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GUDS VREDE EMOT ICKETROENDE 
 Denna vrede från Gud har ingen frälsningsbetydelse, den är destruktiv och 

dess syfte är att utrota de människor som har gjort uppror mot Gud. Det första 
exemplet på detta finns i 1 Mos. 6:1-13. I ca hundra år, hade Noa predikat 
omvändelse för de människor han levde bland; men de förkastade budskapet 
om Gud, och som ett resultat blev de förkastade av Gud.  

 Gud statuerade ett exempel även när han dränkte Farao och hans armé i 
Röda Havet. Det fanns ingen nåd för honom och hans armé, bara destruktion 
och död!  2 Mos. 14:13-31 

 Det finns många exempel i Gamla Testamentet om hur Gud i en större skala 
utrotade armeer och ibland hela länder för folkens synders skull. Det fanns 
ingen nåd eller pardon för dem, bara död och förintelse. 2 Kon. 19:32-37 

KRISTI DOMARSÄTE 
Härvidlag kommer Gud att fälla en slutlig dom över sitt folk, då straff mätes ut 
före Lammets bröllopsmåltid, och då evigt väl och belöningar skall delas ut till 
varje troende. 1 Kor. 3:11-15; 2 Kor. 5:9-11 

DOMEN VID DEN STORA VITA TRONEN 
 Detta är den mest avskydda domstolen i alla tider som Gud har ställt upp, och 

det kommer att vara den slutliga domen för alla icketroende ifrån Adams tid 
tills slutet av tusenårsriket.  

 De som föds under tusenårsriket och som har förkastat Djävulen och valt 
Kristus kommer att få sina belöningar och eviga platser i himlen.  

 Vid denna tid kommer Gud att göra en slutlig förkastelse av alla ofrälsta 
människor genom tidsåldrarna och det blir den sista gången de kan se Jesu 
ansikte. Har en gång en människa dött utan att ha blivit född på nytt, så finns 
det ingen andra chans, bara en fruktansvärd nedräkning mot en evighet av 
plågor som kommer att bli värre än vad de upplevt i helvetet. Där kommer inte 
att finnas någon nåd, ingen pardon, bara svåra domar sedan de tagits av 
Guds änglar till den brinnande sjön där de kommer att plågas i evigheternas 
evigheter. Detta är det mest fruktansvärda öde som kan drabba en människa.  
Upp.  20:1-15 

 

Har du ett öra till att höra med? 


