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Sodoma–Gomora1 a ich zánik alebo zamyslenie sa nad tým, čo je 

normálne2 – prirodzené  a čo nenormálne – neprirodzené3 

 

V poslednom čase sa v našich médiách dosť veľa prezentovali názory 

o registrovaných partnerstvách v Českej republike či právach homo-

sexuálov a lesbičiek na svoju orientáciu. Televízne správy nám viackrát 

priniesli ukážky z pochodov inak orientovaných ľudí, ktoré sa uskutočnili 

v Maďarsku, Izraeli či v iných štátoch. Spomínam si, ako toto všetko 

rozbehlo pred niekoľkými rokmi ruské dievčenské spevácke duo Tatu, keď 

sa na predstaveniach verejne bozkávali, za čo dostali poriadne zaplatené. 

Ako sme sa neskôr dozvedeli, dievčatá toto všetko „iba hrali“ v rámci 

svojej umeleckej show a pritom mali svojich priateľov. Zaujímavé je, že 

v kresťanskom Slovensku sa až veľmi otvorene rozpráva o týchto veciach, 

čo možno nie je na škodu, ale pritom v kresťanskom Írsku sa nič podobné 

v médiách ani zo strán politikov neprezentuje. Pritom obidva štáty sú vo 

zväzku Európskej únie a obidva štáty sa vo svojej podstate považujú za 

kresťanské.  

Mnohí módni návrhári, speváci, moderátori, herci, športovci, politici, 

básnici sa hlásia k tejto inej orientácii a niektorí sú na ňu doslovne pyšní. 

                                                 
1 Biblická archeológia potvrdzuje život v týchto mestách, ktoré tvorili koalíciu s ďalšími 
piatimi mestami. Život v týchto mestách existoval v r. 2500 pr.Chr.-1800 pr. Chr. 
СНИГИРЕВ, Р., Библейская археология. Москва 2007, s. 141 . 
2 V dnešnej dobe, kde vidíme, že ľudstvo stráca pravé hodnoty, je veľmi ťažko 
odpovedať jednoznačne, čo je normálne a čo nenormálne. Zväčša vychádzame z toho, 
že Boh prostredníctvom starozákonnej a novozákonnej Cirkvi nám v Svätom Písme 
zanechal odpoveď na to, čo je normálne a čo nenormálne. Ak však zoberieme citát, 
ktorý nám zanechal Spasiteľ, tak my kresťania, ak takto robíme každému človeku, sme 
z pohľadu dnešného konzumného a egoistického spôsobu živote nenormálni: „Lebo 
hladný som bol, a dali ste mi piť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako 
cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý a zaodeli sme ma; bol som vo väzení, a prišli 
ste ku mne. ...Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste 
urobili“ (Mt 25, 35-40). 
3 1Mjž 18, 1-33; 19, 1-38. 
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S podobnou namyslenosťou sa stretávame u mužov, ktorí okrem zákonitej 

manželky majú ešte aj milenky. Na cestu požehnaného manželstva ukázanú 

Bohom sa akosi zabúda. Taktiež prikázanie nezosmilníš, ktoré je jedným 

z Mojžišovho Desatora, je neustále platné. Mojžiš nemal čas vypisovať 

romány na danú tému, avšak Boh vedel, že pohlavná nezdržanlivosť 

v okolitých pohanských národoch bude mať za následok pohlavné choroby, 

utrpenie človeka, AIDS – postupnú a pomalú smrť. Človek však má 

slobodnú vôľu a nemusí rešpektovať Božie prikázanie, ktoré je dané 

človeku ako pomôcka zo strany Stvoriteľa, aby sa vyhol mnohým 

problémom. Boh totiž vo svojej vševedúcnosti vie čo, za čím nasleduje 

a prikázania dáva, aby človeku pomohol na jeho duchovnej ceste 

a v životnom napredovaní.  

Úlohou tohto môjho príspevku nie je odsúdiť a posudzovať život 

homosexuálov, ani sa vysmievať nad ich „krížom“, ktorý musia celý život 

trpezlivo niesť tak, ako mnohí iní ľudia, pretože iba úzka a tŕnistá cesta 

vedie do Kráľovstva nebeského. Neexistuje človek, ktorý by na svete 

nemal nejaký kríž1.  

Nedávno som mal možnosť vidieť veľmi pekný dokumentárny film, 

ako riešia ortodoxní rabíni túto problematiku ľudí s inou orientáciou. 

Preukazujú týmto ľuďom lásku a pochopenie, veľa s nimi rozprávajú, 

neodsudzujú ich, ale snažia sa im hovoriť, že tento hriech je vo Svätom 

Písme nazvaný „ohavnosťou“ a podľa možnosti nabádajú „svoje duchovné 

deti“ k celoživotnému celibátu. Nechcem svojím príspevkom vyvolať 

nejakú apokalyptickú a eschatologickú hystériu; na druhej strane treba 

povedať myšlienku sv. Nikodíma Svätohorca, že „koniec sveta nastane 

                                                 
1 Nie náhodou hovorí Isus Christos: „Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi 
byť učeníkom“ (Lk 14, 27). ... „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma 
hoden“ (Mt 10, 38). 
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o trochu skôr, pretože homosexualita bude na svete veľmi rozšírená“. 

Christova Cirkev bola vždy eschatologická a príznaky konca si vždy 

všímala. Preto by sa mali kresťania v týchto zložitých dobách orientovať 

a hľadať odpovede na zložité otázky vo Svätom Písme a ich komentároch.  

Pred trinástimi rokmi sme s manželkou zaviedli kresťanskú 

telefonickú linku GAY pomoci, takže som získal trocha skúsenosti v práci 

s inak orientovanými ľuďmi. Žiaľ, nedokázali sme pracovať viac ako rok, 

avšak som veľmi rád, že jeden z týchto ľudí zriadil združenie VALENTÍN 

a dodnes sa venuje týmto ľuďom pri Gréckokatolíckej eparchii, 

preosvieteného biskupa Milana v Košiciach. 

 Sväté Písmo podáva takéto nemorálne1 a pohoršujúce veci preto, aby 

sme sa poučili z chýb iných a vyvarovali sa im. A teraz už k samotnej téme. 

Ide o mesto v Palestíne, ktoré používalo dvojaký názov2 : Sodoma-

Gomora, i keď väčšina exegétov hovorí o dvoch samostatných mestách. 

Boh sa zjavuje Abrahámovi a jeho rodine prostredníctvom troch3 pútnikov 

– anjelov, ktorí ho navštívili pri dubine Mámre. Patriarcha ich prijíma 

s veľkou úctou, pohostí4 ich a dozvedá sa radostnú zvesť, že sa mu čoskoro 

narodí syn Izák. Abrahám sa dozvedel od nezvyčajných hostí aj o tom, že 

Sodoma má byť čoskoro zničená. Hospodin mu riekol: „ Pretože je veľká 

ponosa na Sodomu a Gomoru a ich hriech je veľmi ťažký, zostúpim 
                                                 
1 Pozri kapitolu „Amorálne“ miesta v Biblii. In: ЯСИНИЦКИЙ, Г., Апологетика 
Библии. Посох 1937, c. 63-69. 
2 NOVOTNÝ, A., Biblický slovník. Praha 1956, s. 192. 
3 1Mjž 18, 1-2 . Sv. Andrej Rubľov známy ruský ikonopisec, hovorí o tom, že 
Abrahámovi sa zjavila Svätá Trojica, čo vyjadril aj vo svojej ikone, ktorá je dodnes 
známa ako tzv. Rubľovova Trojica. Blažený Augustín poukazuje, že v spomenutých 
mužoch videl Lot anjelov, ale aj Boha, akoby v postave prorokov, preto ich raz 
oslovoval v jednotnom, raz v množnom čísle. Pozri kapitolu 29.: Traja muži alebo 
anjeli, ktorí sa ukázali Abrahámovi pri Mámreho dubine In: AUGUSTÍN, B., Boží štát, 
zv. II. Trnava 2005, s. 106. 
4 Postarať sa o pocestných, pohostiť ich bola jednou z veľkých cností patriarchu 
Abraháma. Keďže Abrahám bol na vtedajšiu dobu dosť bohatý, bohatstvo správne 
využíval aj k prospechu iným.  
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a uvidím, či všetci konali tak, ako zneje ponosa1, ktorá došla ku mne. Ak 

nie, dozviem sa to“2. Patriarcha Abrahám sa snaží veľmi zaujímavým 

trhovým3 spôsobom „zbíjať cenu“, pretože vie, že v meste žije jeho 

synovec Lót s rodinou. Takéto obchodné rokovanie s Bohom je z pohľadu 

patriarchu veľmi trúfalé, ale výsledok je taký, že sa dohodli, a že Boh 

nezničí mesto, pokiaľ sa tam nájde aspoň desať spravodlivých. Žiaľ, ani 

toľko málo spravodlivých ľudí sa tam však nenašlo. Abrahám toto všetko 

urobil, pretože myslel na svojho príbuzného Lóta.  

Slovenské príslovie, ktoré sa udomácnilo v národe, hovorí: „Hosť do 

domu, Boh do domu“. Je možné, že toto bohumilé príslovie je možno 

spomienkou na to, čo sa v dávnych časoch podarilo vykonať patriarchovi 

Abrahámovi, keď prijal pod „strechu svojho domu“ Boha. Dobrým 

zvykom4, ktorý sa v našom národe zachoval, je to, že počas vianočnej 

                                                 
1 Je možné, že v týchto mestách sa okrem znásilňovania diali aj vraždy a krádeže. 
ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д., Пятикнижие Мойсеево. Москва 2003, s. 155. Obyvatelia 
Sodomy chceli hostí nielen napadnúť, okradnúť, ale aj znásilniť. Homosexualita – 
sexuálna zvrátenosť (úchylka) - prerástla v tomto meste do zoofílie Porovnaj : 
HELLER, J.-PRUDKÝ, M., Obtížné oddíly knih Mojžíšových. Kostelní Vydří 2007, s. 
69-81. Ďalšie sexuálne úchylky ako pedofília, nekrofília, incest sa objavujú aj v našej 
spoločnosti, ktorá sa takmer nelíši od tej sodomskej. Incest rieši aj apoštol Pavol 
v Korintskej cirkvi (1Kor 25, 1-13), kde nabáda, aby bol hriešnik exkomunikovaný – 
vyobcovaný zo spoločenstva kresťanov – svätých, pretože sa tým ešte vystatoval, 
namiesto toho, aby sa hanbil a činil pokánie. Korint bol charakteristický svojím 
bohatstvom a neviazaným, t.j. nemravným spôsobom života. Určite by sme ho mohli 
novozákonne nazvať synonymom Sodomy. Ak porovnáme dnešok s rôznymi nočnými 
klubmi, striptízové bary, prostitútky poskytujúce svoje služby v rozličných podobách 
(baroch, na ulici, anonymne, na telefóne...) vidíme, že „žijeme na tej istej morálnej 
úrovni“ ako Sodoma či Korint, alebo, lepšie povedané, v rovnako zlých časoch.  
2 1Mjž 18, 20- 21. Antropomorfické podanie opisu, keď je Boh opisovaný ako človek, 
ktorý sa potrebuje o niečom presvedčiť. Vševedúci Boh, samozrejme, vie, čo sa dialo 
v Sodome a Gomore. Niektorí autori hovoria o Božej vizitácii. Pozri HELLER, J. –
PRUDKÝ, M., cit. dielo, s. 69. 
3 1Mjž 18, 24-32. 
4 Apoštol Pavol (1Kor 1, 18-31) hovorí, že kresťania sú vlastne Christovými bláznami. 
V dnešnom svete plného konzumu budú kresťania ozaj vyzerať ako blázni, ak 
k vianočnej večeri privedú bezdomovca a nakŕmia ho. Prikázanie napojiť smädného, 
nakŕmiť hladného, zaodieť nahého, navštíviť človeka vo väzení je aktuálne aj dnes 
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večere je ponechaná jedna stolička a tanier pre pocestných. Bohabojný 

a spravodlivý patriarcha sa vďaka tomu mal možnosť prihovoriť 

a zachrániť svojho príbuzného, ktorý žil v hriešnom meste. Rovnakú 

pohostinnosť prejavil aj Lót, keď pri vstupe do mesta sedel pri bráne1 

a ponúkol dvom pocestným svoj príbytok2 a pohostinnosť. Obyvatelia 

mesta sa začali v noci dobíjať do Lótovho domu a žiadali, aby im vydal 

cudzincov. Lopuchin3 udáva, že išlo o dvoch mladých a pekných mladíkov, 

pretože v takejto podobe sa zväčša anjeli zjavovali ľuďom. Lót im ponúkol 

svoje dve dcéry, len aby ochránil hostí. Sv. Ján Zlatoústy4 hovorí, že táto 

ponuka bola viac ako akákoľvek jeho pohostinnosť. Prof. J. Heriban5 

udáva, že práva hostí v starom Oriente boli také sväté, že Lót volí v tiesni 

radšej vydať obyvateľom Sodomy vlastné dcéry, ktoré boli už zasnúbené6, 

ako hostí. Iba oslepenie rozjareného davu zo strany anjelov, ktorý chcel 

                                                                                                                                               
a robíme to ako keby „samotnému Christovi“ . Prenocovať neznámeho pocestného, 
ktorý nás môže zavraždiť, okradnúť, je v dnešnej dobe už ozaj „maximálna šialenosť“ 
a považuje sa to niektorými ľuďmi za „absolútnu nenormálnosť“. Len pred sto či dvesto 
rokmi to bola v Rusku bežná vec pocestných prenocovať a nakŕmiť, pretože mnoho ľudí 
putovalo pešo do monastierov. Boli prípady, že zo Sibíri putoval človek rok, pokiaľ sa 
dostal do Počajeva na posvätné miesto. Rusi takéto navštevovania posvätných miest 
a kláštorov nazývajú паломничеством. V Pravoslávnej cirkvi existuje istý druh 
svätosti. Ľudia, ktorí ju majú, dostali pomenovanie „Blázni pre Christa“, v ruštine 
Христа ради юродивыйe. Títo svätci, ak čítame ich životy, vyzerali ako nenormálni 
a všetky svoje dobré skutky skrývali, rovnako aj svoj modlitebný život. Pozri: 
КОВАЛЕВСКИЙ, И., Юродство о Христе и Христа ради юродивы., Москва 
1902. Terajší veľmi známy monastier v Rusku Optyna Pustovňa, ktorý som nedávno 
navštívil dáva denne 1000 obedov ako pohostinnosť, z toho 120 pre mníchov 
a poslušníkov a ostatné pre hostí a pravdepodobne pre bezdomovcov a ľudí zo sociálne 
slabších rodín. 
1 Brána nebola iba miestom verejných záležitostí, výmeny tovaru, ale aj priateľského 
diskutovania medzi domácimi a cudzincami. Lót podobne ako Abrahám v stane akoby 
na niekoho čakal. 
2 Hygienu, nocľah a stravu. 
3 Толковая Библия, Т. 1. Петербург 1904-1907, c. 120-121, porovnaj Mk 16, 5. 
4 In: ФИЛАРЕТ, Д., Толкование на книгу Бытия. Москва 1862, c. 358. 
5 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona, Trnava 1996. ISBN 0-86516-335-9, s. 70. 
6 Nastavajúci zaťovia opovrhli návrhom na záchranu a spochybnili svojím rozhodnutím 
aj samotného Lóta, ktorý musel byť násilím vyvedený spolu so svojimi najbližšími, aby 
sa zachránili.  
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vylámať dvere, zachránilo Lóta a jeho rodinu. Anjeli vyviedli urýchlene 

rodinu preč a prikázali im, aby opustili mesto. Lótovi nebolo ľahké opustiť 

svoj pekný dom a bohatstvo, ktoré získal počas svojho celého života. 

Taktiež budúci zaťovia sa smiali z návrhu svojho „svokra“,1 ktorý mal 

strach z toho, čo sa čoskoro odohrá. Útočisko našli pri mestečku Sigor,2 

kde sa Lótova žena obzrela a premenila na soľný3 stĺp. Vladyka Benjamín 

poukazuje, že žena bola potrestaná kvôli tomu, že neposlúchla zákaz otáčať 

sa a zároveň, že vo svojom srdci odsúdila Boha4. Na taký istý dôvod, 

odsúdenie Boha, premenenia sa na soľný stĺp poukazuje aj vladyka 

Benjamín5.  

Známy židovský historik Jozef Flávius6 vo svojom diele spomína 

soľný stĺp, na ktorý dodnes Arabi ukazujú ako na pozostatky Lótovej ženy 

v blízkosti meste Usdum. Poniektorí7 autori hovoria, že premenenie ženy 

na soľný stĺp je ľudovou tradíciou, ktorá sa uchovala v židovskom národe.  

Hriechy proti prírode8 boli príčinou toho, že ľudia úplne stratili bázeň 

pred Bohom, ale aj pred ľuďmi. Sodoma9 a Gomora kvôli veľkému 

                                                 
1 УАЙТ, Е., Конфликт веков. Москва 1998, s. 137-138. 
2 Prof. J. Heriban udáva názov miesta Segor. Pozri cit. dielo, s. 71. 
3 Dodnes v okolí Mŕtveho mora je veľa skál, ktoré majú podobu človeka.  
4 ВЕНИАМИН, Е., Священная библейская история. ч. 1. Москва 2000, s. 26. 
5 Puškar, cit. dielo, s. 76. 
6 Starož. I, 11, 4 In: ЛОПУХИН, А., Толковая Библия, Т. 1., s. 125. 
7 PETER, M., Wyklad Pisma Swietego Starego Testamentu. Poznaň 1959, s. 193. 
8 БОГОСЛОВСКИЙ, М., Священная история Ветхого Завета, Сергиев Посад 1999, 
s. 23. 
9 Sodomský hriech je hriech homosexuality. V Starom Zákone sa považoval za veľkú 
ošklivosť a bol trestaný smrťou. „Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, 
obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich“ (3Mjž 20, 13). 
S mužskou prostitúciou sa bežne stretávame v Kanaáne pri kulte Baala a Aštarty. 
Homosexualita a iné zvrátenosti boli konané z dôvodu, že človek začal prejavovať 
božskú úctu prírode, človeku a iným tvorom. Pravdepodobne obyvatelia Sodomy sa tiež 
zúčastnili na sexuálnych orgiách, do ktorých chceli vtiahnuť aj cudzincov. GENEZIS – 
Starý Zákon (překlad s výkladem), Praha 1968, s. 123.  
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morálnemu a náboženskému úpadku1 ich obyvateľov zanikli. Evanjelista 

Lukáš2 zaznamenáva ako Christos hovorí: „Podobne ako bolo za dní 

Lótových; jedli, pili, kupovali a predávali, sadili, stavali, a v ten deň, keď 

Lót vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili všetkých“. 

Apoštol Júda3 taktiež píše: „Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, ktoré 

práve tak smilnili ako tamtie a šli za iným telom, znášajú trest večného 

ohňa a sú nám výstrahou.“ Blažený Augustín poukazuje, že pohlavné 

obcovanie medzi mužmi bolo také bežné ako hociktorý iný skutok 

dovolený zákonom4. Apoštol Peter5 hovorí: „Odsúdil aj mestá Sodomu 

a Gomoru, obrátil ich v popol a tak ukázal výstražný príklad spravodlivého 

Lóta, utrápeného výstredným obcovaním nemravníkov, lebo tento 

spravodlivý, dokiaľ prebýval medzi nimi, deň po dni si trápil spravodlivú 

dušu pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul. Tak, hľa, môže Pán vytrhnúť 

pobožných z pokušenia, ale ponechať nespravodlivých až do súdneho dňa 

a potrestať, najmä však tých, čo vedení nečistými žiadosťami idú za telom 

a neuznávajú nikoho nad sebou; samoľúbi bezočivci, ktorí sa neboja rúhať 

mocnostiam, kdežto anjeli, hoci v sile a moci väčší, nevynášajú proti nim 

rúhavého výroku pred Pánom“.  

Geologické a archeologické vykopávky potvrdzujú, že v tomto 

regióne došlo k veľkej prírodnej katastrofe, ktorá bola príčinou zániku 

týchto miest. Prot. Alexander Meň poukazuje na to, že toto biblické 

svedectvo hovorí o tom, že dejiny, ale aj osud národov sú späté s ich 

morálnym stavom. Mŕtve more Jozef Flávius6 vo svojej dobe nazýval 

                                                 
1 МЕНЬ, A., Как читать Бибпию. Кaлининград 2002. ISBN 5-88869-032-5, c. 101. 
2 Lk 17, 28-29. 
3 Jud 1, 7. 
4 Pozri AUGUSTÍN, B., cit. dielo, s. 106, kapitola 30.: Záchrana Lóta pri spálení 
Sodomy a príhoda s Abimelechom.  
5 2Pt 2, 6-11. 
6 Antiq 5,1, 229. 



 27

Sodomským morom1. Katastrofa2, ktorá sa tu odohrala, mala „prirodzený“ 

ráz, pretože tu došlo k zemetraseniu a zároveň k vulkanickému výbuchu 

sopky. Posledné zemetrasenie, ktoré pocítilo 500 ľudí, sa tu uskutočnilo 

v r. 1927. Nad Sodomou a Gomorou sa rozšírilo ticho smrti. Na mieste 

týchto dvoch miest sa neskôr vytvorilo Mŕtve more, ktoré je nám dnes 

známe veľkým obsahom soli, kde sa liečia rôzne kožné choroby. V tomto 

mori3 sa nie je možné utopiť a preto bežne človek4 si môže ľahnúť pri 

plávaní na chrbát a čítať noviny. Zničenie Sodomy a okolitých mestečiek sa 

stalo na zásah Boží. Boh na to používa prírodné sily. V Palestíne sú časté 

zemetrasenia. Aj dnes sa tu nachádza asfalt, nafta a ložiská síry5. Boh 

používa tieto živly a ničí hriešne mestá. Mohlo to byť zemetrasenie spojené 

s erupciou horľavých plynov. Mŕtve more,6 ktoré predtým nesiahalo až tak 

ďaleko na juh, následkom zemských otrasov a prehĺbenia asfaltových 

a petrolejových ložísk sa dostáva nižšie k juhu a zalieva kraj, kde stála 

Sodoma a ostatné zničené mestá. A táto prehĺbenina je dokázateľne 

geologicky mladšia ako ostatné okolie. Arcibiskup Benjamín7 poukazuje, 

že letci, ktorí systematicky premávajú nad Mŕtvym morom, vidia kontúry 

základov a rozvalín mesta. Voda v mori obsahuje 25% soli a je natoľko 

nepriehľadná, že potápač, ak si priloží ruku pred potápačské okuliare, ju 

                                                 
1 Alebo jazerom. Podobné názvy nachádzame pri definícii Galilejského mora, ktoré je 
tiež niektorými evanjelistami nazvané jazerom.  
2 LACH, S., Ksiega Rodzaju. T. 1. Poznaň 1962, s. 378. 
3 V najbližšej dobe sa pod hladinu Mŕtveho mora chystá americko-kanadská 
archeologická expedícia, ktorá chce vyriešiť záhadu zániku Sodomy a Gomory.  
4 Fotografiu uverejnil W. Keller, A: Biblia má predsa pravdu.  
5 HERIBAN, J., Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 71. 
6 Mŕtve more je dodnes Arabmi nazývané ako Lótovo more.  
7 ВЕНИАМИН, П., Священная библейская история, ч. 1- 2., Санкт- Петербург 
2004, s. 665. Docent Puškár už za totalitného režimu v Moskovskej Duchovnej 
Akadémii premietal študentom diapozitívy a takýmto spôsobom v sprievode cirkevných 
piesní sa snažil zaujať študenta pri vyučovaní Starého Zákona.  
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prakticky nevidí. Preto podmorský výskum až v 400 m hĺbke bude veľmi 

náročný.  

Lót a jeho dcéry, ktoré sa zachránili spolu s ním, sa stali zakladateľmi 

národov Moabiťanov1 a Amoniťanov2. Lót sa v Segore dlho nezdržal. 

V Sodome stratil celý svoj majetok. Práve jeho dve dcéry si mysleli, že sa 

pre chudobu asi nebudú môcť ani vydať. Túžia však mať deti. Čo bolo 

znakom Božieho požehnania najmä v Oriente. Tým nemožno ospravedlniť 

ich skutok, keďže sa dopustili incestu3 tak, že otca opili a ľahli si k nemu. 

Napriek tomu, že celý svoj život prežili v Sodome, mravné zákony si príliš 

neosvojili. Mysleli si, že sa majú postarať o potomstvo otca4. Moabčania sa 

osadili na tých miestach, kde sa zdržiaval Lót po zničení Sodomy, na 

východnom brehu Mŕtveho mora. Amončania bývali severnejšie od 

Moabčanov5 v Zajordánsku. Slovenské príslovie „Zlá spoločnosť kazí 

dobré mravy“ sú názorným príkladom, ako úpadok morálky nastal aj v 

rodine Lóta.  
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