 
sentimental, och när de som tror på Kristus gör uppror och inte ångrar sig, 
kommer en dom över dem. Hebr. 10:26-31 



 

 Disciplin är en del av Guds kärlek och kristna borde vara medvetna om detta 
och och vara snabba att ångra sig. Hebr. 12:1-13  

 

Har du ett öra till att höra med? 


