KiT – Krótko i na Temat

Có rki Lota

Dlaczego Lot zaproponował swoje dwie córki motłochowi w Sodomie?
Dziękuję, to dobre pytanie!

Myślę, że wynikało to z mizoginicznego sposobu myślenia tamtych czasów.
Zobacz Księgę Sędziów 19, gdzie znajduje się prawie identyczny, lecz dużo tragiczniejszy przykład tego samego rodzaju myślenia. Zauważ, że rozdział 19 zaczyna się tak:

Księga Sędziów 19,1: W owych dniach – nie było wówczas króla w Izraelu…, co jest, jak myślę, „elipsą” (wyrzutnią) pełnego wyrażenia, które występuje w rozdziałach 17 i 25.
Zauważ, że przed tym incydentem i następnie po nim, w Księdze Sędziów
17,6 i 25,21, czytamy: Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił
to, co było słuszne w jego własnych oczach.

Przez to, że nie było króla należy w moim mniemaniu rozumieć, że ludzie
nie opierali swojego zachowania na Słowie bądź Prawie swojego prawdziwego króla, Boga:
1 Księga Samuela 8,7: A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we
wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają
jako króla nad sobą.

Lot był pod takim samym wpływem myślenia świata swoich czasów jak
lewita żyjący w Efraim. Myślę, że jest to przerażający przykład, pokazujący,
jakie zniszczenie może spowodować światowe myślenie w postawach
tych, którzy twierdzą, że podążają za Bogiem. Lot, a nawet lewita, który
powinien był mieć więcej rozumu w głowie, nie szukali Bożego prowadzenia w tej sprawie, ale „każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych
oczach”.
Ciekawe jest, że aniołowie nawet nie zechcieli skomentować sugestii Lota
o zastąpieniu dwóch gości przez jego córki, ale zamiast tego po prostu
bezceremonialnie zaciągnęli go z powrotem do domu.

Kiedy już był z powrotem w „domu”, w obecności Boga (reprezentowanego przez aniołów), możliwe było uratowanie go, podczas gdy dzieci ciemności na oślep, po omacku szukały drzwi i nie mogły ich znaleźć.
Nie ma niczego, co by wskazywało, albo w przypadku Lota, albo konkubiny
lewity, na to, że Bóg dał przyzwolenie na ich działania. Myślę, że „ofiara”
Lota i postępowanie lewity są nam przedstawione jako dobitne przykłady
potworności, w jakiej mogą się pogrążyć nawet ludzie, którzy normalnie
mają dobre intencje, ale postępują według cielesnego sposobu myślenia.
Jawne potępienie byłoby zbyt pochopne.
Mam nadzieję, że te uwagi będą pomocne.
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