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Norsk
Historien om profeten Lot (fvmh)
All takk til Allah, Den mest gavmilde. Jeg bevitner at ingenting er verdt tilbedelse unntatt Ham,
uten partnere. Måtte Allah sende fred og velsignelser over Hans siste sendebud.
Allahs tjenere! I dag skal vi snakke om profeten Lot (fvmh), hvis Allah vil.
Beskrivelse av Sodomas folk
Profeten Abraham (fvmh) dro fra Egypt med sin nevø Lot (fvmh), som dro til Sodoma (Sadum) ved
Dødehavets vestkyst. Byen var full av ondskap. Innbyggerne ranet og drepte de reisende. Det var
også vanlig at menn hadde sex med hverandre istedenfor med kvinner. Denne unaturlige handlingen
ble senere kjent som sodomi (etter byen Sodoma). Det ble praktisert åpenlyst uten hemninger.
Lots budskap
Da disse forbrytelsene og syndene var på topp, åpenbarte Allah til profeten Lot (fvmh) at han skulle
samle folket og be dem stoppe den usømmelige oppførselen, men de var så nedsunket i sine
umoralske vaner at Lot snakket for døve ører. Fulle av unaturlige lyster nektet de å høre, selv da Lot
advarte dem om Allahs straff. De truet istedenfor med å jage han ut av byen hvis han fortsatte sin
preken. Allah, Den allmektige åpenbarte: Lots folk kalte sendebudene for løgnere, da deres bror
Lot sa til dem: «Vil dere ikke være gudfryktige? Jeg er et pålitelig sendebud til dere, så frykt
Allah, og adlyd meg! Jeg ber dere ikke om noen lønn for dette. Min lønn er en sak for all verdens
Herre. Er det slik at dere holder dere til menn fortrinnsvis, og forsømmer deres hustruer som
Herren har skapt for dere? Nei, dere er et folk som går over grensen.» De svarte: «Hvis du ikke
holder opp, Lot, vil du bli jaget bort.» Da sa han: «Jeg avskyr i sannhet det dere gjør! Herre,
redd meg og mine fra det de bedriver.» Så reddet Vi ham og hans, alle sammen, unntatt en
gammel kone blant de gjenværende. (26:160-171)
Lots kone
Lot ble trist over det folket hans gjorde. Det dårlige ryktet deres spredte seg over landet mens han
kjempet mot dem. Ettersom årene gikk, fortsatte han misjonen sin til ingen nytte. Det var bare
familiemedlemmene som svarte på hans kall og trodde, og selv i hans familie trodde ikke alle. Lots
kone var vantro, akkurat som Noahs kone. Allah, Den allmektige sa: Allah har gjort en lignelse for
den vantro om Noas hustru, og Lots hustru. De var under to av Våre rettferdige tjenere, men de
svek dem. Så kunne de ikke hjelpe dem det ringeste overfor Allah, og det ble sagt til dem: «Gå
inn i Ilden sammen med dem som går dit.» (66:10)

Engler møter Lot
Hvis hjemmet er en plass for trivsel og hvile, så fant ikke Lot det, han led både inni og utenfor
hjemmet sitt. Livet hans var en sammenhengende tortur og han led svært mye, men han forble
tålmodig og standhaftig med folket sitt. Årene fortsatte og ingen trodde på ham. De snakket
nedsettende om budskapet hans og utfordret han. «Så send over oss Allahs straff, om det du sier er
sant!» (29:29)
Overveldet av fortvilelse ba Lot om at Allah måtte gi han seier og å ødelegge de korrupte. Englene
dro derfor fra Abraham (fvmh) til Lots by Sodoma. De kom til byen om ettermiddagen. Den første

som fikk øye på dem var Lots datter som satt ved elven og fylte vannmuggen med vann. Da hun
løftet hodet og så dem, ble hun forskrekket over at det fantes så vakre menn på jorden. En av de tre
mennene (engler) spurte henne: «Jomfru, er det en plass å hvile her?» Hun husket karakteren til
folket sitt og svarte: «Vent her, ikke gå før jeg har fortalt min far og kommet tilbake.» Hun levnet
muggen ved elven og sprang fort hjem. «Far!» ropte hun. «Du er ønsket ved byporten av noen unge
menn og jeg har aldri sett ansikt som deres før!» Lot følte seg engstelig da han sprang til sine
gjester. Han spurte dem hvor de kom fra og hvor de var på tur. De svarte ikke på spørsmålene hans,
men spurte istedenfor om de kunne være gjester hos ham. Han begynte å snakke med dem og
fortalte om sitt folks karakter. Lot var opprørt, han ønsket å overbevise sine gjester om å ikke
overnatte der uten å fornærme dem, men samtidig ønsket han å vise normal gjestfrihet. Han prøvde
forgjeves å få dem til å forstå den farlige situasjonen og anbefalte dem til slutt å vente til natten falt
på, for da kunne ingen se dem.
Mobben ved Lots hus
Da mørket senket seg over byen eskorterte Lot gjestene til sitt hjem. Ingen visste om at de var der,
men så snart Lots kone så dem, snek hun seg stille ut av huset så ingen la merke til henne. Hun
sprang fort til folket sitt med nyhetene og det spredte seg lynsnart blant innbyggerne. Folket fortet
seg spendt til Lot. Lot ble overrasket over at de hadde funnet ut av gjestene hans og lurte på hvem
som hadde informert dem. Han fant ut av det da han ikke kunne ikke finne sin kone noen steder, noe
som tilføyde sorg til bedrøvelsen.
Da Lot så mobben komme mot huset hans så lukket han døren, men de fortsatte å banke på den.
Han ba dem om å la gjestene være i fred og frykte Allahs straff. Han ba dem innstendig om å søke
seksuell nytelse med sine koner, for det var det Allah hadde tillatt. Lots folk ventet til han hadde
avsluttet sin korte tale og brølte så av latter. Forblindet av lidenskap brøt de ned døren. Lot ble svært
sint, men han var maktesløs foran disse voldelige menneskene. Han klart ikke å stanse den dårlige
behandlingen av gjestene sine, men var fast bestemt og fortsatte å bønnfalle mobben.
Straffen
I det forferdelige øyeblikket ønsket han at han hadde krefter nok til å skyve dem unna gjestene sine.
Da gjestene så han i den hjelpeløse og sørgelige tilstanden, sa de: «Lot, vær ikke bekymret eller
redd for vi er engler og disse folkene vil ikke skade deg.» Da gjengen hørte dette ble de vettskremte
og flyktet fra Lots hus, og kastet trusler mot han da de dro. Englene advarte profeten Lot (fvmh) om
å levne huset sitt før soloppgang, og ta med seg hele familien unntatt konen sin. Allah har bestemt at
byen Sodoma skal forsvinne. Et jordskjelv rystet byen. Det var som om en mektig kraft hadde løftet
hele byen og kastet den ned i ett støt. En storm av stein regnet over byen. Alt og alle ble tilintetgjort,
inkludert Lots kone.
Englene møter Abraham
Allah, Den allmektige berettet denne historien: Og fortell dem om Abrahams gjester. Da de trådte
inn til ham, hilste de: «Fred!» Men han svarte: «Vi er redde for dere!» De sa: «Vær ikke redd!
Vi har godt nytt til deg om en forstandig gutt.» Da svarte han: «Bringer dere meg godt nytt,
skjønt høy alder har nådd meg? Hvilket godt nytt bringer dere?» De sa: «Vi bringer deg sannhets
nytt. Gi ikke opp håpet!» Han svarte: «Hvem gir vel opp håpet om Herrens nåde, unntatt de som
farer vill?» Han fortsatte: «Og hva er så deres anliggende, dere utsendinger?» De sa: «Vi er
sendt til et folk av syndere, unntatt Lots familie. Dem skal vi redde alle sammen, unntatt hans
kone. Vi har bestemt det slik. Hun vil bli av dem som blir tilbake.» Da utsendingene kom til Lots
hus, sa han: «Dere er fremmedfolk?» Og de svarte: «Nei, vi kommer til deg med det som de alltid
tvilte på. Vi kommer til deg med sannheten, og vi er sannferdige. Dra av gårde, du og dine, i en
nattetime, og følg du etter bak dem. Ingen av dere må snu seg tilbake. Gå dit dere befales.» Og Vi
meddelte ham denne beslutning, så de vil være tilintetgjort før morgenen kommer, til siste mann.
Byens innvånere innfant seg med tegn på glede, og han sa: «Dette er mine gjester, gjør meg ikke

vanære! Frykt Allah, og bring ikke skam over meg!» De svarte: «Har vi ikke forbudt deg å ta
imot alskens folk?» Han sa: «Her har dere mine døtre, om dere må gjøre noe galt mot noen.» Så
sant du lever, de var helt blinde i sin rus. Men skrallet tok dem ved soloppgang. Vi snudde opp
ned på byen, og lot teglstein regne over dem. Sannelig, i dette er jærtegn for de observante. Den
ligger ved en større vei. Sannelig, i dette er tegn for de troende. (15:51-77)
Så reddet Vi ham og hans, alle sammen, unntatt en gammel kone blant de gjenværende. Så ødela
Vi de andre. Vi lot et regn regne over dem. Ondt er regnet til dem som er advart. Heri er visselig
et tegn! Men folk flest tror ikke. Herren er Den mektige, Den nåderike. (26:170-175)
Lots liv etter Sodoma
Boken var lukket for Lots (fvmh) folk. Byene og navnene deres har blitt slettet fra jordens overflate
og glemt. En bok fra de korrupte bøkene var lukket. Lot (fvmh) fortsatte mot Abraham (fvmh). Han
besøkte ham, og da han fortalte historien om folket sitt, ble han overrasket over at Abraham (fvmh)
allerede visste om det. Lot (fvmh) fortsatte å invitere folk til Allah, det gjorde også Abraham
(fvmh), den tålmodige som vendte seg i anger til Allah, og de to var standhaftige i sin misjon.

