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Bibeln lär oss att Gud har känslor och mäter ut straff när vi sårar hans känslor, 
när han inte ser någon ånger.  Hebr. 3:7-19 
Olydnad, otro och otacksamhet inte bara irriterar Gud, utan gör honom arg! 

OLYDNAD 
 Adam och Eva fick gå ut ur Edens lustgård. 1 Mos. 3:16-24 
 Gud förkastade Kains offer. 1 Mos. 4:1-5 
 Bara Noa och hans familj undkom Guds vrede. 1 Mos. 6:1-8 
 Konung Saul förlorade sitt rike. 1 Sam. 15:22-29 

OTRO 
 Gud gjorde tio mäktiga underverk och delade Röda Havet för att få Israels 

barn ut ur Egypten. Instället för att jubla och prisa och sätta sin tro till Gud, 
föraktade de Guds tjänare och visade med sina handlingar otro mot Gud och 
hans ledning för dem att komma till det Heliga landet. 4 Mos. 13:25-33,  
14:1-10 

 Guds vrede tändes, och han uttalade genast en dom över folket. 4 Mos.  
14:11-35 

 Även om de ville, kunde folket inte ändra sitt sinnelag, det var för sent. 4 Mos. 
14:39-45 

OTACKSAMHET 
 Ett Guds barn kan inte vara tacksamt, samtidigt som det lever i olydnad och 

otro. Dan. 6:10-28    
 De flesta som lever härnere är otacksamma och lever därför under Guds 

förbannelse. Rom. 1:18-32 
 När människor får en gåva, eller höjd lön, är de otacksamma, visar förakt mot 

givaren och vill ha ännu mer. Jesus ger oss en stark undervisning i detta 
ämne. Matt. 20:1-16 

 Otacksamhet är ett tecken på att vi befinner oss i de yttersta dagarna.  
2 Tim. 3:1-5 

HUR BÖR EN KRISTEN LEVA? 
1. Vandra varje dag i lydnad. Joh. 14:15 



2. Låt din tro på Gud bli hörd. Mark. 11: 20-26 
3. Öppna ditt hjärta och prisa Gud hela tiden! 1 Krön. 16:7-36  
Tacksägelsedagen är inte bara en dag som inträffar en gång varje år, utan något 
som vi borde tänka på under årets lopp, i både goda och onda tider. Det spelar 
ingen roll om vi är lyckliga, rika och vid god hälsa, eller sörjande, fattiga och 
sjuka, eller en kombination av båda, vi borde prisa Gud! När vi prisar Gud gör vi 
Honom glad; när Gud är glad gör Han oss glada och ingriper å våra vägnar här 
nere! Lovad vare Gud! Psalm 150:1-6 
 

HAR DU ETT ÖRA TILL ATT HÖRA OCH EN MUN TILL ATT PRISA GUD? 
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