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Ml llPlffl dan lesbian adalah WM

■ fitrah, maka di mana mhom*™*, m
■ Ada orang kata, gay dan lesbian lO^lKnya Allan J W i. M Muslim TnsndicLTnkon

adalah fitrah. Namun sebenarnya, mengazab kaum v V (tidak mahu menyapa) tmmm
apaapa sahaja yang bertentangan Nabi Lilt saudaranya lebih ^Hj

dengan Islam bukanlah fitrah. Di dalam — daripada tiga malam di mana
Islam, gay dan lesbian bukanlah perkara telah mendustakan peringatan dan amaran. keduaduanya saling bertemu

yang dibenarkan. Islam merupakan agama Sesungguhnya kami telah menghantarkan laluyang ini berpaling dan yang

■ yang semua di dalamnya punya makna. kepada mereka angin ribut yang menghujani itu berpaling Yang terbaik di B
Maka di manakah maknanya pada gay dan mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi . , j . , L

,. , , , ,, antara keduanya lalan orang

lesbian? Jika berkahwin tidak mempunya Lut. Kami selamatkan mereka (dengan ^ memberi Salam

kemungkinan untuk memperoleh anak, menyuruh mereka keluar dari situ) pada yang mem erisaam.
hanya sekadar melampias nafsu mengikut waktu jauh malam, sebagai limpah kurnia irtumusumj

■ acuan sendiri dan kemudiannya ke mana? dari Kami.
Apa manfaatnya untuk dunia ini? Demikianlah kami membalas
Bahkan, gay dan lesbian antara yang orangorang yang bersyukur. Dan demi
mudah mendapat jangkitan AIDS. Sekiranya sesungguhnya! Nabi Lut telah memberi

■ benar gay dan lesbian adalah sebuah fitrah, amaran kepada mereka mengenai azab

maka mengapaTuhan melaknatnya dengan seksa kami dalam pada itu, mereka tetap ^H|
menurunkan azab terhadap mereka yang mendustakan amaranamaran itu. Dan demi
melakukannya? Amat kelakar apabila orang sesungguhnya! Mereka telah memujuk
seperti Irshad Manji berkata bahawa jika Nabi Lut mengenai tetamunya, lalu Kami

■ Tuhan tidak membenarkan gay dan lesbian, hapuskan biji mata mereka, serta (dikatakan jjj^H
makaTuhan tidak sepatutnya menciptakan kepada mereka): Rasalah azabKu dan kesan
mereka. amaranamaranKu!

Allah SWT menciptakan baik dan buruk Dan demi sesungguhnya! Mereka telah Di dalam tllbuh manusia ada
untuk menguji manusia. Untuk manusia pilih ditimpa azab yang kekal pada pagipagi hari segumpal daging. Apabila

■ arah mana mereka mahu tuju. (esoknya). Lalu (dikatakan kepada mereka): daging itll baik, maka tllbuh
" . . , * • . seluruhnya meniadi baik. Dan
SerfQ ^Ihamkannya (untuk
RasalahazabKudankesan amaran ^ H

mengenai) jalan yany membawanya amaranKu. Surah AlQamar ayat 9. seluruhnya menjadi buruk.
■ kepada kejahatan dan yang membawanya Justeru sebagai seorang Muslim, kita Ketahuilah bahwa Segumpal

kepada bertakwa. Sesungguhnya sepatutnya menjauhi perkara ini. Hari ini ada daging itU adalah kalbu atau W^k
berjayclcih orancj yang menjadikan dirinyci agenda yang Cuba membawa kita merasa flCLti TTlQTlllsiQ (Al Hcidist) BBi
 yancf sedia bersih  bertambahtambah biasa dengan perkara ini. Sedangkan ini

bersih (dengan iman dan amal kebajikan)," merupakan perkara yang dibenci oleh Allah

■ Surah AsySyams ay at 89. jjjj^l
Maka di sinilah ujiannya buat kita. Jika H
benar gay dan lesbian adalah fitrah, maka di

mana logiknya Allah SWT mengazab kaum HbHHmHH

■ Nabi Lut yang merupakan antara pempraktis BHlHH8pBjiilB||jl|^ ^H
seks songsang pertama di dalam sejarah
dunia? "(Demikian juga) kaum Nabi Lut

