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Att smäda Gud Job 1:6-11, 2:1-5
Att förstöra ryktet för den Kristustroende. Luk. 22:23-34
Att stoppa Guds verk. Neh. 6:1-13
Att fylla helvetet med människor. Matt. 23:13-15
Att placera demoner i människor. Matt. 17:14-21
Att göra folk sjuka. Luke 13:10-16

BERÄTTELSEN OM LOT
 Förstörelsen av Lots liv började med stridigheter. I Mos. 13:1-12
 Lot flyttade till Sodom, helt utan att bry sig om att staden var ond. vers 13
 Lot kunde ha stannat hos Abraham och delat med honom välsignelser från
Gud, men tillfälliga jordiska ting lockade honom bort. versar 14-18
 I början blev Lot ärad i Sodom där han blev en domare. I Mos. 19:1, 19:9
 Lot var så moraliskt korrupt att han hade tappat synen på det faktum att Gud
var Allsmäktig och var Skaparen så han trodde att han var tvungen att
beskydda änglarna. För att kunna göra det var han villig att offra sina egna
döttrar och tillåta en gängvåldtäkt hela natten för de perversa homosexuella
mot sina döttrar. versar 2-8
 Änglarna brydde sig inte om Lot; de tog bara tag i situationen - versar 11-12
 Trot varningen från änglarna ville Lot och hans fru inte lämna Sodom; det var
en stad som var bekväm för dem. versar 13-17
 Lot var mer intresserad av att leva ett behagligt liv, än att vandra med Gud.
versar 18-20
 Lot frestade Guds tillåtande vilja. versar 21-23
 Lot förlorade sin fru. versar 24-26
 Gud sparade Lots liv för Abrahams skull. versar 27-29
 Slutligen gick Lot till den plats Gud ville ha honom, men det fanns ingen
välsignelse kvar för Lot. Hans två döttrar begick incest med sin far och som
resultat blev det två söner. Båda sönerna blev fördömda och blev stamfäder
åt två släkter, Moab and Ammon. versar 31-38
 Lots fria ord och hans trovärdighet blev stulna av Djävulen; dessutom
bringade han en förbannelse på sin avkomma, som fortfarande är i laga kraft
om inte individer tar emot Kristus som sin personliga Herre och Frälsare.
Har du lämnat dig åt Gud och blivit en ny skapelse?
Är du på Guds sida, eller Djävulens? Är du ett ljus i världen och salt i en syndig
värld? Matt. 5:13-16
Har du öron till att höra med?
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