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DOMAR FRÅN GUD 
Jorden tillhör Gud och han har rätt att göra vad han vill med den. Vidare har han 
tagit sig rätten att döma mänskligheten så som han finner nödvändigt. 1 Mos. 
1:1; 3:22-24; Psalm 24:1-2  

GUD ÄR ALLSMÄKTIG 
Människorna är helt och hållet fördärvade och har en felaktig tro att om Gud 
existerar, måste han ansluta sig till det människan har utvecklat. Detta tänkande 
är galet, dumt och utom all rim och reson. Rom. 1:18-25 
Bibeln lär oss på ett tydligt sätt att Gud är Allsmäktig och att ingen annan är lik 
honom. Ju förr vi erkänner denna sanning ju snabbare blir vi återförenade med 
Gud Fader genom hans son Jesus. Jes. 45:21-23; 46:9-13; 2 Kor. 5:17-21 

DOMAR I DET FÖRFLUTNA 
FLODEN: 1 676 år efter att Gud skapade Eva, dömde han jordens befolkning 
och lät dem dö ut. Bara Noa och hans hustru, deras tre söner med hustrur 
sparades. Gud bad inte om ursäkt för denna gärning; det var en rättvis handling 
och dom över ett syndigt människosläkte som hade beblandat sig med avfallna 
änglar. 1 Mos. 6:1-13; 7:17-24   
SODOM OCH GOMORRA: Det kom en dag när folket i Sodom och Gomorra 
kom till gränsen av Guds tålamod. Han beslöt att helt och hållet förstöra dessa 
städer med omgivningar. Abraham bad och Gud sade att städerna inte skulle 
förstöras om det fanns tio rättfärdiga män i dem. Det fanns det inte, och städerna 
med deras befolkning förstördes. 1 Mos. 18:16-33; 19:13-29 

FOLKMORDET PÅ KANAANS FOLK  
När Noas ättlingar och hans tre söner började föröka sig på jorden, tog det inte 
lång tid förrän en del av dem förstörde sig själva med att dyrka avgudar, utföra 
människooffer, även på sina egna barn. Gud sade till Abraham att när 
amoréernas ondska nått sin gräns, så skulle han låta Abrahams ättlingar döma 
folket som bodde i landet. 1 Mos. 15:6-21 
När Israels barn inträdde i det förlovade landet hade de fått i uppdrag av 
Gud att utrota folket som bodde där! 
1. Gud gav en direkt order att utrota folket i Kanaan. 5 Mos. 7:1-2 



2. Det skulle inte vara några förbund (fredsöverenskommelser) dem emellan, 
inte heller skulle de gifta in sig hos Kanaans folk. Gud visste att kananeiska 
kvinnor skulle förleda Israels söner till att börja dyrka avgudar. vers 4 

3. Folket i Kanaan var djupt inblandade i trolldom, människooffer och dyrkandet 
av demoniska gudar. De hade helt och hållet förkastat Skapelsens Gud och 
vände sig mot gudsdyrkan så som Noas folk hade lärt dem, de följde Satan 
och dyrkade honom istället. Deras kultur skulle nu förstöras, så att all den 
kunskap som dessa folk hade (och deras seder) aldrig mera skulle kommas 
ihåg. vers 5 

4. Det är svårt för en syndig människa att förstå hur mycket Gud hatar synden, 
och varför han blir upprörd när människor lämnar honom och tar Djävulen i 
famn. Gud talade till Moses att han skulle säga till folket att inte visa något 
förbarmande med dessa män, kvinnor och barn. vers 16-26 

GUD TOLERERAR INTE SYNDARNA OCH DERAS SYNDER  
Gud är kärlek men han är också en domens Gud. Gud sände Jesus till jorden för 
att betala priset och ta straffet för våra synder i vårt ställe. Alla som gör bättring 
och sätter sin tro och tillit till Jesus Kristus är förlåtna och renade i Jesu blod. 
Men alla de som aldrig har hört om Jesus eller har valt att förkasta honom 
kommer att dömas och sändas till den Brinnande Sjön för evigt straff som aldrig 
tar slut. Upp. 20:10-15 
Kanaaniterna som levde på Mose tid kunde inte förändras och dömdes 
fysiskt till döden. 
De flesta kristna förstår inte Guds helighet och de hårda straff som han utmäter 
åt dem som förkastar hans kärlek. Hebr. 10:26-31  

Gud gav inte Sionistiska Världskonfederationen i uppdrag att ta tillbaka det 
utlovade landet och inte heller har han gett dem i uppdrag att driva ut 
palestinierna som bor där, samt hota dem med utrotning. Ingenstans i 
Bibeln står det att etablerandet av staten Israel 1948 kan rättfärdigas, och 
att man konstant skall hålla på att döda de palestinier som står upp emot 
de israeliska ockupanterna. 

LIVET UNDER DET ANDRA, NYA FÖRBUNDET 
Hela jorden har lagts under det Nya Förbundets myndighet, oavsett vad andra 
religionsutövare tror på i de olika länderna. När Jesus dog på korset, var det för 
alla människor som funnits, nu finns, och kommer att födas fram till nådatidens 
slut. 
Evangeliets återlösande funktion var känd för Adam och Eva; denna kunskap 
följde med under generationernas gång. 1 Mos. 3:15 
Abraham blev inte frälst av gärningar, utan av tro på den kommande Messias. 
5 Mos. 15:6; Rom. 4:1-5 



När föräldrar inte lär sina barn om Gud, Jesus, den Helige Ande och Bibeln, 
kommer dessa barn att växa upp utan kunskap om Gud. Deras öde är beseglat 
när de dör och deras barn kommer också att möta samma öde. Denna 
generationernas förbannelse fortsätter bara. 2 Mos. 20:1-5 

DEN NAKNA SANNINGEN 
 Muslimer som dör utan Jesus kommer till helvetet. 
 Buddister som dör utan Jesus kommer till helvetet. 
 Hinduer som dör utan Jesus kommer till helvetet. 
 Judar som dör utan Jesus kommer till helvetet. 
 Alla människor som tror på en falsk Jesus som mormonerna och Jehovas 

Vittnen och delar av Trosrörelsen kommer till helvetet när de dör.  
 Alla ateister och agnostiker som dör utan Jesus kommer till helvetet. 
 Alla människor som är medlemmar av kyrkor men aldrig har blivit födda på 

nytt kommer till helvetet. 
 

DET FINNS INGET STÄLLE I BIBELN DÄR GUD LOVAR ATT GÖRA DET HAN 
GJORDE FÖR MOSES EN GÅNG TILL. 
ALLA JUDAR SOM INTE TROR PÅ JESUS ÄR FÖRDÖMDA AV GUD OCH ÄR PÅ 
VÄG TILL HELVETET EFTER DÖDEN. DE ÄR REDAN DÖMDA OM DE INTE TAR 
EMOT JESUS SOM SIN MESSIAS!  Joh. 14:6; Gal. 3:10 

JUDARNA HAR INTE EN GUDOMLIGT LAGLIG RÄTT TILL 
PALESTINA!  
Aposteln Paulus gjorde det mycket klart. Hebr. 8:1-13 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 


