"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen
med den Engelska titeln “Lots Daughters.” Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå
sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen.
Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska
och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få
ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning.”

Lot's döttrar
Välkommen till en annan undervisningsserie med 119.
I den här undervisningsserien vill vi ta upp några av de vanligaste invändningarna för att en påstådd
ateist eller agnostiker också kan utgöra en troende. Undervisningen i den här serien kommer att ta upp
några av de svårare partierna med skenbara motsättningar, och etiska frågor i Bibeln.
Med detta sagt, om du skulle falla i kategorin av att vara en skeptiker, ber vi om din öppenhet och
hänsyn till vad som presenteras. Det är vår önskan att ge dig sanningen med kärlek och vänlighet. Om
du vill veta mer om vad vi tror och lär, besök oss på TestEveryting.net.
Vi hoppas att du ska tycka om att studera och pröva följande;
Innan förstörelsen av Sodom och Gomorra, fick den rättfärdige Lot besök av två änglar, eller Guds
budbärare. Deras besök fick en viss uppmärksamhet från människorna i Sodom. Männen där var
intresserade av att ha sexuella förbindelser med dem, och begärde av Lot att han skulle släppa ut dem på
gatan. Som svar erbjöd Lot dem att istället ta hans döttrar.
Detta är inte bara förvirrande för en troende, men de troende ser detta som ett mycket oetiskt svar från
Lot, eftersom Lot definieras som en rättfärdig man. Skeptiker frågar med rätta;
"Hur är det rättfärdigt att erbjuda sina egna döttrar till en pervers sexuell mob utanför sitt hem?"
Det är en mycket bra och berättigad fråga.
Svaret ligger i själva vittnesbörden om händelsen;
1 Moseboken 19:1-11
På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port.
När han fick se dem, steg han upp för att möta dem, och han föll ner med ansiktet mot jorden
och sade: "Mina herrar, kom med till er tjänares hus. Tvätta era fötter och stanna över natten.
Sedan kan ni fortsätta er färd tidigt i morgon." De svarade: "Nej, vi stannar på gatan över natten."
Men han bad dem så enträget att de tog av från vägen och kom in i hans hus.
Han lagade en måltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt.
Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla,

allt folket utan undantag. De kallade på Lot och sade till honom:
"Var är de män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem."
Uppenbarligen avslöjade männen i Sodom genom sitt beteende, att de var homosexulla.
Ha det i åtanke när vi fortsätter;
Då gick Lot ut till dem i porten, stängde dörren efter sig och sade:
"Mina bröder, gör inte så illa!
Lot fortsatte ut på gatan och han kallar deras intressen och beteenden för onda.
Jag har två döttrar som aldrig haft någon man.
Låt mig föra ut dem till er, så kan ni göra vad ni vill med dem.
Gör bara inte något mot de här männen, eftersom de har sökt skydd under mitt tak."
Det är detta som många reagerar på.
Hur kunde Lot, en rättfärdig man, erbjuda sina döttrar och säga att dessa män kunde göra vad de ville
med dem. Men för den som rätt uppmärksammar situationen, inser man att Lot hanterade detta dilemma
på ett smått genialskt sätt. Lot fortsätter;
Gör bara inte något mot de här männen, eftersom de har sökt skydd under mitt tak."
"Dessa män, eller änglar, hade korsade tröskeln till Lots till hus, så Lot var ansvarig för att skydda dem.
Men han var också ansvarig för att skydda sina döttrar. Han säger så här i vers 8;
Jag har två döttrar som aldrig haft någon man. Låt mig föra ut dem till er,
så kan ni göra vad ni vill med dem.
Varje person med lite moral eller etikkänsla skulle ifrågasätta Lots handlande i denna situation.
Vem skulle ge bort sina döttrar till en pervers sexuell mob till förmån för två främlingar?
Dock måste Lot ha haft en magisterexamen i psykologi, eftersom han åstadkom exakt det resultat han
hoppats på. Tro det eller ej, Lot avsåg aldrig att någon skada skulle ske varken med besökarna eller hans
döttrar. Hans erbjudande räddade faktiskt både budbärarna och döttrarna.
På vilket sätt då, undrar du kanske.
Låt oss backa i berättelsen lite ...
Kom ihåg att budbärarna skickades dit för att söka upp en rättfärdig man som skulle skonas.
Vi läser om detta i 1 Moseboken 18;
1 Moseboken 18:22-24
Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom, men Abraham stod kvar inför Herren.
Och Abraham gick närmare och sade: "Vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den
ogudaktige? Kanske finns det femtio rättfärdiga i staden. Vill du då förgöra den och inte skona
platsen för de femtio rättfärdigas skull som finns där?
Detta är hur den rättfärdige Lot agerade. Han bortsåg från sin egen säkerhet och riskerade den för de
andra i sitt hus. Lots ord kan verka förvirrande och till synes orättfärdiga, men när vi förstår situationen
och hur Lot psykologiskt manipulerade pöbeln, inser vi att hans avsikt och motiv var rena.

Vi förstår då att Lot verkligen var en rättfärdig man, och budbärarna insåg detta.
Abraham bad om att Sodom skulle skonas om 10 rättfärdiga män hittades i staden.
Lot var den enda, han och hans hus. Budbärarna bevittnade allt detta och insåg snabbt Lots osjälviska
handling. Det var då som budbärarna räddade Lot från en säker undergång, eftersom hans agerande
retade denna mobben till den milda grad grad, och Lot visade sig vara rättfärdig och osjälvisk.
Budbärarna ingrep sedan och räddade Lot, och ingen kom till skada.
Det var helt enkelt ett test från Gud för att se om han skulle leva upp till sin rättfärdighet.
1 Moseboken 19:1-11 (fortsättning)
Männen räckte ut sina händer och drog in Lot till sig i huset och stängde dörren.
Männen utanför huset slog de med blindhet, både små och stora,
så att de förgäves försökte finna dörren.
Hur många av oss skulle vilja kliva ut i frontlinjen som Lot gjorde, med vetskap om att han själv kunde
bli skadad, bara för att rädda två män som han inte ens kände?
Vi hoppas att detta har gett dig ett annorlunde perspektiv på varför Lot till synes erbjöd sina döttrar till
en ond mobb. När vi ser vad Lot egentligen gjorde, är det klart att han visste att pöbeln inte skulle ta
erbjudandet om döttrarna på allvar, men i stället blir arga. Detta drog deras uppmärksamhet från
budbärarna och tog sig istället uttryck i en våldsam ilska mot Lot på grund av deras sexuella intresse.
Detta gjorde Lot osjälviskt för att skydda resten av sitt hus på hans egen bekostnad.
Må vi alla vara så osjälviska och rättfärdiga som Lot.
Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net
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