
   List Specjalny ROK 2009 
„SODOMA – LOT I NIEROZTROPNE PANNY” 

„W  tym  liście  specjalnym przyjrzyjmy  się,  czy  świat  podąża  tą  samą  ścieżką  i  wzorcem,  jak  czyniła  to  Sodoma,  tak,  jak  Jezus 
przewidział, że wydarzy się w ostatnich dniach. To da nam prawdziwie dobry wgląd dotyczący teraźniejszych oraz przyszłych wydarzeń 
odnoszących się do naszego wieku i tego, jak ostatecznie się skończy!” – „Wiemy już, że niemoralne warunki naszych czasów pasują do  
tego za czasów Sodomy. – Lecz jest wiele więcej punktów widzenia do rozważenia”. – „Dowiadujemy się na początku, po tym jak Bóg 
przemówił  do  Abrahama,  że  Lot  zdecydował  się  iść  razem z  nim”.  (Rodz.  12:4-5)  –  „Abraham był  typem namaszczonego Słowa  i  
prawdziwej wiary; Lot był typem człowieka wierzącego, lecz był bardziej oddalony; jego serce nie było tak zdecydowane, jak serce 
Abrahama. Było to jak odrodzenie w tych ostatnich czasach, wielu przyszło i początkowo podążali za posługą prawdziwego Słowa, lecz 
wkrótce nadejdzie podział na wierzącego typu Lota oraz typu Abrahama wybrani wierzący!” – „Wiemy o tym, że Lotowi się wiodło, 
ponieważ Abrahamowi się wiodło! Lecz słabością Lota było przedkładanie dóbr materialnych przed powołaniem Bożym, a  
chęć  poślubienia  ziemskiej  towarzyszki  najwyraźniej  to  dopomogło  w  jego  końcowym  upadku.  Lot  i  jego  rodzina  byli  
klasycznym przykładem ludzi, którzy stopniowo idą w złym kierunku, aż zejdą na złą drogę; ukazują także smutną pomyłkę  
tego!”

„Pierwszym  krokiem  Lota  było  wybranie  dobrze  nawodnionej  równiny  Sodomy  i  oddzielenie  się  od  prawdziwego  Słowa  i  
namaszczenia dla korzyści materialnych”. (Rodz. 13:10-13) – Przeczytaj również wersety 8 oraz 9. – „Wiemy także, że Sodoma była  
jednym z pierwszych miast wybudowanych po potopie”. ... „Drugą rzeczą było, że rozbił on swój namiot w kierunku Sodomy. Ludzie  
schodzili na złą drogę przez pozostawienie namaszczenia i Słowa Bożego! Tak jak Lot, przyłączyli się oni do światowego systemu!” – 
„Trzecim krokiem Lota  w  kierunku  odstępstwa  było  ostateczne  przeprowadzenie  się  do  Sodomy!  (Rodz.  14:12)  –  Początkowo  w  
odstępstwie Lota, on nigdy nie chciał przenieść się do Sodomy, tylko być blisko niej. Lecz był usidlony!” Chciałbym złożyć oświadczenie . . 
. Bóg chce, by się nam wiodło, lecz nie musimy opuszczać Słowa Bożego, by tak się stało! Nie było bogatszego człowieka od Abrahama w 
Sodomie! (Rodz. 13:2) – Także posiadał tyle bogactwa, że odmówił bogactwa Sodomy! (Rodz. 14:22-24) – „Czwartym krokiem, bądź 
błędem w odstępstwie Lota było, gdy usiadł w bramie Sodomy. By tam zostać, musiał stać się chłopcem na posyłki; mówił im kto nowy 
przychodził  i  odchodził!”  .  .  .  „Pisma  ukazują przed nami dobrobyt  Sodomy .  .  .  Jezus mówił  o  tym w Łukaszu  17:28.  Była  
targowiskiem  w  tej  części  świata  i  miała  pod  dostatkiem  żywności!”  –  To  będzie  jak  z  zakończeniem  naszego  wieku  w 
wymianie handlowej!

„Podczas  gdy Sodoma  kupowała,  sprzedawała  i  budowała,  byli  oni  całkowicie  nieświadomi  katastrofalnego sądu,  który  na nich  
nadciągał! Zło i niemoralny stan były poza ludzkim pojęciem. Najwyraźniej, nie tylko nocne orgie grzechu zaskoczyły rodzinę Lota, lecz  
były także rodzajem fascynacji, która podtrzymywała ich w oczarowaniu! – I najwyraźniej niektórzy z ich rodzin wzięli udział w tej  
nieprawości. Być może później możemy powiedzieć rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, lecz teraz chcielibyśmy ujawnić te inne tematy!”

„Ich  wielki  dobrobyt  i  urodzaj  przyspieszył  proces  zła.  Byli  gotowi  do  sądu!  Katastrofalny  ogień  stopniowo  zbliżał  się  do  ich  
domeny. . . . Możliwe, że oprócz świadków w postaci dwóch aniołów, Pan dał znaki na niebie wskazujące na ich stracenie! – Lecz byli oni  
zbyt zajęci troskami tego świata – tak, jak Jezus powiedział, że będzie na koniec wieku!” –  Ez. 16: 49-50 wymienia sześć grzechów 
Sodomy i proroczo porówna je z końcem naszego wieku! – „Oto taka była wina siostry twojej Sodomy. Numer 1, byli oni pełni 
dumy . .  .  z powodu atmosfery bezpieczeństwa i dobrobytu. –  Numer 2,  Dostatek chleba. Mieli dużo wszystkiego i nie czuli 
potrzeby Boga! Są oni dokładnie jak zły kościół z końca wieku z Ap. 3:17, ‘Jesteśmy bogaci, wzbogaciliśmy się, i niczego nam nie 
potrzeba’. A Jezus powiedział, ‘Jesteście biedni, ślepi i nadzy!’ – Innymi słowy, tak, jak siostra Sodoma! Numer 3, lenistwo było w 
niej i w jej córkach. . . Bogactwo przysporzyło więcej czasu na niegodziwości. Mieli oni krótsze dni do pracy. Tak również dzieje się w  
naszych czasach i będzie się działo jeszcze bardziej, gdy wiek się zamyka! – Wiemy również, że ta bezczynność w naszych miastach jest  
powodem,  dla  którego młodzież  popełnia  przestępstwa,  perwersje,  narkotyki,  itd.  –  Numer 4,  nigdy nie  pomagali  potrzebującym i 
biednym, którzy byli w prawdziwej potrzebie. Nie mieli litości dla tych, poza ich miastem! Nie można było mieszkać w ich mieście, jeżeli 
nie brało się udziału w ich grzechach! – Miasto było podobnie władane do rządów antychrysta, gdy zaprowadzi swój znak bestii! –  
Ludzie nie będą w stanie otrzymać niczego, chyba że przyjmą znak grzechu! (Ap. 13:13-17) – Numer 5, Byli oni wyniośli . . . kompletnie 
polegali na sobie, jak gdyby posiadali dobrą odpowiedź, a ich sposób życia, był prawidłowy, itd. Myśleli oni, że są ponad tym, co pobożne 
i chrześcijańskie. Ale tak naprawdę, byli całkowicie oszukani! Byli aroganccy i dumni ze swoich grzechów! Szatan był wcielony; to także 
co  spowodowało  jego  upadek!  –  Numer  6,  Dopuszczali  się  obrzydliwości  przede  Mną,  dlatego  też  usunąłem  ich,  po  tym  jak  to 
zobaczyłem. –  Obrzydlistwa,  mieli  oni  swoich bożków  rozpusty;  niektóre z  tych rzeczy  które  miały  miejsce  były  tak  wstrętne,  że  
większość ludzi nie uwierzyła by w to. . . . Oddali się oni zakazanym przyjemnością, orgiom grupowym itd. (Przeczytaj Rodz. 19:4-
10 – Rzym. 1:26-27) – To jest dokładnie to, co dzieje się w naszych czasach. A nawet maszerują oni po ulicach ze swoimi  
znakami. Jedno z ich haseł i czasopism o wszystkich rzeczach nazwane jest Pride (duma). – Lecz poza tym było dużo więcej 
występków przyjemności, itd.”

„Zgodnie z Biblijnymi cyklami, dokładnie 450 lat po potopie Sodoma poszła w ognistą zagładę! –  A Jezus powiedział, że te same 
rzeczy wydarzą się narodom na koniec wieku z atomowym wyrokiem, z ogniem i siarką z nieba!” (Łukasz 17:28-30)  – „Ostatnie 
dni Lota są w rzeczy samej smutne. Ostatni opis jaki o nim mamy pokazuje skazę Sodomy. Myślał on, że jego ostatnie dwie córki były  
niewinnymi pannami. (Rodz. 19:8) – Lecz prawdziwie zostały wyszkolone we wszelkich aktach perwersji. Podczas gdy ich ojciec topił  
smutki pijąc, obcowały z nim! (Rodz. 19:33-35) – Dziś, w ramach łaski, Bóg wybacza rodzaj ich grzechu i wybaczyłby im, lecz nie było  
śladu ich nawrócenia!” – „I zapoczątkowali oni szczep Moabitów i Amonitów, narodów, które stały się wrogami Izraela!” – „Niech cały 
chrześcijański świat przyjmie ostrzeżenie z przykładu Lota i pozostanie z dala od Handlowego i Religijnego Babilonu!  Ponieważ 
ona będzie jeździć na bestii i przekaże całkowite rządy Szatanowi, tak, jak zrobiła to Sodoma!” (Ap. 17:4-5)

W Bożej Szczodrej Miłości,
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