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Objetivos:

·        Examinar vários eventos e aprender lições importantes aplicáveis ao século 21.  

Termos em árabe:

·        Lut - Nome em árabe do Profeta Lot.

 

 Muitas histórias no Alcorão nos mostram a
natureza de Allah, algumas seções nos falam do
Paraíso e do Inferno, e outras nos ensinam outros
tipos de lições, algumas muito relevantes hoje em
dia, como foram no tempo em que o Alcorão foi
revelado, ou ainda mais atrás na história da
humanidade. O Alcorão e a Bíblia narram histórias
similares sobre o Profeta Lot, A palavra em árabe
para Lot é Lut. A história do Profeta Lot é uma história particularmente pertinente no
século 21, porém, as pessoas recordam pouco de sua história.

A história de Lot foi reduzida durante séculos a uma fábula, uma parábola que adverte
as pessoas sobre a homossexualidade. Geralmente, o que escutamos é que Lot era um
homem de Allah, vivendo no povo de Sodoma, cujas pessoas praticavam o ato não natural
do homossexualismo. Allah abominou tais comportamentos e destruiu aquele povo,
salvando Lot e a sua família. Porém, a história de Lot contém muito mais que isso. É uma
história cheia de lições para a humanidade. Vamos dar olhada em sua vida para ver quais
mensagens podemos encontrar e aprender com ela. 

Lição 1
Allah destruiu Sodoma por crimes e pecados que vemos ao nosso redor todos os
dias, e aos quais aceitamos

Vivemos em um mundo onde o assassinato é comum, as drogas alucinógenas estão
disponíveis e as mulheres jovens engravidam fora da relação matrimonial. Identidades são
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roubadas, atos pecaminosos são chamados de diversão, e algumas ruas são inseguras
para parar mesmo no meio do dia. A pedofilia é abundante, assim como é a pornografia
infantil e o tráfico de pessoas. Estilos de vida degenerados são aceitos e são tidos como
normais. O álcool está facilmente disponível mesmo para crianças menores de idade e é
responsável por muitos dos males da sociedade. O povo do Profeta Lut viveu numa
sociedade muito semelhante à nossa.

A cidade de Sodoma era totalmente corrupta. A maioria das pessoas não tinha
vergonha e consideravam atos pecaminosos como diversão e frivolidade. Sodoma era uma
cidade de festa, onde os crimes e atividades criminosas eram abundantes, e aqueles que
passam pela cidade se arriscavam a ser assaltados ou fisicamente abusados. A violação
era normal, e o para eles o homossexualismo era divertido e os viajantes que esperavam
hospitalidade geralmente obtinham mais do que pediam. Sodoma era como o bairro que
evitaríamos atravessar pela noite, era o subúrbio que a polícia' não iria para atender uma
emergência.  

Lição 2
Convidar as pessoas à verdade com sabedoria e boas palavras.

"Convoca ao sendeiro de teu Senhor com sabedoria e belas palavras, e
argumenta da melhor maneira..." (Alcorão 16:125)

Allah enviou o Profeta Lot a esse povo com a mensagem de adorar somente a Allah.
Pediu que temessem a Allah e corrigissem seus maus caminhos dizendo: "Tenham temor
de Deus, eu sou para vocês um Mensageiro leal. Temei, pois, a Deus, e
obedecei-me!" (Alcorão 26:161 - 163). Lot falou de uma maneira suave, condenando
as ações e não as pessoas, e os incentivou a pedir perdão. Certamente há uma lição para
nós com esse exemplo. Lot falou de uma maneira suave às pessoas que Allah descreveu
como perversas e desobedientes, devemos recordar disso quando somos confrontados por
atos perversos que as pessoas do século 21 consideram divertidos. Devemos condenar o
ato, mas não a pessoa; essa era também a maneira que o Profeta Muhammad fazia,
condenava as ações e não as pessoas. 

Lição 3
Allah é Onividente

Ainda assim, infelizmente em Sodoma as palavras do Profeta Lot não foram escutadas,
pois o povo estava contente com sua forma de vida corrupta e não tinham desejo de
mudar. O povo de Sodoma cometia pecados abertamente e não sentiam vergonha
nenhuma. Não os importava que os outros os observassem cometendo pecados, como
também não os importava que Allah os observasse. Mesmo que tentemos esconder nossos
pecados, Allah vê todas as coisas, e nada pode ser escondido do Todo-Poderoso. Portanto,
se nos sentirmos envergonhados de nossas ações e desejamos que Allah não seja
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testemunha delas, provavelmente seja o momento de reconsiderar nosso comportamento
e encontrar uma maneira de agir que seja agradável perante Allah.

Lição 4
Os crentes devem ser hospitaleiros 

Quando os anjos chegaram à cidade de Sodoma, se apresentaram como viajantes, com
uma boa aparência. A primeira pessoa que eles falaram foi a filha de Lot. Ela se
preocupou com eles e lhes pediu que esperassem seu pai para que pudessem estar a salvo.
Quando Lot os conheceu, não conseguiu convencê-los de não atravessar a cidade, por isso
os manteve seguros em casa. Lot não sabia que os seus convidados eram anjos enviados
por Deus, e temia por eles mais do que a si mesmo. Quando os homens de Sodoma se
amotinaram na casa de Lot exigindo que ele entregasse os estrangeiros, Lot se opôs.

A bondade na hospitalidade vem de dar aos outros sem outra razão, que não seja a de
agradar a Allah. A pessoa que você ajuda pode estar em uma condição que nunca consiga
devolver o favor, e em alguns casos pode até lhe causar danos, porém no Islam a
hospitalidade é uma relação triangular entre o anfitrião,  o hóspede e Allah. Proporcionar
sustento ao hóspede é parte do direito que ele tem sobre você, não é um favor que você
concede; e o dever de concede-lo é uma responsabilidade que temos com Allah, não com o
hóspede. 

Você pode encontrar a história do Profeta Lot com mais detalhes aqui: 
https://www.islamreligion.com/pt/articles/1872/viewall/historia-de-lot-parte-1-de-2/
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