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1. Inngangur 
Sagan um eyðingu Sódómu hefur verið mér hugleikin um nokkurra ára skeið. Innan 
kirkjunnar er boðaður kærleikur og miskunn Guðs, en ég þegar ég las upphaflega textann í 
Fyrstu Mósebók 19.1-29 upplifði ég aðeins grimmd og miskunnarleysi Guðs vegna eyðingar 
hans á fólkinu í Sódómu. Ég spurði sjálfa mig, hvernig getur Guð almáttugur tortímt sköpun 
sinni?  

Sagan hefst hjá Abraham í Hebron þegar þrír menn koma til hans og hann áttar sig á að þarna 
er Drottinn á ferðinni. Hann býður þeim hvíld og máltíð. Mennirnir segja Abraham hvað þeir 
hafa í hyggju varðandi Sódómu og halda tveir þeirra til borgarinnar. Á meðan sárbænir 
Abraham Drottin að hlífa borginni við eyðingu. Mennirnir tveir sem nú eru kallaðir englar 
koma til Sódómu um kvöldið og tekur Lot á móti þeim við borgarhliðið. Hann býður þeim 
næturgistingu og máltíð, en ólíkt Abraham áttar hann sig ekki á hverjir mennirnir eru.  

Sagan af Sódómu hefur haft mikil áhrif í gegnum tíðina og oft notuð þegar ákveðin mál koma 
upp sem snerta kynlífshegðun manna. Þá er aðallega vitnað í versin þegar íbúar Sódómu koma 
að húsi Lots og vilja ע ַ  gesta hans, eða samkvæmt almennri túlkun eiga (jada, kenna) יָד
kynmök við þá. Þessi vers hafa verið tengd við söguna af hjákonu Levítans í 19. kafla í 
Dómarabókinni, þar sem svipaðir atburðir eiga sér stað og í Sódómu. Menn koma að húsi 
gestgjafa Levítans og vilja kenna gestsins, en Levítinn hendir hjákonunni í þá og þeir nauðga 
henni alla nóttina. Þetta eru hræðilegir atburðir og því er erfitt að skilja þegar Lot býður 
íbúum Sódómu dætur sínar í stað gesta sinna, en íbúarnir hafna þeim. Af þessum sökum hefur 
kynhneigð íbúa Sódómu verið til umfjöllunar í aldanna rás og þá yfirleitt með fordæmandi 
hætti. Innan Biblíunnar hafa þessir textar verið túlkaðir á mismunandi hátt, en ávallt gegn því 
hátterni sem íbúar Sódómu stunduðu. Fræðimenn eru enn að velta fyrir sér merkingu þessarar 
frásagnar og eru alls ekki sammála um boðskap hennar. Því spyr ég hver var hin eiginlega 
synd Sódómu?  

Í fyrsta kafla mun ég fjalla um bókmenntaformið og inn í hvaða hefð textinn verður til. Ég 
mun reyna annars vegar að varpa ljósi á hugtakið ע ַ  og hins vegar að leitast við (jada, kenna) יָד
að svara hver hafi verið hinn eiginlegi tilgangur með frásögninni um Sódómu í 
textagreiningunni. Í öðrum kafla verða skoðaðar guðfræðilegar áherslur og syndaskilningur 
textans. Í þriðja kafla verður fjallað um áhrifasöguna, þar sem 1Mós 19.1-29 hefur haft mikil 
áhrif og oft verið notuð sem varnarrit gegn siðferðisbresti mannsins. Orðið sódómska hefur 
haft mikil áhrif á skoðanir fólks gagnvart samkynhneigðum, þrátt fyrir að innan Biblíunnar 
hafi sú áhersla ekki verið áberandi mikil (samanber Esk 16.48-50; Heb 13.2; Lúk 10.1-12), en 
ég mun einnig skoða þær túlkanir. 
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2. Ritskýring 

2.1. Bókmenntaform 
Fimmbókaritið er fléttað saman úr margvíslegum textum frá mismunandi tímum, sem höfðu 

varðveist í munnlegri geymd um aldir. Það eru margar leiðir til að skilgreina ritið, en sú 

þekktasta er heimildakenningin sem var fyrst sett fram af Þjóðverjunum K.H. Graf og J. 

Wellhausen1 á nítjándu öld og greinir ritið í fjórar heimildir. Sú elsta er J-heimildin sem 

stendur fyrir Jahve eða öllu heldur YHWH, Guð Ísraelsmanna sem gengur úti í 

kvöldsvalanum í Eden. J-heimildin kemur frá Suðurríkinu (Júda) og er sú heimild talin vera 

um það bil frá 950 f.Kr. E-heimildin stendur fyrir Elohím sem merkir Guð eða guðir á 

hebresku, hér er vísað í Guð almáttugan sem skapar allt og hefur tilhneigingu til að horfa á 

heiminn úr fjarlægð. E-heimildin kemur frá Norðurríkinu Efraím og mun hún vera talin frá 

850 f.Kr. Því næst kemur D-heimildin sem dregur nafn sitt af Devteronomium eða Fimmtu 

Mósebók og er talin vera frá 621 f.Kr. Að lokum er það P-heimildin sem stendur fyrir texta 

sem á líkast til uppruna sinn hjá prestastétt gyðinga í herleiðingunni í Babylóníu. Prestarnir 

skráðu hjá sér ýmislegt er tengdist lögum og helgisiðum og er heimildin talin vera frá 450 

f.Kr.2 

Heimildakenningin gjörbylti hugmyndum manna um Fimmbókaritið, en í byrjun 20. aldar gaf 

Hermann Gunkel út bókina Genesis sem markaði viss tímamót því hann lét sér ekki nægja að 

greina textana í fjórar mismunandi heimildir heldur tók hann að leita að þeim munnmælum 

sem textarnir voru settir saman úr. Textarnir voru varðveittir og mótaðir í munnlegri geymd 

löngu áður en þeir voru ritaðir og taldi Gunkel þessar smáheimildir mikilvægar fyrir 

rannsóknir á textunum.3 

Lengi vel var nokkuð góð samstaða á meðal fræðimanna um að greina mætti fjórar heimildir 

að baki bókanna, en margir fræðimenn hafa hins vegar tekið að efast um heimildakenninguna, 

aðallega hefur aldur E, J og P-heimildanna verið dreginn í efa og telja sumir að J-heimildin sé 

mun yngri en áður hafi verið talið, jafnvel frá tíma babýlónsku herleiðingarinnar. Aðrir telja 

að P-heimildin sé eldri en J-heimildin, en halda sig samt við fyrri aldursgreiningu J-heimildar 

og vilja meina að J-heimildin sé ritstjórinn að öllu saman.4 Þetta eru aðeins nokkur dæmi um 

                                                             
1 Þeir byggðu heimildakenningu sína á kenningu Jean Astruc (1684-1766). 
2 Drane, John W., 2000. Introducing the Old Testament. S. 182-184. 
3 Drane, John W., 2000. Introducing the Old Testament. S. 182-184. 
4 Drane, John W., 2000. Introducing the Old Testament. S. 182-184. 
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það flókna og erfiða verkefni sem fræðimenn standa frammi fyrir í rannsóknum sínum á 

Fimmbókaritinu. 

Gunkel telur það ekki ósennilegt að ritstjórar Fimmbókaritsins hafi í einhverjum tilfellum 

aðlagað textana og sögurnar að hver annarri til að láta þær mynda sterkari heild. Því textar 

taka breytingum yfir tíma til að endurspegla veruleika samtímans og þá er stundum notast við 

atburði í fortíðinni til að tala um samtímann.5 Allt þetta á örugglega við um Fyrstu Mósebók, 

ritið er skrifað af samfélagi yfir langan tíma þar sem Guðsmynd og sjálfsmynd samfélagsins 

er í stöðugri þróun. Skrifin eru hins vegar ekki línuleg, frá því elsta til þess nýjasta, heldur 

rennur allt saman og það getur verið mjög erfitt að sjá frá hvaða hefð hver texti fyrir sig er. 

Eftir margar aldir settu ritstjórarnir saman lokaútgáfuna þannig að hún hentaði samfélagi 

þeirra, en þessi óskipulagða nálgun veldur því að stundum er eins og textarnir tali í kross, við 

mætum endurtekningum (til dæmis í 19.15 og 19.23) eða jafnvel mótsögnum þegar tvær 

sagnahefðir sömu sögunnar mætast í textanum. 

Samkvæmt heimildakenningunni er 1Mós 19.1-28 J-heimild. Rökin fyrir þessari niðurstöðu 

fást vegna orða eins og Yahweh יְהֹוָה í versum 13, 14, 16, 24 og 27. J-heimildin er önnur 

stærsta heimildin í sögunum um Abraham og Lot. Hún er samtvinnuð sögu Abrahams í 

gegnum 18.16, 20-22a, 33b og 19.27-28. Hermann Gunkel er sammála R. Kraetzschmar að 

19. kafli hafi upphaflega ekki verið J-heimild. Það er líklegt að uppruni margra annarra sagna 

hafi ekki haft J-heimildina, en að orðið Yahweh יְהֹוָה hafi verið skotið inn í síðar.6 Scott 

Morschauser er sammála þeim að þessu leyti, en sér um leið skýr tengsl milli 1Mós 19 og D-

heimildar (sem tilheyrir 5Mós), þar sem þær deila sama orðaforða og með Jósúabók 2 og 6, að 

ekki sé minnst á Dómarabók 19. Það er skyldleiki á milli björgunar Lots og ákveðinnar 

tegunda sagna sem finnast í D-heimildinni, þar sem Guð bjargar trúuðum einstaklingum frá 

hörmungum að mati Morschauser.7 Fyrsta Mósebók 19.29 er aftur á móti P-heimild sem er 

talin koma frá prestahefð, en þar er notað orðið Elohím הִים ֱ  um Guð þar sem ekki mátti א

nefna nafn Guðs Yahweh á nafn.8 

                                                             
5 Gunkel, Hermann, 1997. Genesis. S. 204 
6 Gunkel, Hermann, 1997. Genesis. S. 205. 
7 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 485. 
8 Gunkel, Hermann, 1997. Genesis. S. 205. 
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Margir fræðimenn9 vilja lesa kafla 18 og 19 sem eina heild, þar sem mörg áherslu atriði tengja 

kaflana saman og Abraham kemur fyrir í þeim báðum,10 en hér hafa ólíkar sögur sem hafa 

mismunandi uppruna verið felldar saman í eina viðurkennda frásögn í Gamla testamentinu.11 

Það er vert að taka eftir sögunni af Abraham, en í köflum 12, 15 og 17 ítrekar Guð hlutskipti 

Abrahams sem ættföðurs. Hann kemur svo fram í 18. kafla og endurtekur það sem hann hafði 

sagt í fyrri köflum um hlutskipti Abrahams eins og hann hafi aldrei minnst á fyrirætlun sína 

áður.12 Þetta virðist ekki hafa verið vandamál fyrir hina fornu ritstjóra, en í dag er erfitt fyrir 

nútímalesandann að skilja þversagnir og endurtekningar í textunum. 

Samtalið milli Abrahams og Drottins í 18.16-33 hefur oft verið aðskilið frá hinum tveimur 

sögunum, í 18.1-15 og 19.1-29, og skilin af mörgum sem seinnitíma viðbót frá útlegðinni eða 

eftir hana sem þjónar þeim tilgangi að tengja saman tvær frásagnir af guðlegum gestum. 

Í frásögunni af Sódómu er sagan af konu Lots í versi 26 talin vera seinni tíma viðbót og einnig 

tilvísanirnar um hana í versum 15 og 16. Gunkel telur að bærinn Sóar í versum 17-22 hafi 

einnig verið bætt við síðar vegna þeirrar staðreyndar að sögumaður á erfitt með að búa til 

ástæðu fyrir brottför Lots upp í fjöllin.13 Hann telur að þessar tvær viðbætur séu í eðli sínu 

tengdar við yfirlýsinguna lítið ekki um öxl í versi 17 og að sami höfundur hafi verið að 

verki. 14 Upprunalega sagan, þar sem Sóar kemur ekki við sögu ætlar höfundur þessum 

atburðum mikinn flýti, en angistarfull ræða Lots í versi 19 hægir á sögunni. Elsta sagan af Lot 

segir frá honum flýja til þess staðar þar sem afkomendur hans lifðu síðar eða nánar tiltekið í 

fjöllum Móab.15 

Þrátt fyrir að stiklað sé á stóru í þessu yfirliti sést glöggt að ritun Biblíunnar byggðist ekki á 

vísindalegri aðferð einhverrar nútímastefnu þar sem uppbygging og höfundaréttur ræður 

ríkjum. Í textanum mætum við munnlegri geymd söguhefðarinnar, þar sem áherslan er lögð á 

sammannlega reynslu og glímuna við að vera manneskja í sambandi við Guð. 

  

                                                             
9 T.d. Bolin, Doyle, Brueggemann ofl. 
10 Bolin, Thomas M., 2004. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 29. S. 37. 
11 Watson, Francis, 2002. The Journal of Scriptural Reasoning, number 2.3. S. 1. 
12 Watson, Francis, 2002. The Journal of Scriptural Reasoning,number 2.3. S. 7. 
13 Gunkel, Hermann, 1997. Genesis. S. 205. 
14 Gunkel, Hermann, 1997. Genesis. S. 205. 
15 Gunkel, Hermann, 1997. Genesis. S. 205. 
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2.2. Hugtakið Jada 
Lykilhugtakið í kaflanum er sögnin ע ַ  Þetta er flókið hugtak og getur þýtt .(jada, kenna) יָד

margt. Rótin ע ַ  kemur 1058 sinnum fyrir í Gamla testamentinu, en aðeins í (jada, kenna) יָד

fimmtán tilvikum kemur hún fyrir með kynferðislegri áherslu. Í 1Mós 19.5 og Dóm 19.22 

kemur ע ַ  aðeins tvisvar sinnum fyrir í tengslum við kynferðislega tjáningu (jada, kenna) יָד

milli karlmanna. Þannig túlkar Septuaginta16 þessa tvo texta, en Brian Doyle vill ekki tengja 

þá saman. Hann segir að 1Mós 19 taki of mikið mið af Dóm 19 og er þar af leiðandi hlaðin 

kynferðislegri áherslu sem hann telur ranga túlkun.17 

Hér verður einungis reynt að túlka hugtakið ע ַ  eins og það kemur fyrir í köflum (jada, kenna) יָד

18 og 19. Sögnin kenna kemur fjórum sinnum fyrir í frásögunni. Í fyrsta lagi í 18.19 hefur 

Drottinn kjörið Abraham sem ættföður mikillar þjóðar (hér hefur sögnin sömu merkingu og 

útvalningarhugtakið berit). Önnur notkun er í 18.21 þar sem Drottinn vill vita hvort 

neyðarópin séu sönn. Þriðja notkun er yfirleitt skilin með kynferðislegri áherslu í 19.5, þar 

sem fólkið í Sódómu vill kenna gesta Lots. Lesendur vita að Lot gerir sér ekki grein fyrir 

hverjir gestir hans eru. Hann túlkar það þannig að fólkið í Sódómu vilji eiga kynmök við gesti 

sína og því býður hann dætur sínar gegn kröfu fólksins. Það er athyglisvert hvernig 

Septuaginta túlkar fjórðu notkunina á hugtakinu í 19.8, með ótvíræðu kynferðislegu inntaki 

sem stendur með γινώσκω (þekkja) og er tengd dætrum Lots sem hafa ekki verið við karlmenn 

kenndar.18 

Morschauser telur ákveðna lagalega vísbendingu felast íhugtakinu ע ַ  Hann .(jada, kenna) יָד

segir þetta vera dæmigert hugtak um samning eða sáttmála í Austurlöndum nær sem fjallar 

um viðurkenningu á einstaklingi og stöðu hans. Innan þessa merkingasviðs er rétt notkun 

orðsins táknuð sem lögleg rannsókn til dæmis á eignum einstaklings eða verkum hans. Hann 

telur einnig að hugtakið ע ַ  sé notað til að yfirheyra eða til að komast að raun (jada, kenna) יָד

um,19 slíkar rannsóknaraðferðir í fornöld voru mjög ólíkar nútíma vestrænum hugmyndum um 

lagaleg réttindi. Opinber yfirheyrsla í fornöld var oft grimm, sá yfirheyrði átti á hættu að 

drukkna og eða verða fyrir líkamlegum limlestingum (samanber misþyrminguna á Jeremía í 

                                                             
16  Grísk þýðing á Gamla testamentinu (að meðtöldum apókrýfu bókunum), að sögn unnin af 70 (eða 72) 
fræðimönnum á 72 dögum að fyrirmælum Ptólemeosar 2. Filadelfosar (285-246 f.Kr.) handa grískumælandi 
gyðingum í Egyptalandi. Þetta er elsta þekkta biblíuþýðingin. 
17 Doyle, Brian, 2004. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 28. S. 436. 
18 Doyle, Brian, 2004. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 28. S. 436. 
19 Skoðið notkun ע ַ ר í Sálmunum 139.1-2, 23, þar sem það er notað samhliða יָד קַ  samanber einnig í ,(rannsaka) חָ
Dóm 3.4; 2Sam 3.25; Est 4:5. 
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Jer 20.1-3 og illa meðferð á Míka í 1Kon 22.24-27).20 Morschauser telur að mennirnir sem 

umkringdu hús Lots og vildu kenna gesta hans hafi í raun bara viljað yfirheyra þá, til að 

komast að því hverjir þeir væru og hvort þeir ógnuðu samfélaginu.21 

2.3. Textagreining 
Það er ekki hægt aðtextagreina 1Mós 19.1-29 nema að renna yfir aðalatriði 18. kafla, þar sem 

hann fléttast inn í 19. kafla með áhrifamiklum hætti. 

Í upphafi 18. kafla er sagt frá Abraham sem sat í tjalddyrum sínum í miðdegishitanum í 

Mamrelundi í Hebron. Honum varð litið upp og stóðu þá þrír menn frammi fyrir honum, en 

þegar líður á söguna er eins og gert sé ráð fyrir að Drottinn sé einn hinna þriggja manna. Hann 

bauð þeim að hvílast og útbjó máltíð fyrir þá. Þeir spurðu eftir Söru konu Abrahams og sagði 

Drottinn þeim að hún myndi eignast son að ári liðnu. Sara trúði ekki því sem hún heyrði þar 

sem þau Abraham voru orðin háöldruð og kvenlegir eðlishættir horfnir Söru. Drottinn sagði 

að hann myndi koma að ári og þá hefði Sara eignast son. 

Mennirnir þrír gengu í átt til Sódómu og fylgdi Abraham þeim áleiðis. Drottinn sagði 

Abraham að hann muni verða að mikilli og voldugri þjóð og að allir lýðir heims munu af 

honum blessun hljóta. Hann ætti að kenna börnum sínum og niðjum eftir sig að gefa gætur að 

vegi Drottins og iðka rétt og réttlæti.   

Drottinn sagði: „Neyðarópin frá Sódómu og Gómorru eru mikil og synd þeirra mjög þung. Ég 

ætla að stíga niður og gæta að hvort þeir hafa aðhafst allt sem neyðarópin, sem borist hafa til 

mín, benda til. Ef ekki vil ég vita það“ (18.20-21). Mennirnir tveir sem nú eru kallaðir englar 

héldu til Sódómu, en Abraham stóð enn frammi fyrir Drottni.22 Abraham reyndi að verja hina 

réttlátu í borginni með því að rökræða við Drottin og reyndi að sannfæra hann um að eyða 

ekki borginni vegna hinna fáu réttlátu sem gætu verið staðsettir þar. Þeir enduðu rökræður 

sínar þegar Abraham var kominn niður í 10 réttláta íbúa borgarinnar og eftir þessi orðaskipti 

fór Drottinn en Abraham hvarf aftur heimleiðis. 

Í 19. kafla segir frá því er tveir englar komu til Sódómu þar sem þeir telja sig hafa verk að 

vinna. Lot situr í borgarhliði Sódómu og sér aðkomumennina tvo koma. Hann stendur upp og 

                                                             
20 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 472-473. 
21 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 472-473. 
22 Það er þess virði að taka eftir sambandinu á milli Abrahams og Drottins í 18.22 sem bendir til undirskipunar 
Abrahams gagnvart Drottni. Þetta er einmitt það sem við myndum búast við, en eldri textar sýna að upphaflega 
stóð Drottinn frammi fyrir Abraham. (Brueggemann, Walter, 1982. GENESIS, Interpretation, A Bible 
Commentary for Teaching and Preaching. S. 168). 
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heilsar þeim af mikilli virðingu. Hann býður þeim heim til sín að þiggja næturgistingu og þvo 

fætur sína. Lot veit ekki hverjir mennirnir eru, en hann þekkir íbúa Sódómu. Hann krefst þess 

að þeir komi með honum heim þegar aðkomumennirnir hafna kurteislega boði hans og segja 

honum að þeir ætla að sofa á torginu. Lot talar um fyrir þeim og þeir fylgja honum heim til 

hans. Óttablandinn vilji hans til að tryggja öryggi þeirra er fullkomlega réttlætanlegur, því 

innan skamms umkringja lostafullir íbúar Sódómu hús Lots og berja hátt að dyrum hans. Þeir 

vilja fá gestina út til að kenna þeirra. Lot reynir af miklu hugrekki og hvatvísi að verja gesti 

sína. Hann gengur út um dyrnar til íbúa Sódómu og lokar á eftir sér. Hann býður fram dætur 

sínar, en öryggi gestanna og heiður Lots er að veði. Íbúarnir gera aðsúg að Lot, en þá kippa 

mennirnir í Lot og draga hann inn fyrir og læsa dyrunum. Mennirnir slá íbúa Sódómu blindu 

sem standa fyrir utan dyrnar og opinbera þar með krafta sína. Lot áttar sig nú á hverjir gestir 

hans eru og íbúar Sódómu gefast upp er þeir finna ekki inngönguleiðina. Englarnir hvetja Lot 

til að flýja og spyrja hvort hann eigi einhverja nákomna sér í borginni því þeir ætla að tortíma 

staðnum. Lot fer til tilvonandi tengdasona sinna til að vara þá við, en þeir gera gys að honum. 

Þegar dagar reka englarnir á eftir Lot en hann hikar og fer sér hægt. Englarnir gefast upp og 

leiða Lot og fjölskyldu hans í öruggt skjól utan borgarinnar. Þeir vara þau við að líta um öxl 

þegar eyðileggingin á sér stað, en kona Lots lítur um öxl og verður þegar í stað að saltstólpa. 

Þeir segja Lot og dætrum hans að flýja til fjalla, en Lot treystir sér ekki til þess og spyr hvort 

hann megi ekki flýja í litla borg í grenndinni. Lot flýr til Sóar og þá lætur Drottinn rigna yfir 

Sódómu og Gómorru eldi og brennisteini. 

Frásögnin færist nú til þess staðar þar sem Abraham hafði staðið frammi fyrir Drottni í 

18.kafla. Abraham horfir álútur yfir eyðileggingu Sódómu og yfir allt sléttlendið. Þá er minnst 

á bæn Abrahams úr fyrri kafla og hvernig Guð minntist Abrahams þegar hann tortímdi 

borgirnar.  

Vers 1 – 3 
1Englarnir tveir komu til Sódómu um kvöldið og sat þá Lot í borgarhliðinu. Og er hann sá þá stóð hann upp til 

þess að heilsa þeim og hneigði ásjónu sína til jarðar 2og sagði: „Sýnið það lítillæti, herrar mínir, að koma inn í 

hús þjóns ykkar og þiggja næturgistingu og þvo fætur ykkar. Þá getið þið risið árla á morgun og haldið ferð 

ykkar áfram.“ En þeir svöruðu: „Nei, við ætlum að sofa á torginu.“ 3En Lot lagði svo hart að þeim að þeir létu til 

leiðast að ganga inn í hús hans. Bjó hann þeim máltíð og bakaði ósýrt brauð og þeir neyttu. 

Í upphafi 19. kafla er greint frá komu englanna til Sódómu og í fyrsta sinn í frásögninni eru 

þeir kallaðir englar eða sendiboðar (malak, לְָאך ַ  en samkvæmt versum 10, 12 og 16 voru ,(מ

englarnir menn (enosh, נֹוׁש  Ákveðni greinirinn á orðinu englar sýnir ákveðna menn sem .(אֱ
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hafa áður komið fram í textanum.23 Þeir hljóta því að vera mennirnir sem heimsóttu Abraham 

í kaflanum á undan, en hér er ekkert getið um þriðja manninn.24 

Englarnir tveir komu til Sódómu um kvöldið á ótrúlegum hraða. Undirbúningur máltíðarinnar 

í Hebron byrjaði um hádegið og það hefði verið ómögulegt fyrir jarðneska menn að komast til 

Sódómu sama kvöld, þar sem þetta var bæði löng og erfið leið. Lot situr í borgarhliðinu ásamt 

öðrum mönnum Sódómu og heilsar aðkomumönnunum með virktum. Virðulegri framkomu 

Lots er lýst með líkamstjáningu hans. Hann beygir sig fullur virðingar, hann býður gestunum 

gestrisni sína, notar kurteis orð, herrar mínir og þjóns ykkar.25 Það er greinilegt að staðsetning 

Lots í borgarhliðinu er ekki sett fram að tilefnislausu. Lot hefur fengið heimild til að sinna 

dómsstörfum fyrir íbúana sem er um leið ákveðið stöðutákn innan samfélags Sódómu.26 Það 

var siður manna að koma saman við borgarhliðið á kvöldin, en yfir daginn þjónaði 

borgarhliðið dómstólum og mörkuðum (samanber borgarhliðið í 2Sam 18.24; Rut 4.1; 2Kon 

7.1). 

Lot settist að í Sódómu eftir að leiðir hans og Abrahams skildu nokkrum árum áður. Hann á 

verðmætar eignir í borginni, er kvæntur innfæddri konu og er þannig tengdur íbúunum 

böndum. Heimsókn englanna til Sódómu er nokkuð frábrugðin heimsókninni í Hebron til 

Abrahams. Hér, líkt og gagnvart Abraham, eru mennirnir stoltir og stuttorðir, því koma þeirra 

til borgarinnar varðar neyðarópin frá Sódómu. Innileg bæn Lots spilar greinilega mikið 

hlutverk í fornri gestrisni. Það var til siðs að gestir höfnuðu fyrsta boði gestgjafans,27 en Lot 

var harðákveðinn og þeir fallast á boð hans um síðir. Hann segir við þá „þið getið risið árla á 

morgun“ en það þýðir að Lot muni ekki tefja þá óþarflega, heldur að þeir gætu farið í dögun 

án þess að lenda í neinum útistöðum við aðra borgarbúa.28 

Brian Doyle telur aðalatriði kaflanna vera þá opinberun hverjir aðkomumennirnir eru sem 

komu að heimsækja Abraham og síðar Lot. Þetta virðast vera sömu mennirnir, en þeir koma 

til Abrahams og Lots við mismunandi aðstæður.29 Þeir koma til Abrahams yfir daginn, hann 

þekkir þá og ávarpar þá sem Herra minn (Yhvh,יְהֹוָה). Abraham sýnir þeim samstundis velvild 

og kurteisi. Hann hleypur á móti þeim af mikilli auðmýkt og býður þeim hvíld og mat. Hann 

og heimilisfólkið flýta sér að matbúa svo gestirnir þurfi ekki að bíða lengi. Englarnir fara 
                                                             
23 Watson, Francis, 2002. The Journal of Scriptural Reasoning, number 2.3. S. 2. 
24 Doyle, Brian, 2004. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 28. S. 434. 
25 Tonson, Paul, 2001. Journal for the Study of the Old Testament,vol. 26. S. 98. 
26 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 464. 
27 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 212. 
28 Koptak, Paul D., 1995. The Covenant Quarterly, Vol. LIII. S. 4. 
29 Doyle, Brian, 2004. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 28. S. 434. 
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síðan til Lots en þá er komið myrkur. Lot skortir skilning á hverjir aðkomumennirnir eru og 

hann ávarpar þá herrar mínir (adon, ָאדֹון). Hann bjó þeim máltíð, bakaði ósýrt brauð og þeir 

neyttu. Með þessum ólíku nálgunum gæti sögumaðurinn verið að undirbúa lesandann fyrir 

erfiða framvindu í sögu Lots.30 

Sem gestgjafi þarf Lot að vernda gesti sína tímabundið á meðan þeir dvelja undir þaki hans. 

Gestgjafahlutverkið var mjög mikilvægt á þessum tíma. Gestgjafinn heiðraði gestina með náð 

og vernd í því skyni að auka heiður sinn innan samfélagsins. Gesturinn samþykkti boð 

gestgjafans og með því jók hann heiður gestgjafans sem verndara. Að vera hafnað af öðrum 

hvorum aðilanum truflaði jafnvægið í samskiptunum milli gestgjafans og gesta hans. Gestir 

gátu vænst að komið væri fram við þá af gestrisni og að náðugur gestgjafi átti skilið einhvers 

konar endurgjald frá gestum sínum. Frásögur um guðlega gesti hafa menningarlegu hlutverki 

að gegna. Guðleg staða gestana ógnar hinu almenna yfirburðahlutverki gestgjafans sem 

verndara. Hér eru það hinir guðlegu gestir sem hafa í raun yfirburði í samskiptum sínum við 

gestgjafann, 31 en gestrisni góðhjartaðs gestgjafa er gott dæmi um guðlega þjónustu (Heb 

13.2).32 

Esekíel telur það góðar dyggðir að sýna ókunnugum gestrisni og örlæti (Esk 16.48-50), en það 

er gott að skoða gestrisnina frá öðru sjónarhorni. Veggirnir í kringum borgina voru til þess að 

verja hana gegn innrás. Koma ókunnugra inn í borgina var ákveðin ógn gagnvart íbúunum. 

Fyrsta Mósebók 14 segir frá stríðsátökum meðal ríkjanna í kringum Sódómu og því er 

framkoma Lots við innganginn inn í borgina mikilvæg í sögunni. Lot stendur vörð um borgina 

í hliðinu. Lot veitir aðkomumönnunum tveim inngöngu og benda þessar stríðsaðstæður til að 

það hafi valdið tortryggni og vantrausti. Óttinn við að hugsanlegur óvinur hafi fengið aðgang 

að borginni er undirliggjandi. 33 Því telur Morschauser það þversögn að túlka það sem 

góðmennsku þegar Lot sárbænir hina ókunnu um að eyða ekki nóttinni á torginu, raunsærri 

skoðun að hans mati er sú að verið sé að koma í veg fyrir að hinir ókunnu hafi frjálsan aðgang 

að borginni. Lot hefur tekið það upp hjá sjálfum sér að fylgjast vel með gestum sínum. Með 

                                                             
30 Kugel, James L., 2007. The Bible as it was. S. 189. 
31 Bolin, Thomas M., 2004. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 29. S. 45. 
32 Það eru til tvær eldri hliðstæðar grísk-rómverskar sögur um guðlegar heimsóknir. Það er sagan af Hyreius sem 
er gamall ekkjumaður og býður gestum húsaskjól, sem endurgjald fyrir gestrisnina vildu gestirnir gefa honum 
eitthvað. Hann biður Júpiter gestinn sinn að gefa sér son og á einhvern yfirnáttúrulegan hátt fær hann son. Þá er 
það saga sem segir frá fátækum gömlum og barnlausum hjónum Baucis og Philemon að nafni, sem hýstu 
óafvitandi guðlega gesti, Júpíter og Merkúríus. Þegar vínbikarar gestanna fyllast ávallt á einhvern dularfullan 
hátt átta hjónin sig á að ekki er allt með feldu og verða óttaslegin. Gestirnir segja hjónunum frá því að þeir séu 
guðir og að umhverfið sé illt og því verði tortímt, en að þeim verði bjargað frá eyðileggingunni.  
33 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 467. 
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því að veita þeim griðastað hefur Lot í opinberri stöðu sem vörður í borgarhliðinu, tekið á sig 

ábyrgð um velferð þeirra vegna starfs síns innan Sódómu. Það er fylgst með þeim og gjörðum 

þeirra, þeir eru settir í tímabundið varðhald í húsi Lots, því þeir gætu verið ógn við 

samfélagið.34 

Vers 4 - 5 
4Þeir höfðu ekki enn gengið til hvíldar þegar borgarmenn, menn Sódómu, slógu hring um húsið, bæði ungir og 

gamlir, allur múgurinn til síðasta manns, 5og kölluðu til Lots: „Hvar eru mennirnir sem komu til þín í kvöld? 

Leiddu þá út til okkar að við megum kenna þeirra.“ 

Við háttatíma umkringdu bæði ungir og gamlir menn Sódómu húsið hans Lots í því skyni að 

ע ַ  gestanna. Doyle telur alla íbúa Sódómu hafa haft löngun til að fá aðgang að (jada, kenna) יָד

gestum Lots,35 en ef svo var frá hverjum komu neyðarópin? Morschauer telur að hin langa 

hefð þessarar túlkunar, að allir íbúar Sódómu hafi umkringt hús Lots, sé aðeins of bókstafleg. 

Textinn í fjórða versi er mjög skýr í lýsingu sinni, fólkið umkringir hús Lots, en ekki að hver 

einasta manneskja hafi verið þarna. Morschauer segir að aðgreining í ráðum hafi oft verið 

merkt hópum sem kölluðust ungir eða æskulýður, í mótvægi við gamlir eða öldungar, sem er 

nálægt því sem við finnum í  versi 4. Hann telur því að um tvö kjördæmi borgarinnar hafi 

verið um að ræða því þarna hafi verið á ferðinni opinberir embættismenn.36 

Von Rad telur að Sódóma hafi verið kanversk borg og menningin í Kanaan var á þessum tíma 

orðin gömul og kynferðisleg frávik voru í tísku.37 Á einhverju tímabili virðast Kanaanítar hafa 

verið ósiðsamlegir gagnvart innflutningi Ísraelíta, sem voru bundnir ströngum ættfeðralögum 

og siðum. Menning Kanaaníta tengdist frjósemisguðunum Baal og Astarte, sem voru stundum 

erótískir og taumlausir (sjá 3Mós18.22 og 20.13-23). Sódóma var alltaf ákveðið dæmi um 

hina mestu óhæfu sem hægt var að hugsa sér í Ísrael, en það var ekki alltaf sama hugmyndin 

sem einkenndi eðli syndar hennar.38 Hvað vildu íbúar Sódómu í rauninni? Ken Stone telur að 

íbúar Sódómu vildu sýna Lot vald sitt yfir honum og smána hann með ofbeldi á þeim sem 

dvöldu hjá honum (sjá Dóm 19).39 

Doyle telur aftur á móti að íbúar Sódómu sem vildu kenna gestanna hafi ekki verið frávita af 

æsingi í leit að kynferðislegri fullnægingu, heldur var endanleg ætlun þeirra að kenna 

                                                             
34 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 469. 
35 Doyle, Brian, 2004. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 28. S. 446. 
36 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 467. 
37 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 212. 
38 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 212. 
39 Stone, Ken, 1995. Journal for the Study of the Old Testament. S. 67. 
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guðlegrar nærveru og rísa upp yfir guðlegan hroka (sjá 1Mós 3.5). Hann telur fólkið í Sódómu 

hafa verið á eftir guðlegri þekkingu sem var á endanum óaðgengileg fyrir það.40 

Morschauser segir að mögulega megi túlka sagnorðið ע ַ  sem yfirheyrslu yfir (jada, kenna) יָד

gestunum og með því ganga úr skugga um að þeir ógnuðu ekki velferð borgaranna. Hann telur 

að það hafi verið reynt að yfirfæra hefðir stjórnvalda í forn Austurlöndum nær yfir á Sódómu 

án þess þó að hafa fullvissu um uppbyggingu og eðli stjórnunar hennar. Sá harði raunveruleiki 

sem yfirheyrslur gátu leitt af sér liggur líklega að baki andmælum Lots í versi 7, þegar hann 

biður fólkið að hætta við fyrirhugaðar og óréttlátar aðgerðir sínar gagnvart gestunum.41 

Vers 6 
6Lot gekk út um dyrnar til þeirra, lokaði á eftir sér 

Lot gengur hugrakkur út um dyrnar til þeirra, lokar varlega á eftir sér og gerir hann sitt besta 

til að koma í veg fyrir það versta.42 Sagan færist nú út á götuna fyrir utan hús Lots, en hann á 

hús öfugt við Abraham sem á tjald. Húsið þýðir föst búseta í Sódómu og dyrnar tákna öryggi 

gestanna sem fyrir innan eru.43 

Vers 7 
7og sagði: „Bræður mínir, fremjið ekki óhæfu. 

Lot stendur fyrir framan íbúa Sódómu og ávarpar þá bræður mínir. Það er ekki það að 

tjáningin sé á sérstaklega vingjarnlegum nótum heldur sýnir jafna stöðu Lots gagnvart íbúum 

Sódómu. 44  Tonson telur þá ritskýrendur á rangri braut sem telja kurteisi Lots gagnvart 

mönnum Sódómu skort á hugrekki.45 Því þeir ráðast að honum og gera hróp að honum að 

hann sé útlendingur og hann hafi engan rétt til að starfa sem gerðardómari í svona deilu. 

Vers 8a 
8aSjáið til, ég á tvær dætur sem ekki hafa karlmanns kennt. Ég skal leiða þær út til ykkar og þið getið gert við þær 

sem ykkur lystir. 

Sagnorðið ע ַ  er hulin ráðgáta sem bæði kemur fyrir hér í versi 8a og einnig í (jada, kenna) יָד

versi 5. Lot býður íbúum Sódómu dætur sínar sem ekki hafa karlmanns kennt (það þýðir að 

þær eru kynferðislega óreyndar), ef þeir aðeins gerðu gestum hans ekkert mein. 

                                                             
40 Doyle, Brian, 2004. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 28. S. 438. 
41 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 474. 
42 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 213. 
43 Doyle, Brian, 2004. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 28. S. 441. 
44 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 213. 
45 Tonson, Paul, 2001. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 26. S. 98-99. 
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Sögumaðurinn fordæmir ekki tillögu Lots og Gerhard von Rad segir að við þurfum að passa 

að dæma ekki út frá okkar vestrænu hugmyndum um siðferðilega breytni Lots. Hann ætlaði 

ekki undir neinum kringumstæðum að vanhelga gestrisni sína, gestir hans voru ósnertanlegri 

en hans eigin dætur.46 Lot gerði tilraun til að varðveita friðhelgi gestrisninnar sem nú til dags 

myndi teljast mjög öfgafull tillaga, en hvers vegna valdi Lot þann kostinn að afhenda 

íbúunum dætur sínar? Phyllis Trible telur þetta örlæti Lots bera vitni um einskisvirði kvenna á 

tímum Gamla testamentisins. Hún segir að textarnir í 1Mós 19 og Dóm19 hafi verið notaðir 

sem sönnun til að lítilsvirða konur innan samfélaga feðraveldisins í gegnum aldirnar.47 

Morschauser telur þvert á móti að vegna nálægðar sagnorðsins ע ַ  í versum 5 og (jada, kenna) יָד

8, hafi það verið túlkað á rangan hátt í versi 5.48 Því ef Lot afhendir dætur sínar til að tortíma 

þeim, er þessi texti svo sannarlega skelfilegur, en slíkar forsendur þyrfti að rannsaka nánar. 

Lýsingin á dætrum Lots sem eru ógiftar virðast benda til mikilvægi þeirra, þar sem staða 

þeirra er sambærileg stöðu gestanna. Ef við gefum okkur það að dætur Lots hafa verið honum 

dýrmætar myndi hann þá afhenda þær til að láta misnota þær og smána, sérstaklega í ljósi 

síðari upplýsinga um að þær eru lofaðar? Morschauser telur að aðgerðir Lots séu hvorki 

birtingarmynd feðraveldisins né réttlæting á misþyrmingu, heldur sýni fremur siðvenju um 

einhvers konar gíslaskipti. 49 Morschauser túlkar þýðingu Webster´s Oxford Dictionary á 

orðinu gísl þannig, að um sé að ræða manneskju sem er í haldi eða er gefin sem veð þar til 

ákveðin skilyrði eru uppfyllt í samningi.50 Morschauser telur að þarna hafa dætur Lots átt að 

vera afhentar sem veð í ákveðnum samningi. Þær hefðu svo verið afhentar Lot og fjölskyldu 

heilar á húfi þegar gestirnir yfirgæfu borgina. Þær áttu að vera leystar og endurheimtar, 

hraustar og heilbrigðar, samkvæmt skilmálum samningsins. Með því að bjóða dætur sínar sem 

gísla, en ekki sem fórnir, sýnir Lot sína góðu trú á félögum sínum í stjórninni og hversu 

alvarlega hann varðveitir lagalegar skyldur sínar við gesti sína sem honum ber að vernda. 

Hliðstæð saga við söguna í 1Mós 19.8 er í Dóm 19.22-30 um hjákonuna í Gíbeu. Morschauser 

telur sama lögmálið gilda um þá sögu, þar sem hjákonan átti að vera veð gegn því að ráðist 

yrði á gestinn, en atburðirnir í Gíbeu fara þó skelfilega illa. Með því að bjóða dætur sínar sem 

gísla, telur Lot að þeir sem gæta þeirra munu koma siðsamlega fram við þær samkvæmt 

                                                             
46 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 213. Alter, Robert, 1996. Genesis Translation and 
Commentary. S. 89. 
47 Trible, Phyllis, 1984. Text of Terror: Literary-Feminist Readings of Biblical Narratives. S. 74-75. 
48 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 471. 
49 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 474. 
50 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 474. 
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siðvenjum.51 En þessari tillögu var hafnað af stjórninni í Sódómu, sem bregst við tillögu Lots 

með hótunum um ofbeldi. 

Enn önnur og algengari túlkun á texta 1Mós 19, er að Lot hafi vitað um kynhneigð íbúa 

Sódómu og þar af leiðandi boðið þeim dætur sínar og talið þær öruggar þar sem þeir hefðu 

engan áhuga á þeim. Þessi túlkun hefur verið notuð gegn samkynhneigðum í gegnum 

aldirnar.52 

Vers 8b 
8bAðeins að þið gerið ekkert mönnum þessum því að þeir eru komnir undir skugga þaks míns.“ 

Morschauser spyr hvort gestgjafinn í forn Austurlöndum nær, hafi í einhverjum tilvikum þurft 

að afhenda gesti sína yfirvöldum vegna aðstæðna og þar með að rjúfa gestrisni sína og 

vernd.53 Í skyldri sögu krefjast yfirvöld í Jeríkó þess að Rahab afhendi gesti sína, á þeirri 

forsendu að þeir væru óvinir í dulargervi (Jós 2.2-3). Yfirvöld fylgdust ávallt með ókunnugum 

þegar þeir fóru um svæði þeirra, ef um óvini væri að ræða.54 

Vers 9 
9Þeir æptu: „Burt með þig!“ og sögðu: „Þessi náungi er hingað kominn sem útlendingur og nú ætlar hann að 

setjast í dómarasæti yfir okkur. Við munum fara verr með þig en þá.“ Og þeir gerðu aðsúg að Lot og voru að því 

komnir að brjóta upp hurðina. 

John Gibson segir að viðbrögð íbúa Sódómu svipti hulunni af hugrekki Lots og stöðu hans 

innan samfélagsins. Því íbúar Sódómu spyrja hvaða rétt hafði þessi útlendingur að segja 

heimamönnum fyrir verkum? Þeir ásaka Lot um að hafa rænt völdum innan samfélags þeirra 

án þess að hafa átt tilkall til þeirra. Íbúar Sódómu sem voru svo vinsamlegir gagnvart honum 

og leyfðu honum að búa meðal þeirra. Hann fékk að sinna gerðardómum og svo býður hann 

þeim stelpur í stað stráka?55 Sem innflytjandi ætti Lot að samþykkja leiðir borgarbúa og ekki 

að láta mikið á sér bera. Þeir ætluðu að kenna honum harða lexíu. Þessir atburðir jafngilda 

höfnun á stöðu hans innan samfélagsins og það færir smán og svívirðingu yfir alla 

viðkomandi aðila.  

Morschauser er sammála von Rad um að ávarpið bræður mínir í versi 7 sé lagalegs eðlis, sem 

gefur til kynna jafna stöðu Lots og yfirvalda í Sódómu. Lot vill ekki afhenda þeim gestina og 

                                                             
51 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 479. 
52 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 474. 
53 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 463. 
54 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 471. 
55 Gibson, John C. L., 1999. GENESIS, Volume 2. S. 86. 
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völdu stjórnvöld í Sódómu þá ofbeldi og hentistefnu fram yfir opinberan heiður sinn til að 

reyna að komast að gestum hans. Í forn Austurlöndum nær myndi þetta hafa verið talið brot á 

eiði.56 

Vers 10-11 
10Þá seildust mennirnir út og kipptu Lot inn fyrir og læstu dyrunum. 11En þá sem úti stóðu slógu þeir blindu, 

bæði stóra og smáa, og gáfust þeir upp við að finna dyrnar. 

Hið hetjulega látbragð Lots hrynur fljótlega, þegar þeir sem honum er ætlað að vernda taka 

völdin og verja hann. Englarnir draga hann í skyndi aftur inn í húsið og slá árásarmennina 

blindu. Þarna fer Lot að velta því fyrir sér hverjir gestir hans eru, eftir að þeir hafa bjargað 

honum frá hans eigin fljótfærni og fífldirfsku, 57 en svo er eins og blæjunni sé lyft frá 

skilningarvitum Lots og hann þekkir gesti sína á sama hátt og Abraham frændi hans þekkti þá 

í Hebron.58 Viðhorf Lots gagnvart gestum sínum breytist á þessum tímapunkti og hann notar 

nú orð sem eru notuð í tengslum við guðlegar verur, Herra minn (Yhvh, יְהֹוָה). 

Blindan sem mennirnir verða fyrir er talin táknræn, vitsmunaleg eða andleg blinda (sjá Jes 

6.10; Jóh 9). Illska þeirra blindar þá að því marki að þeir geta ekki fundið hinn augljósa 

tilgang sinn. Doyle telur að blinda fólksins í Sódómu þjóni þeim tilgangi að skýra í 

grundvallaratriðum vanhæfni þeirra til að hafa aðgang að því guðlega. Sjónleysi þeirra 

bergmálar í skorti þekkingar þeirra.59 Það þýðir ekki að þeir hafi verið slegnir varanlegri 

blindu, heldur voru þeir blindaðir af birtu og sáu ekkert í góða stund (samanber 2Kon 6.18), 

eða eitthvað í líkingu við það sem gerðist hjá Páli postula á Damaskusveginum (Post 9.3-9), 

þar sem um var að ræða varnarleysi í nánd guðlegrar tignar.60 

Þegar hinir hjálparvana íbúar Sódómu gáfust upp og yfirgáfu hús Lots kemur ákveðin slökun í 

söguna eftir hina miklu spennu.61 Eftir þessa atburði átta englarnir sig á að neyðarópin yfir 

Sódómu voru réttlætanleg (sjá 18.21), englarnir eru nú sannfærðir að það þurfi að eyða 

borginni. 

                                                             
56 Morschauser, Scott, 2003. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 27. S. 473. 
57 Gibson líkir þessari uppákomu við ljóðið „heimskingjar þjóta þar sem englar óttast að stíga“ eftir Alexander 
Pope, en merkingin er að hvatvísir og reynslulausir munu reyna hluti þar sem vitrari einstaklingar eru varkárari. 
Þetta ljóð er núna meira lítillækkandi en það var þegar það var samið í byrjun 18. aldar. Á þeim tíma voru 
heimskingjar ekki einfeldingar, sem skortu gáfur, heldur einfaldlega einhver sem hafði hagað sér heimskulega. 
(Gibson, John C. L., 1999. GENESIS, Volume 2. S. 87). 
58 Doyle, Brian, 2004. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 28. S. 443. 
59 Doyle, Brian, 2004. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 28. S. 438. 
60 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 214. 
61 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 214. 
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Vers 12 – 13 
12Mennirnir spurðu Lot: „Hverja aðra átt þú þér nákomna hér? Tengdasyni, syni, dætur eða aðra sem þú átt að í 

borginni skaltu hafa á burt héðan. 13Við munum tortíma þessum stað vegna þess að neyðaróp fólks, sem borist 

hafa til Drottins, eru svo mikil að hann sendi okkur til þess að tortíma borginni.“ 

Nú hefur hið sanna eðli gestanna komið í ljós, að þeir eru sendiboðar Guðs og komnir til þess 

að bjarga Lot og fjölskyldu hans. Þeir spyrja hann hvort hann eigi einhverja nákomna í 

borginni og þeir ráðleggja Lot í einlægni sinni að flýja með fjölskyldu sína á meðan enn er 

tími, en enn og aftur er Lot ófær um að ráða fram úr aðstæðunum. Á miskunnarlausan hátt er 

hans rétta eðli sýnt hérna. Hann er bæði hræddur og hrifinn af því sem englarnir segja honum, 

því nú er hann viss um að þeir eru frá Guði komnir.62 

Vers 14 
14Þá fór Lot út og talaði við tengdasyni sína sem ætluðu að eiga dætur hans og mælti: „Takið ykkur upp og farið 

úr þessum stað. Drottinn hefur ofurselt borgina tortímingu.“ En tengdasynirnir héldu að hann væri að gera að 

gamni sínu. 

Það eru misjöfn viðbrögð hjá fólki þegar það heyrir að hörmungar eigi eftir að ganga yfir 

heimahaga þess og þessi yfirlýsing englanna um yfirvofandi eyðingu er ætluð til að lýsa 

viðbrögðum fólks. Hinn forni sögumaður hafði vissulega ekki ætlað að ásaka Lot um vantrú, 

en það er ekkert smámál að þurfa skyndilega að yfirgefa hús og heimili vegna orða undarlegra 

manna. Lot trúði himnesku mönnunum, en það er rétt aðeins merkjanlegt í hraða 

atburðarásarinnar. 

Þegar Lot fer til tengdasona sinna63 sama kvöld til að vara þá við héldu þeir að hann væri að 

gera að gamni sínu. Áræðni hans hverfur þegar tengdasynirnir hlæja að honum og hann gerir 

ekkert meira þetta kvöld. Í mörgum ritskýringaverkum eru viðbrögð Lots gagnvart hlátri 

tengdasona sinna túlkuð á neikvæðan hátt,hann er hér hluti af háðsglósum og virðist ekki vega 

þungt í atburðarásinni. Það er eins og tengdasynir Lots hafi verið settir inn í söguna vegna 

listrænna áhrifa.64 Innri uppbygging kafla 18 og 19 tengir hlátur tengdasonanna við dóm og 

                                                             
62 Gibson, John C. L., 1999. GENESIS, Volume 2. S. 87. 
63 Það er hægt að þýða vers 14 sem höfðu komið til að giftast eða sem vildu eiga. (ísl biblía: sem ætluðu að eiga 
dætur hans). En þar sem dætur hans bjuggu ennþá í föðurhúsum, er betra að setja setninguna í framtíð. Margir 
fræðimenn hafa haldið því fram að Lot hafi átt fleiri dætur en þær sem bjuggu í föðurhúsum, vegna orðalagsins 
sem hjá þér eru (bókstaflega: finnast hjá þér), dætur sem voru þegar giftar. (Alter,Robert, 1996. Genesis 
Translation and Commentary. S. 84-91). 
64 Gunkel, Hermann, 1997. Genesis. S. 209. 
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hlátur Söru í 18.12 við guðlega blessun. Líkt og hin útslitna Sara gátu tengdasynirnir ekki 

tekið við skilaboðunum því þau hljómuðu fáránleg í eyrum þeirra.65 

Vers 15 – 16 
15Þegar dagaði ráku englarnir á eftir Lot og sögðu: „Taktu þig upp og hafðu konu þína og dætur þínar tvær, sem 

hjá þér eru, með þér, að þær tortímist ekki vegna syndar borgarinnar.“ 16En Lot fór hægt að öllu svo að mennirnir 

tóku í hönd honum og í hönd konu hans og dætranna beggja, fyrir miskunn Drottins við þau, og leiddu þau í 

öruggt skjól utan borgar. 

Það er komin dögun, englarnir hvetja Lot til að yfirgefa borgina og Lot hikar enn. Englarnir 

missa þolinmæðina og leiða Lot og fjölskyldu hans með valdi út úr borginni. Því hinum 

guðlega dómi gat slegið niður hvenær sem var.66 

Lot og fjölskylda eru leidd í öruggt skjól fyrir utan borgina og Lot viðurkennir í fyrsta sinn 

frelsun sína sem guðlega náð og miskunn, þessi vitnisburður er einstakur í Gamla 

testamentinu, því í versi 16 kemur í fyrsta skipti fram hugtakið לַת ְ מ  sem lýsir (miskunn) חֶ

guðdómnum.67 

Vers 17 – 22 
17Þegar þeir höfðu leitt þau út sögðu þeir: „Forðið ykkur. Líf ykkar liggur við. Lítið ekki um öxl, nemið hvergi 

staðar á sléttunni, flýið til fjalla svo að þið tortímist ekki.“ 18En Lot sagði við þá: „Nei, herra minn. 19Þjónn þinn 

hefur fundið náð fyrir augum þínum og þú hefur sýnt mér mikla miskunnsemi að láta mig halda lífi en ég get 

ekki flúið til fjalla. Þar mun ógæfa koma yfir mig og ég mun deyja. 20Sjáið, þarna er lítið þorp rétt hjá okkur að 

flýja til. Það er svo lítið. Flýjum þangað. Er það ekki lítið? Þar get ég haldið lífi.“ 21Engillinn svaraði: „Þessa 

bæn mun ég einnig veita þér. Ég mun ekki eyða þorpinu sem þú talaðir um. 22Flýttu þér. Forðaðu þér. Ég get 

ekkert aðhafst fyrr en þú ert kominn þangað.“ Vegna þessa nefna menn borgina Sóar. 

Það er talið líklegt að þessi hluti sögunnar hafi ekki tilheyrt upprunalegu frásögninni þar sem 

hann hefur ákveðið sjálfstæði og áherslan flyst frá dómi Sódómu yfir á aðstæður og björgun 

Lots. 

Í versi 17 biðja englarnir Lot og fjölskyldu að flýja til fjalla og líta ekki um öxl því líf þeirra 

liggur við. Það er hægt að ímynda sér að Lot hafi aðeins heyrt skipunina og honum hafi ekki 

tekist að koma þessum upplýsingum áfram til konu sinnar, en ef kona Lots vissi ekki hvað 

englarnir sögðu, bar þá Lot ábyrgð á örlögum hennar? Samuel Cheon telur þessa ályktun 

óviðeigandi, því þó svo að Lot hafi verið húsbóndinn á heimili sínu er alveg hægt að halda því 

                                                             
65 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 214. 
66 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 214. 
67 Tonson, Paul, 2001. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 26. S. 101. 
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fram að fjölskyldumeðlimirnir hafi vitað um skipun englanna og að kona Lots hafi meðvitað 

óhlýðnast og horft um öxl þannig að hún umbreyttist í saltstólpa í versi 26.68 

Í versum 18 og 19 neitar Lot kröfu englanna um að flýja til fjalla þar sem hann hafði búið á 

hirðingjadögum sínum. Hann spyr í miklu uppnámi hvort hann megi ekki flýja í lítið þorp í 

nágrenninu, sem nefnist ר עַ ֫ ֹ  og hljómar ekki ólíkt hebreska orðinu lítilvægur (tso'ar, Sóar) צ

(sjá 1Mós 14.2). Þetta var eina heiðna borgin á sléttunni sem var hlýft vegna eigingjarnrar 

beiðni Lots. Gibson telur að um orðaleik sé að ræða milli Sóar og orðsins lítilvægur, en hann 

telur að orðaleikur höfundar um nafn borgarinnar sé einnig viðbót við söguna. Þetta er mjög 

áhrifarík viðbót, þar sem Lot biður fyrir sínum eigin hagsmunum, en í fyrri kaflanum biður 

Abraham fyrir réttlátum í Sódómu. Þessi framvinda sögunnar sýnir Lot sem algerlega 

sjálfsmiðaðan og vonleysislega hikandi lítinn mann að mati Gibson.69 Hérna er lögð áhersla á 

guðfræðilegt mikilvægi þess að frelsa Lot, því þegar einstaklingur er frelsaður frá dómi er það 

aðeins vegna miskunnar Drottins.70 

Vers 23 – 25 
23Sólin var risin þegar Lot kom til Sóar. 24Þá lét Drottinn rigna yfir Sódómu og Gómorru eldi og brennisteini frá 

Drottni af himni. 25Eyddi hann borgirnar og allt sléttlendið, ásamt þeim sem bjuggu í borgunum, og gróður 

jarðar. 

Þegar Lot settist að í Sódómu var svæðið í kringum borgina frjósamt og vatnsríkt og því líkt 

við aldingarð Drottins (1Mós 13.10). Þetta veldur því að lesandinn fer óbeint að hugsa um 

dauðadalinn sem nú blasir við. Sódóma verður um ókomna tíð fyrirmynd Ísraels um hið 

synduga samfélag sem Guð hafði dæmt, en Gómorra kemur lítið við sögu í 18. og 19. kafla, 

þar er aðallega fjallað um Sódómu og telur von Rad að orðunum og Gómorru í 18.20, 19.24 

og 28 hafi örugglega verið bætt við síðar.71 Hann segir að síðari tíma ritarar bættu einfaldlega 

við borgum (samanber 1Mós 14.2 og SSal 10.6).72 

Í samtali Drottins og Abrahams í 1Mós 18.23-33 voru örlög Sódómu aðaláhyggjuefnið, en 

Lot virðist ekki hafa neinar áhyggjur af íbúum borgarinnar.73 Það kemur fram í versi 24 að 

Drottinn lét eld og brennistein rigna yfir borgina, ólíkt þeirri yfirlýsingu sem kemur fram í 

                                                             
68 Cheon, Samuel, 2001. Asia Journal of Theology. South Korea. S. 18. 
69 Gibson, John C. L., 1999. GENESIS, Volume 2. S. 88. 
70 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 215. 
71  Þetta er merki um sódómuhefð, sem er fyrst og fremst spámannleg. Þar af leiðandi var nafni annarrar 
borgarinnar bætt við til að samræma hefðirnar. Tengslin á milli Sódómu og Gómorru og Adma og Sebóím 
hefðanna sem eru mjög sambærilegar, en er ekki alveg ljós (5Mós 29:23; Hós 11:8). 
72 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 216. 
73 Tonson, Paul, 2001. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 26. S. 104. 
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versi 13, er mennirnir sögðust ætla að tortíma borginni. Jahvistinn telur aftur á móti að 

mennirnir, sem upphaflega voru þrír í 18.1-16, hafi eyðilagt borgina í stað Drottins.74 

Aðrir fræðimenn telja að náttúrulegar orsakir hafi verið að verki, eins og jarðskjálfti eða 

eldgos. Sögumaðurinn dvelur ekki við smáatriði um það hvernig borgirnar voru eyðilagðar, 

heldur gefur okkur nægar upplýsingar til að þetta samsvari nútíma jarðfræði. Það er möguleiki 

á því að hefðin innihaldi fjarlægar minningar um raunverulegar hamfarir. Kannski varð 

jarðskjálfti sem leysti úr læðingi gas (brennisteinsvetni) eða opnaði leið fyrir asfalt og olíu. 

Það eru margar tillögur að því hvernig svona hamfarir gætu hafa átt sér stað. Dauðahafið 

(Saltisjór, יםהמלח) er lægsti sýnilegi punkturinn á yfirborði jarðar; yfirborð þess liggur um 417 

metra undir sjávarmáli og hefur ekkert afrennsli. Þar af leiðandi er innihald brennisteins og 

salts svo mikið að ekkert líf getur þrifist þar.75 Þennan atburð, er ekki hægt að tengja við 

uppruna Dauðahafsins, því það tilheyrir jarðfræðilega öðru tímabili. Hins vegar hafa sumir 

velt því fyrir sér hvort að Dauðahafið hafi síðar stækkað til suðurs vegna landbrota, og hvort 

hörmungar hafi þá komið yfir hið forna svæði í kringum Sódómu.76 Gibson segir að lexían 

sem okkur beri að læra sé ekki jarðfræðileg vísindi, heldur að hönd Guðs hafi verið að baki 

atburðanna. Viðvörunin er skýr og augljós fyrir alla til að hugleiða. Gibson segir einnig að ef 

haldið er áfram í dag eins og gert hefur verið, mun hin spillta siðmenning fara sömu leið, 

kjarnavopn gætu sprungið og í þetta sinn þyrfti Guð aðeins að horfa á frá hliðarlínunni á 

meðan hörmungarnar rigndu yfir okkur.77 

Vers 26 
26En kona Lots leit um öxl og varð að saltstólpa. 

Upphaflega var sagan af konu Lots sjálfstæð saga líkt og sagan af Sóar, en var síðar samþætt 

sögu Abrahams.78 Það er mjög líklegt að gamalt grunnstef sé til staðar í undarlegum dauða 

konu Lots og myndun undarlegs kletts ástæða fyrir þessari frásögn. 79 Saltstólpar geta 

auðveldlega myndast við alvarleg rof í jarðvegi, en þeir geta einnig á mjög léttan hátt hrunið 

aftur. Í fornöld var bent á slíka stólpa með skírskotun til konu Lots. En fyrir utan upprunalegt 
                                                             
74 Gunkel, Hermann, 1997. Genesis. S. 210-211. 
75 Gibson, John C. L., 1999. GENESIS, Volume 2. S. 89. 
76 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 215. 
77 Gibson, John C. L., 1982. GENESIS, Volume 2. S. 90-91. 
78 Westermann, Claus, 1985. Genesis 12-36. S. 299-300. 
79 Umbreytingin á konu Lots í saltstólp er mjög algeng í þjóðsögum. Ef björg á ákveðnu svæði líkjast fólki, þá 
segja þjóðsögur að klettarnir voru upprunalega fólk sem varð steinrunnið. Grikkir, Afríkubúar, Ástralir og fleiri 
þjóðir eiga allar þjóðsögur sem fjalla um fólk sem breyttist í stein eða björg, 1001 nótt og Grímsævintýrin fjalla 
um slíka atburði einnig. Íslendingar eru ekki undanskildir og eiga þjóðsögur þar sem skessur verða að fjöllum 
við dögun. Það gerist líka oft að fólk verður að steini ef litið er um öxl í óhlýðni, eins og í sögu tveggja vandlátra 
systra í 1001 nótt. 
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stef, sem er ekki gefið til kynna hér, leggur sögumaðurinn fram aðra hugmynd fyrir 

lesandann, þar sem Guð grípur til beinna aðgerða á jörðinni og maðurinn getur ekkert gert 

(samanber 1Mós 2.21 og 15.12).80 Gunkel telur að sagan noti konu Lots til að sýna fram á hve 

lögin um réttláta refsingu eru takmörkuð og einnig hversu mannleg geta er takmörkuð 

gagnvart guðdómnum. Frásögnin grefur undan þeirri viðleitni manna að útskýra öll mannleg 

málefni með orsök og afleiðingu, eins og viskubókmenntirnar gera. Synd konu Lots hefur 

verið lýst þannig að hún óhlýðnaðist skipun englanna er hún leit um öxl og sá leyndardóm 

Guðs bregða fyrir.81 

Það er erfitt að framfylgja svona skipun þegar eðli manns segir manni að líta um öxl.82 Hvort 

sem litið er á synd konu Lots sem einfalda óhlýðni eða sem þrá um veraldleg gæði, hafa 

ritskýrendur talið hana tengjast þeim sem hverfa frá sáluhjálp og neita að yfirgefa hinn 

veraldlega heim (Lúk 17.32).83 Sumir segja að hún hafi deilt við Lot og talið gestrisni hans 

illa.84 Nokkrar frásagnir fjalla um misnotkun hennar á salti, að hún hafi fengið salt að láni og 

eldað með því eða alls ekki eldað með því. Í Pseudo-Tertullian er ljóð sem fjallar um konu 

Lots, en þar er líkama hennar lýst sem saltfangelsi. Hún umbreyttist ekki, heldur varð að sinni 

eigin gröf og stólpinn hélt áfram að hafa tíðir.85 

Vers 27-28 
27Snemma morguns varð Abraham gengið þangað sem hann hafði staðið frammi fyrir Drottni 28og hann horfði í 

átt til Sódómu og Gómorru og yfir allt sléttlendið. Sá hann þá hvar reykur steig upp af jörðinni, líkt og reykur úr 

bræðsluofni. 

Endirinn er mjög fallegur, hægur og hljóður. Við sjáum Abraham fara á þann stað þar sem 

hann hafði áður staðið frammi fyrir Drottni og hann horfði yfir Sódómu og Gómorru og yfir 

allt sléttlendið. Gamli maðurinn á fjallstindinum, beygði sig og pírði augun en sá aðeins svart 

ský reyks stíga upp af jörðinni þar sem borgirnar voru áður. Þessi rólega og þögla mynd er 

athyglisverður endir á áhrifamikilli sögu.86 Með þessari lokasenu myndast ákveðin hringrás í 

18. og 19. kafla, þar sem þeir eru settir saman í eina einingu, en voru upphaflega mjög 

framandi hvor öðrum.  

                                                             
80 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 216. 
81 Gunkel, Hermann, 1997. Genesis. S. 214. 
82 Gunkel, Hermann, 1997. Genesis. S. 214. 
83 Cheon, Samuel, 2001. Asia Journal of Theology. South Korea. S. 18-19. 
84 Cohen, Arthur Allen, 1983. The Soncino Chumash: The Five Books of Moses with Haphtaroth. S. 97. 
85 Jeffrey, David Lyle, ed., 1992. A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature. S. 463-65 og 720-21. 
86 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 217. 
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Vers 29 
29Guð minntist Abrahams er hann eyddi borgirnar á sléttlendinu og hann leiddi Lot úr eyðingunni þegar hann 

eyddi borgirnar sem Lot hafði búið í. 

Vers 29 tilheyrir P-heimildinni, ólíkt hinum versum 19. kafla sem eru talin tilheyra J-

heimildinni. Þetta er stutt samantekt af öllum atburðinum í einni setningu sem sýnir okkur 

hvernig prestlegt skjal hefur verið skorið niður að þeim mörkum að það snertir ekki heilaga 

reglugerð Ísraels. Það var ekki ætlunin að segja sögu, heldur aðeins að skrá guðdómlegar 

staðreyndir sem slíkar.87 Guð minntist Abrahams er hann leiddi Lot úr eyðingunni. Það var 

ekki af eigin verðleikum sem Lot var bjargað heldur átti Lot Abraham björgun sína að þakka. 

  

                                                             
87 Von Rad, Gerhard, 1972. GENESIS, A Commentary. S. 217. 
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3. Guðfræði kaflans 

3.1. Syndaskilningur 
Gamla testamentið birtir okkur margskonar guðsmyndir og reynslu manna, sem við getum 

speglað okkur í. Umfjöllunin hér er um mannlega synd og viðbrögð Guðs við henni. Hvernig 

hún fær okkur til að endurskoða okkur og dæma okkur sjálf en ekki aðra. Sódóma og 

Gómorra eru ekki bara einhverjar tvær syndugar borgir, heldur eyddi Guð þeim með beinum 

hætti. Það var ekki um kraftaverk að ræða líkt og barnsburður gamallar konu í fyrri kafla 

þessarar sögu heldur dómur.88 

Viðurkenning á guðlegu valdi og mannlegum takmörkunum voru helstu einkenni fornra 

trúarbragða að mati Bolin.89 Í Gamla testamentinu er þessi viðurkenning gefin til kynna í 

endurteknum fullyrðingum í spekihefðinni að guðsótti sé upphaf viskunnar, en sama orðið er 

notað yfir ótta og tilbeiðslu í hebresku. Á íslensku tölum við um óttablandna virðingu fyrir 

Guði. Þrátt fyrir guðlegt frelsi í skuldbindingum sínum gagnvart mannkyninu, spurði fólk 

samt afhverju goðin voru ekki réttlát þeim sem þjónuðu þeim og hlýddu.90 

Það er nauðsynlegt að skilja hugtökin heiður, skömm og virðing, til að skilja hugmyndir 

manna við Miðjarðarhafið til forna og í Austurlöndum nær um sambandið milli mannkynsins 

og guðdómsins. Þessi hugtök eru gagnleg þegar kaflarnir í 1Mós 18.1-19.29 eru skoðaðir, 

textarnir vekja upp ýmsar grundvalla spurningar um hvað fólk átti skilið hvert frá öðru og frá 

Guði, verandi erlendir ferðalangar eða gestgjafar þeirra, illir borgarbúar eða nokkrir góðir 

einstaklingar sem búa meðal þeirra.91  Walter Brueggemann veltir vöngum yfir spurningu 

Schmidt sem spyr, hvernig getur Guð, ef hann er raunverulegur Guð og ekki duttlungafullur 

einvaldur, eyðilagt heila borg? Er Guð ánægður með ákæru- og refsiáætlun sína, eða verður 

hinn sanni almáttugi Guð að skerast í leikinn til að brjóta á bak aftur fyrirhugaðar aðgerðir.92 

Það er talið að 1Mós 18.19 sé innskot í textann, til að kenna útlendingum hefð Abrahams um 

réttlæti sem er bæði krefjandi og skilyrt. Eins og það stendur sýnir versið skýra andstæðu á 

milli köllunar Abrahams og hinnar vinsælu afstöðu til réttlátrar refsingar í 19. kafla. Köllun 

Abrahams er í fyrsta lagi andstæða siðleysis Sódómu og í öðru lagi veitir hún tilefni til að 

spyrja út í réttsýni Guðs. Réttsýni og réttlæti Abrahams er ekki aðeins siðferðileg hlýðni. 
                                                             
88 Gibson, John C. L., 1999. GENESIS, Volume 2. S. 85. 
89 Bolin, Thomas M., 2004. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 29. S. 40. 
90 Bolin, Thomas M., 2004. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 29. S. 40. 
91 Bolin, Thomas M., 2004.  Journal for the Study of the Old Testament, vol. 29. S. 42. 
92 Brueggemann, Walter, 1982. GENESIS, Interpretation, A Bible Commentary for Teaching and Preaching. S. 
170. 
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Samtalið á milli Drottins og Abrahams fjallar um mannskilning Abrahams á verknaði fólksins 

í borg syndarinnar. Skilningur Drottins á mannkyninu er ekki ásættanlegur að mati Abrahams 

frekar en það sem er aðhafst í Sódómu. Abraham þarf að spyrja Drottin spurninga og 

frásögnin gerir sér ákveðið ómak að koma því á framfæri. Við sjáum hér sársaukann í hjarta 

Drottins líkt og í sögu Nóa (samanber 1Mós 6.6), en áhyggjur hans í 18. kafla er fólgin í að 

meta hina réttlátu meira en löngunina til að eyða hinum ranglátu. Brueggemann segir að 

Drottinn ákveður að haga sér ekki eins og maður, þannig að hinum seku er refsað, heldur haga 

sér eins og Guð sem er allt það sem Abraham bað um. Andstæðan á milli Guðs og manns er 

eins og andstæðan á milli miskunnar sáluhjálpar og réttlætingu á refsingunni. Brueggemann 

telur þennan texta færa rök fyrir því að Guð hafi tekið tortíminguna á sig sjálfan og að hann 

muni ekki vera skilgreindur af venjum mannanna. Þetta þýðir ekki að Guð sé áhugalaus eða 

kærulaus eða fullur sektakenndar, heldur snýr hann þjáningunni á sig fyrir sakir heimsins.93 

3.2. Kvennaguðfræði: Er kona Lots hin óhlýðna Eva í aldingarðinum? 
Þegar femínistar hófu að rannsaka stöðu kvenna innan Biblíunnar, var áherslan lögð á 

málsgögn gegn konum. Ritskýrendur skoðuðu aðstæður kvenna í Ísrael. Þær voru minna virði 

í augum foreldra sinna og þær héldu sig nálægt mæðrum sínum, en feður þeirra stjórnuðu 

lífum þeirra þar til þeir gáfu þær öðrum mönnum í hjónaband. Ef stúlkum var misþyrmt af 

feðrum sínum eða eiginmönnum, jafnvel misnotaðar, fengu þær enga aðstoð. Trible telur að 

Lot hafi boðið dætur sínar mönnum Sódómu til að vernda gesti sína. Hún telur upp fleiri álíka 

Biblíusögur þar sem konur eru skilgreindar minna virði en karlmenn. Allt frá fæðingu til 

dauða tilheyrðu hebreskar konur karlmönnum.94 

Það hefur verið erfitt að túlka söguna um konu Lots og þó að það sé ekki minnst á bakgrunn 

hennar í Biblíuhefðinni virðist sagan gefa það til kynna að Ísraelsmenn telji fjölskyldu hennar 

óréttláta eða kanverska. Henni hefur yfirleitt verið lýst á neikvæðan hátt og segir sagan ekkert 

til um það hvernig eigi að flokka konu Lots, með réttlátum eða ranglátum og skilur 

vandamálið eftir óleyst. En hvers vegna var hún valin til að óhlýðnast fyrirmælum englanna? 

Það gæti verið vegna hinna veraldlegu gæða (samanber Lúk 17.32), forvitni hennar um það 

sem var að gerast fyrir aftan hana er tortímingin helltist yfir Sódómu eða samúð hennar vegna 

                                                             
93 Brueggemann, Walter, 1982. GENESIS, Interpretation, A Bible Commentary for Teaching and Preaching. S. 
173. 
94 Trible, Phyllis, 1982. The Christian Century Foundation. S. 116.   
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vina sinna og ættingja í borginni. Samkvæmt sögunni leit hún samt sem áður um öxl, 

umbreyttist í saltstólpa sem stendur nú þögull í eyðimörkinni öðrum til viðvörunar.95 

Hliðstæð sögunni um Sódómu er sagan í Dómarabókinni 19 sem gerist í Gíbeu. Sagan er 

hreint út sagt ógnvekjandi. Levíti kemur inn í borgina ásamt fylgdarliði í leit að gistingu yfir 

eina nótt. Eldri maður veitir þeim gistingu, en þegar illir menn af ættkvísl Benjamíns krefjast 

að kenna Levítans, er hjákonu hans kastað til þeirra. Þeir svívirða hana alla nóttina, þar til 

næsta morgun þegar hún snýr aftur til húsbónda síns. Húsbóndinn sýnir henni enga samúð, 

hann skipar henni að standa upp og halda af stað. Hún svarar engu og lesandinn veltir því 

örugglega fyrir sér hvort hún sé dauð eða lifandi. Engu að síður, lét hann hana upp á asnann 

og hélt af stað heim til sín. Þegar hann kom heim, bútaði hann hjákonu sína sundur í tólf hluti 

og sendi þá ættkvíslum Ísraels til að hefna ranginda þeirra sem hann varð fyrir af mönnum 

Benjamíns.96 

Þetta eru aðeins tvær af fjölmörgum átakanlegum sögum af konum sem hljóta skelfileg örlög í 

Biblíunni, nöfn þessara kvenna koma ekki einu sinni fram. Þessar sögur hafa gert stöðu 

kvenna erfiða í gegnum aldirnar, þar sem konur hafa ávallt staðið höllum fæti gagnvart 

karlmönnum og þeim hefur jafnframt verið kennt um syndafallið, fráfallið frá Guði 

almáttugum. Hlutverk kvenna innan Biblíunnar segir okkur að þær eigi að vera lítillátar og 

auðmjúkar, á meðan karlmenn eiga að vera hróðugir og fífldjarfir. Þessi mismunur á stöðu 

kynjanna í textum ritningarinnar hefur gefið karlmönnum yfirburðastöðu innan samfélaga í 

gegnum tíðina. Orð eru álög og þegar svona textar eru lesnir frá kynslóð til kynslóðar er engin 

furða að hlutverk kynjanna staðni og ofbeldi gegn konum haldi áfram. 
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4. Áhrifasaga 

4.1. Áhrifasaga innan Biblíunnar:Hver er túlkun syndahugtaksins innan 
Biblíunnar? 

Stuttu eftir að Lot og Abraham koma til Kanaanlands ákveða þeir að fara hvor í sína áttina. Af 

lítillæti leyfir Abraham Lot að velja sér fyrst landsvæði. Lot slær upp tjöldum sínum í grennd 

við Sódómu, þar sem fólkið var illa innrætt og miklir syndarar gegn Drottni (1Mós 13.13). 

Sögumaðurinn minnir lesandann á að innan skamms verði Sódómu og Gómorru eytt. Lot var 

að reyna að finna land blessunar, líkt og Eden garður Guðs, en hann hafði því miður ekki lært 

mikilvæga lexíu. Því hann valdi að flytjast í austurátt, en alla tíð síðan Adam og Eva voru 

burtrekin frá Eden, hefur flutningur í austurátt þýtt útlegð frá hinni guðdómlegu nálægð og því 

gat hann ekki búist við blessun.97 

Þegar englarnir tveir komu til Sódómu þá er Lot lofaður í Hebreabréfinu 13.2 fyrir gestrisni 

sína þegar hann hýsti engla án þess að vita það. Eftir að englarnir hafa borðað og ætla að 

leggjast til hvílu koma íbúar Sódómu að húsi Lots og vilja kenna gesta hans. Jeremía tengir 

spámenn í Jerúsalem sem stunda hórdóm, lygar og iðrunarleysi við Sódómu í Jer 23.14, en í 

Júdasarbók 1.7 er sagt frá því að bæði Sódóma og Gómorra gáfu sig til hór, fóru eftir ókunnu 

holdi og voru dæmi um þjáningu eilífs elds. Samkvæmt þessum skilgreiningum var Sódóma 

og Gómorra tengdar kynferðislegu syndaflóði. 

Íbúar Sódómu ráðast að Lot er hann reyndi að verja gesti sína. Jesaja tengir Babýlon við 

ósvífnar syndir Sódómu og segir að örlög Babýlon verði eins og í Sódómu og Gómorru. 

Jesaja virðist hafa talið að siðleysið væri hjá stjórnvöldum sem sýndu stærilæti og yfirlæti. 

Morschauser er sammála Jesaja að ríkisvaldið hafi notað hentistefnu í stað þess að fara eftir 

gildandi reglum samfélagsins (Jes 1.9-10; 3.9 og 13.19). 

Var þetta eðlileg framkoma íbúa Sódómu gagnvart gestum sínum? Við sjáum í Esekíel 16.46-

50 hvernig Guð ber Jerúsalem saman við Sódómu. Hann sagði að Sódóma og dætur hennar 

væru hrokafullar, ofaldar og afskiptalausar, þær hjálpuðu ekki fátækum og þurfandi. Í Matt 

10.1-15 og Lúk 10.1-12 er fjallað um ógestrisni Sódómu. Jesús lýsir nokkrum borgum sem 

bölvanlegri en Sódómu og Gómorru, vegna viðbragða þeirra gagnvart lærisveinum Jesú. Það 

er áhugavert og kaldhæðnislegt að taka eftir því að í hinni frægu biblíusögu um Sódómu og 

Gómorru, sem er svo oft notuð gegn samkynhneigðum, að þá virðist það ekki vera samkvæmt 
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þessum textum samkynhneigð sem vakti Guð til meðvitundar um hinsta dóm borganna, heldur 

var það ógestrisni og drambsemi.  

Þegar Guð loks eyddi Sódómu, þurftu englarnir að draga Lot og fjölskyldu með valdi frá hinni 

dæmdu borg til að bjarga þeim. Þegar þau eru að flýja borgina er sagt frá því að kona Lots leit 

um öxl og horfði til Sódómu og var umsvifalaust breytt í saltstólpa. Saga Lots sýnir okkur 

hvernig veraldlegir og yfirborðskenndir hlutir geta verið hættulegir, því margir telja að konu 

Lots hafi verið breytt vegna löngunar hennar í hið veraldlega. Það getur samt sem áður verið 

náttúruleg skýring á dauða hennar. Sumir álykta að hún hafi orðið fyrir braki, eða að hún 

brenndist á staðnum og þar af leiðandi hafi það leitt til þessarar frásagnar að henni var breytt í 

saltstólpa. Í Lúk 17.32, minnist Jesús á konu Lots vegna óhlýðni hennar. Hann hafði hana 

einnig í huga þegar hann sagði í Lúk 9.62, Enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur 

er hæfur í Guðs ríki. 

Enginn texti hefur haft eins mikil áhrif innan Biblíunnar og frásögnin af eyðingu Sódómu. 

Sódóma var dæmd af Guði vegna syndugs samfélags og var varnarrit Ísraels um óguðlega 

lifnaðarhætti (samanber 5Mós 29.23; Jes 1.9-10; 13.19; Jer 49.18; 50.40; Esk 16.46-50; Hós 

11.8; Am 4.11; Sef 2.9; Slm 11.6; Hlj 4.6). Í þessum textum er fjallað um hina guðlegu 

refsingu í Sódómu og Gómorru sem tákn um óafturkræfan dóm. Þar sem hinu frjósama landi 

var tortímt um alla framtíð. Í Matt 11.20-24, spáir Jesús um örlög nokkurra borga þar sem 

hann hafði boðað. Sódóma og Gómorra eru fordæmi og samlíking á dómsdegi framtíðarinnar. 

Á þeim tíma mun fólk verða dæmt fyrir að iðrast ekki og hafna syni Guðs og sáluhjálp. Í 

sumum textunum er fjallað um að fólkið hafi snúist gegn Guði og byrjað að dýrka Baal. Guð 

hafi varað fólkið við að hann myndi meðhöndla það líkt og Sódómu og Gómorru, en án þess 

að það iðraðist. 

Á dögum Nóa lét Guð vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlegu, en Nói boðberi réttlætisins 

bjargaðist er hann gekk upp í örkina. Eins dæmdi Guð borgirnar Sódómu og Gómorru til 

eyðingar og brenndi þær til ösku og setti þær til viðvörunar þeim er síðar lifðu óguðlega. Guð 

frelsaði hinn réttláta mann Lot er mæddist af svívirðilegum lifnaði hinna guðlausu og eins 

mun verða á þeim degi er Mannssonurinn opinberast (2Pét 2.5-7 og Lúk 17.26-30). 

Opinberunarbókin 11.7-8 notar Sódómu á allegorískan hátt þegar hún lýsir þeim stöðum þar 

sem spámennirnir tveir munu stíga niður við opinberunina.  
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Lot valdi stöðugt auðveldu leiðina og varð þar af leiðandi latur og sljór.98 Þeir sögðu honum 

að flýja upp til fjalla svo hann myndi ekki tortímast í versi 17, en Lot var orðinn svo útslitinn 

og borgaralegur að hann bað um þægilegra skjól en hin ógreiðfæru fjöll. Þegar hann grátbað 

um að fá að dvelja í bænum Sóar.99 Eins og áður hefur komið fram þá átti Lot Abraham 

björgun sína að þakka, þar sem Guð minntist orða Abrahams er hann leiddi Lot út úr 

eyðingunni. 

4.2. Áhrif textans á mismunandi tímum 
Sagan í Fyrstu Mósebók 19.1-29 er vel þekkt og hefur tekið rótfestu í menningunni sem 

goðsögn um kristna hommafælni, sérstaklega vegna áhrifa orðsins sódómska, en orðabækur 

tengja merkingu orðsins við kynlíf fólks af sama kyni á niðrandi hátt og þá sérstaklega 

kynmök karla við aðra karla.100 Það sem almennt er ekki vitað er að það er til saga sem er 

samhliða Sódóma sögunni í Dómarabókinni 19-21, sagan um níðingsverk í Gíbeu sem gerist í 

kjölfar borgarastyrjaldar Ísraelsmanna gegn ættkvísl Benjamíns. Atburðirnir endurspegla 

atburðina sem áttu sér stað í Sódómu, en án allra guðlegra krafta. Báðar sögurnar fjalla um 

aðkomumenn sem komu inn í borgirnar að kvöldlagi og buðu útlendingar sem bjuggu í 

borgunum þeim gistingu, en þegar þeir höfðu borðað umkringdi fjöldi manns húsin þeirra og 

kröfðust þess að fá að kenna gestanna. Í Gíbeu taka þeir hjákonu Levítans og nauðga henni 

alla nóttina, en í Sódómu hafna íbúarnir boði Lots um dætur hans. Allt frá 3. öld e.Kr. hafa 

kristnir gert þessa sögu að goðsögn um hommafælni, 101  þar sem synd Sódómu var 

samkynhneigð og þessi synd var svo ill að Guð sjálfur greip til þess ráðs að eyða borginni. 

Það er aftur á móti erfiðara að kenna hommum um ofbeldið sem átti sér stað í sögunni um 

níðingsverkin í Gíbeu. 102  Grimmdarleg hópnauðgun hefur ekkert með það að gera hvort 

raunveruleg ást milli tveggja fullorðinna einstaklinga af sama kyni sé lögmæt eða ekki. 

Biblían aftur á móti tekur frekar neikvæða afstöðu gegn samkynhneigðum, í þeim fáu 

tilvikum þar sem minnst er á hana. Samkynhneigð var ekki bara talin óeðlileg heldur líka 

ógyðingleg. Ef karlmaður hagar sér sem kona er það smán fyrir hann, en um leið smán fyrir 

alla karlmenn. Þeódósíus keisari rómverska ríkisins bannaði kynmök einstaklinga af sama 

kyni. Þeir sem lifðu samkynhneigðu samlífi átti að lífláta. Því ef einstaklingur vildi byggja 

                                                             
98 Armstrong, Karen, 1996. In the Beginning: A New Interpretation of Genesis. S. 59. 
99 Armstrong, Karen, 1996. In the Beginning: A New Interpretation of Genesis. S. 59. 
100 Sören Sörenson og Jóhann S. Hannesson, 1999. Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi, 2. útg. 
101 Örvhenti vakti svipuð viðbrögð í mörgum menningarheimum. Vinstri höndin var talin óhrein. 
102 Carden, Michael, 2000. Social Alternatives Vol 19 No 3. S. 31-32. 
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skoðanir sínar á vitnisburði Gamla testamentisins varð viðkomandi að vera samkvæmur því 

og krefjast dauðarefsingar fyrir alla þá sem lifðu samkynhneigðu lífi.103 

Í Biblíunni er ógestrisni einnig fordæmd (Esk 16.48-50), en hefur í gegnum aldirnar umbreyst 

í fordæmingu á samkynhneigðum. John McNeill skoðaði þetta áhugaverða ferli í bók sinni 

The Church and the Homosexual. Hann segir þetta vera eitt hið kaldhæðnislegasta við söguna 

að í þúsundir ára á hinum kristnu Vesturlöndum hafa samkynhneigðir verið fórnarlömb 

ógestrisni, sem er hinn sanni glæpur Sódómu, vegna rangrar túlkunar á sögunni. Hann segir 

ógestrisni vera óréttlæti sem ómar til Guðs, sem hefur verið og heldur áfram að vera 

endurtekin á hverjum degi.104 

4.3. Sódómska 
Umfjöllunarefni Fyrstu Mósebókar 19 hefur fært orðið sódómska inn í orðaforða okkar, sem 

hefur niðrandi merkingu og þýðir kynmök karla við aðra karla eða við skepnur.105 Á 11. öld 

notaði Peter Damian orðið sódómska í fyrsta sinn í baráttu sinni gegn hommum, en hann 

vísaði aldrei í atburðina í Gíbeu sem er hliðstæð saga við Sódómu, þrátt fyrir að hafa notað 

fjölbreytt efni úr Biblíunni til að byggja rök sín á. Damian notaði orðið sódómska aðeins einu 

sinni í ritdeilum sínum um homma, en afleiðingarnar af nýyrði hans ásækja okkur enn þann 

dag í dag.106 

Undirstaða og merking orðsins kemur úr versi 5 þegar ungir sem gamlir umkringdu hús Lots 

og kröfðust þess af honum að hann leiddi gestina út til þeirra svo þeir mættu kenna þeirra. 

Gibson telur hugtakið kenna hafi greinilega verið notað vegna kynferðislegs inntaks þess. 

Englarnir voru eflaust ungir og myndarlegir menn sem vöktu girnd meðal íbúa Sódómu, en 

margir töldu synd Sódómu vera kynvillu eða sódómsku sem var mjög útbreidd hugmynd frá 

Ágústínusi til Westermann og nú nýlega hjá Bruce Waltke.107 

Gamla testamentið fordæmir sifjaspell, hórdóm, barnafórn og kynmök með dýrum. Þeir sem 

frömdu slíka glæpi verðskulduðu dauðarefsingu, en einnig var sett bann við kynmök milli 

tveggja karlmanna þar sem annar fer með hlutverk konunnar og var það talið viðurstyggð. Í 

3Mós 18.22 og 20.13 er kveðið mjög nákvæmlega á um hvers konar kynferðissamband verið 

er að banna, þar er ekki lagt bann á annars konar samband milli karlmanna og þar er heldur 

                                                             
103Wink, Walter, 1979.The Christian Century Foundation. S. 1082. 
104 McNeill, John, 1987. The Christian Century Foundation. S. 242-246. 
105 Sören Sörenson og Jóhann S. Hannesson, 1999. Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi, 2. útg. 
106 Carden, Michael, 2000. Social Alternatives Vol 19 No 3. S. 32. 
107 Doyle, Brian, 2004. Journal for the Study of the Old Testament, vol. 28. S. 432.  
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ekki minnst á kynmök milli tveggja kvenna. Kannski vegna þess að mæðurnar héldu dætrum 

sínum nálægt sér þar til feður þeirra giftu þær öðrum mönnum. Kristinn Ólason telur 

framsetninguna fela í sér félagslegt gildismat þar sem áherslan er lögð á hið virka hlutverk 

karlmannsins sem geranda í kynlífinu andspænis hinu óvirka hlutverki konunnar sem 

þiggjanda. Því gildir bannið einungis þegar karlmaður fer með hið kvenlega hlutverk í 

kynmökum milli tveggja karla að mati Kristins.108 

Sumir ritskýrendur sögðu að gagnkynhneigðir hefðu einnig stundað hórdóm og saurlifnað í 

Sódómu. Ástæðan er ákveðið vers í Jeremía. „Þeir [spámenn í Jerúsalem] hórast og ljúga, 

styðja illvirkja, svo að enginn þeirra hverfur frá illri breytni sinni. Fyrir mér eru þeir allir 

orðnir eins og Sódóma“ (Jer 23.14). Ef Guð lagði að jöfnu hórkarla í Jerúsalem við fólkið í 

Sódómu, þá voru þeir ekki síður sekir um hórdóm en hinir samkynhneigðu. Þar af leiðandi 

varð Sódóma almennt þekkt sem kynferðislegt syndabæli. 

Það voru skiptar skoðanir meðal hina fornu ritskýrenda af hverju Guð eyddi Sódómu. Þeir 

töldu að neyðaróp fólksins hafi ekki aðeins verið vegna kynvillunnar. Guð eyddi borginni 

vegna þeirra hræðilegu atburða sem þar áttu sér stað. Þó undarlegt sé þá segir sagan ekki frá 

því nákvæmlega hvaða hræðilegu atburðir það voru. Mennirnir í Sódómu voru sagðir mjög 

illir og syndugir (1Mós 13.13), og á einum stað bendir Guð á að synd Sódómu sé mjög þung 

(1Mós 18.20), en það er allt sem okkur er sagt.109 Í Síraksbók, Speki Salómons, Esekíel og hjá 

Origen, Ambrose og hjá mörgum sem almennt eru kallaðir hinseginn ritskýrendur var 

ógestrisni talin ein af aðalsyndum Sódómu,110 þar sem íbúar Sódómu bjuggu í allsnægtum, en 

réttu ekki hinum fátæku og þurfandi hjálparhönd.  

Stone og Loader111 telja synd Sódómu vera vansæmd, en Morschauser taldi íbúa Sódómu vilja 

yfirheyra gestina, en ekki nauðga þeim og því finnst honum að réttara væri að þýða sódómsku 

sem brot á eiði en ekki sem kynvillu eins og stendur nú í orðabókum. Hann vill meina að 

borgin Sódóma sé frumgerð samfélags trúleysis og glundroða.112 Skoðun Doyle er aftur á 

móti sú að með því að vera ógestrisinn eða beita gesti svívirðingum þá hafi kynferðisleg 

áhersla verið til staðar, en að hún hafi ekki verið samkynhneigð. Hann telur einnig að ekki sé 
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hægt að bera saman kafla 1Mós 19 og Dóm 19, þar sem Abraham kemur ekki við sögu í 

Dómarabók 19.113 
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31 
 

5. Lokaorð 
Þegar Guð er nefndur á nafn þá hætta margir að hlusta eða hugsa til hans sem hins 

guðdómlega stjórnanda í skýjunum. Þegar fjallað er um Guð er aðallega notað orðið 

almáttugur til að lýsa honum. Á hinum forna tíma þekktu menn Guð sem voldugan geranda í 

heiminum, en í gegnum tíðina hafa fræðimenn sett fram ólíkar myndir af Guði. Guð er 

viðurkenndur sem faðirinn og skapari heimsins, sem er óbreytanlegur og getur því ekki fundið 

fyrir sársauka eða sorg. Hinn óbreytanlegi Guð er kaldur, fjarlægur og áhugalaus að margra 

mati.  

Þegar ljóst var að milljónum manna var slátrað í útrýmingarbúðum nasista á 20. öldinni, 

þurftu fræðimenn að endurskoða hugmyndir sínar um hinn óbreytanlega og almáttuga Guð. 

Fólk spurði sig hvar er Guð í þessu öllu? Eftir angistarfulla leit telja flestir Guð vera með 

okkur, því annars verðskuldar Guð ekki trú okkar. Við getum aðeins trúað á Guð sem á 

hlutdeild í harmi okkar og gleði. Guð sem finnur fyrir angist og sorg í hjarta sínu. Þetta er 

bæði áhrifamikil og sannfærandi lýsing á Guði, en er hún tæmandi? Fyrsta spurningin er um 

stjórn Guðs. Er Guð við stjórnvölin? 

Guð vildi vita hvort neyðarópin sem ómuðu frá Sódómu voru sönn. Ef Guð vill og getur 

breytt atburðum, þá hlaut hann að hafa getað afstýrt eyðingunni í Sódómu eins og Abraham 

bað hann um. Annað hvort er Guð ábyrgur fyrir eyðingunni í Sódómu og þá hlýtur hann að 

vera ábyrgur fyrir öllum öðrum náttúrulegum hörmungum eða Guð er ekki við stjórnvölin. 

Abraham sárbændi Guð fyrir hönd Sódómu og skoraði á hann að sýna hinum illu miskunn og 

hinum góðu réttlæti. Niðurstaðan var sú að aðeins Lot og fjölskyldu hans var bjargað frá 

tortímingu Sódómu. Þannig að næsta spurning er um manngreinaálit. Hefur Guð áætlun fyrir 

okkur öll eða lítur Guð aðeins eftir sínum eigin, þannig að sumum er bjargað, en aðrir farast. 

Er hægt að trúa á slíkan Guð?  

Hvernig getum við komið í veg fyrir að Drottinn láti rigna yfir okkur eldi og brennisteini? Það 

er erfitt að ímynda sér það, en kannski leyfir Guð hræðilegum hlutum að gerast, þannig að 

fólk geti sýnt hvert öðru samúð og hluttekningu. Hann er kannski að prófa kærleik okkar og 

trú eða snýr hann þjáningunni á sig fyrir sakir heimsins. Þessum spurningum verður aldrei 

svarað og það eru engar snyrtilegar umbúðir sem við getum pakkað Guði inn í og það væri 

dapurt að binda hann inn í lokað kerfi stífra kenninga að mínu mati. 

Innihald 19. kaflans snýst aðallega um ákæru og áfellisdóm Guðs. Syndugir og ranglátir þjást 

og deyja, en réttlátir lifa og blómstra. Frásögnin gefur mjög einfalda sýn á lífið og þessi 
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refsandi guðfræði var einfaldlega forsenda mikils lærdóms í  hinum forna heimi og talin 

forsenda fyrir hinu blóðþyrsta samfélagi nútímans þar sem dauðarefsingar eru sumstaðar enn 

leyfðar.  

Biblían gefur okkur ákveðnar vísbendingar um að synd Sódómu hafi ekki aðeins verið 

kynferðisleg, heldur almenn óregla í samfélaginu. Til dæmis sjáum við í Jesaja 1.10 og 3.9 

tilvitnanir um óréttlæti, í Jeremía 23.14 eru hryllileg athæfi nefnd og í Esekíel 16.49 er 

staðhæft að syndin sé stolt borgarbúa, ógestrisni og afskiptaleysi gagnvart nauðstöddum. Það 

er líklegt að ritskýrendur munu vera áfram ósammála um syndina í Sódómu, en samkvæmt 

Biblíunni þá virðist það ekki vera samkynhneigð sem vakti Guð til meðvitundar um hinsta 

dóm borganna. Samt sem áður hefur þessi texti verið notaður sem vopn gegn 

samkynhneigðum í aldanna rás.  

Ég tel að fjölbreytileg túlkun á Biblíunni sé af hinu góða og auki skilning fólks og vægi 

textans. Ég tel að hver og einn verði að túlka textann út frá sinni eigin samtíð. 
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Viðauki: Ritningastaðir114 
Fyrsta Mósebók: 

2.21 Þá lét Drottinn Guð djúpan svefn falla á manninn. Og er hann var sofnaður tók hann eitt 

af rifjum hans og setti hold í þess stað. 

3.5 En Guð veit að um leið og þið etið af honum ljúkast augu ykkar upp og þið verðið eins og 

Guð og skynjið gott og illt. 

6.6 Þá iðraðist hann þess að hafa skapað mennina á jörðinni og hann hryggðist í hjarta sínu 

13.10 Þá hóf Lot upp augu sín og sá allt Jórdanarsléttlendið, hversu vatnsríkt það var alla leið 

til Sóar eins og aldingarður Drottins, eins og Egyptaland. Þetta var áður en Drottinn eyddi 

Sódómu og Gómorru. 

13.13 En íbúar Sódómu voru illir og syndguðu mjög gegn Drottni. 

14.2 herjuðu þeir á Bera, konung í Sódómu, Birsa, konung í Gómorru, Sínab, konung í Adma, 

Semeber, konung í Sebóím, og konunginn í Bela, það er Sóar. 

15.12 Er sól var að ganga til viðar leið þungur svefnhöfgi á Abram og ótti og myrk skelfing 

kom yfir hann. 

Þriðja Mósebók: 

18.22 Þú mátt ekki liggja með karlmanni eins og legið er með konu, það er viðurstyggð. 

20.13 Leggist karlmaður með karlmanni eins og þegar lagst er með konu fremja þeir báðir 

viðurstyggilegt athæfi. Þeir skulu báðir líflátnir. Blóðsök þeirra skal koma yfir þá. 

Fimmta Mósebók:  

29.22 „Allur jarðvegur þess er orðinn að brennisteini og salti, allt er sviðið. Engu verður þar 

sáð, ekkert sprettur þar, ekkert grær þar, fremur en í Sódómu og Gómorru, Adma og Sebóím 

sem Drottinn gereyddi í heift sinni og reiði.“ Þá munu þeir og allar þjóðir spyrja: „Hvers 

vegna fór Drottinn svona með þetta land? Hvernig stendur á þessu heiftarbáli?“ 

                                                             
114 Ritningastaðirnir eru settir upp í kanóníska röð. Þessi vers eru bæði beinar tilvitnanir í texta Sódómu og 
umfjöllun um synd hennar. Einnig eru textar hérna sem ég hef fjallað um í ritgerðinni sem hafa hliðstæða 
tengingu við textann í Sódómu. 
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32.32-33 Vínviður þeirra er af vínviði Sódómu, hann er úr víngörðum Gómorru, vínber þeirra 

eru eitruð, þrúgurnar beiskar, vín þeirra er slöngueitur úr banvænum nöðrum. 

Jósúabók: 

2.2-3 Konunginum í Jeríkó var þá sagt: „Í kvöld komu hingað nokkrir Ísraelsmenn til þess að 

njósna um landið.“ Konungurinn í Jeríkó sendi þá til Rahab og lét segja henni: „Framseldu 

mennina sem komu til þín því að þeir komu til þess að kanna allt landið.“ 

Dómarabók: 

19.22-30 En meðan þau voru að matast umkringdu illmenni nokkur úr borginni húsið, börðu á 

hurðina og kölluðu til húsbóndans, gamla mannsins: „Leiddu út manninn sem kominn er til 

þín svo að við getum kennt hans.“ Þá gekk maðurinn, sem þarna réð húsum, út til þeirra og 

sagði við þá: „Nei, bræður mínir, fyrir alla muni fremjið ekki slíka óhæfu. Fyrst þessi maður 

er kominn á heimili mitt fremjið þá ekki slíka svívirðu. Hér er hjákona hans og mærin dóttir 

mín. Ég skal leiða þær út og þær megið þið taka nauðugar og gera við þær hvað sem ykkur 

langar en á þessum manni megið þið ekki fremja slíka svívirðu.“ En mennirnir hlustuðu ekki á 

hann. Þá þreif maðurinn í hjákonu sína og hratt henni út á strætið til þeirra og þeir nauðguðu 

henni og misþyrmdu alla nóttina, allt til morguns, og slepptu henni ekki fyrr en dagur rann. 

Þegar birta tók af degi kom konan og féll niður fyrir húsdyrum mannsins þar sem bóndi 

hennar var inni og lá hún þar uns bjart var orðið. Þegar bóndi hennar fór á fætur um 

morguninn, lauk upp húsdyrunum, gekk út og ætlaði að halda af stað lá konan, það er hjákona 

hans, úti fyrir dyrunum með hendurnar á þröskuldinum. Hann sagði þá við hana: „Stattu upp, 

við skulum halda af stað,“ en fékk ekkert svar. Þá lét hann hana upp á asnann og maðurinn tók 

sig upp og hélt af stað heim til sín. Þegar hann kom heim tók hann hníf, þreif hjákonu sína og 

bútaði hana sundur í tólf hluti og sendi þá út um allar byggðir Ísraels. Og sérhverjum sem 

þetta sá varð að orði: „Ekki hefur slíkt gerst og ekki hefur slíkt sést frá því að Ísraelsmenn 

fóru af Egyptalandi og allt fram á þennan dag. Hugleiðið þetta, ráðið ráðum ykkar og segið 

hvað ykkur líst.“ 

Rutarbók: 

4.1 Bóas hafði gengið upp til þingstaðarins í borgarhliðinu og sest þar. Þá vildi til að 

lausnarmaðurinn, sem Bóas hafði talað um, gekk þar hjá. Bóas sagði: „Komdu hingað og 

sestu.“ Og hann kom og settist. 
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Síðari Samúelsbók: 

18.24 Davíð sat á milli beggja borgarhliðanna. Vörðurinn hafði gengið upp á þak hliðsins við 

borgarmúrinn og sá þá mann sem kom hlaupandi einsamall. 

Fyrri konungabók: 

22.24-27 Þá gekk Sedekía Kenaanason fram og laust Míka kinnhest og sagði: „Hvernig fær 

þetta staðist? Á andi Drottins að hafa yfirgefið mig til þess að tala við þig?“ Míka svaraði: „Þú 

munt komast að raun um það sama dag og þú flýrð úr einu herbergi í annað til þess að fela 

þig.“ En Ísraelskonungur skipaði: „Grípið Míka og farið með hann til Amons, hershöfðingja 

borgarinnar, og Jóasar konungssonar og segið: Svo segir konungurinn: Varpið manni þessum 

í fangelsi. Gefið honum ekkert annað en brauð og vatn af skornum skammti þar til ég kem 

aftur heill á húfi.“ 

Síðari konungabók: 

6.18 Þegar Aramearnir héldu gegn honum bað Elísa til Drottins og sagði: „Slá þessa menn 

blindu.“ Hann heyrði bæn Elísa og sló þá blindu. 

7.1 Elísa svaraði: „Heyrið orð Drottins. Svo segir Drottinn: Um þetta leyti á morgun mun ein 

sea af hveiti aðeins kosta einn sikil á markaði í hliði Samaríu og tvær seur af byggi munu 

aðeins kosta einn sikil.“ 

Sálmarnir: 

11.6 Yfir óguðlega lætur hann rigna glóandi kolum; heldur, brennisteinn og glóðheitur vindur 

er hlutskipti þeirra 

Jesaja: 

1.7 Land yðar er auðn, borgirnar brenndar. Fyrir augum yðar gleypa útlendingar akurland 

yðar, það er eyðimörk líkt og varð þegar Sódómu var eytt. 

1.9-10 Hefði Drottinn allsherjar ekki látið oss eftir örfáa sem björguðust, hefðum vér orðið 

eins og Sódóma, líkst Gómorru. Heyrið orð Drottins, höfðingjar Sódómu. Hlýðið á leiðsögn 

Guðs vors, íbúar Gómorru. 

3.9 Andlitssvipur þeirra vitnar gegn þeim, þeir bera synd sína á torg eins og gert var í 

Sódómu, þeir dylja hana ekki. Vei þeim! Þeir hafa sjálfir bakað sér ógæfu. 
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6.10 Sljóvga hjarta þessa fólks, deyf eyru þess115 og loka augum þesssvo að það sjái ekki með 

augunum, heyri ekki með eyrunum og skilji ekki með hjartanu, svo að það snúi ekki við og 

læknist.“ 

13.19 Fyrir Babýlon, prýði konungsríkja, skartinu sem Kaldear hreykja sér af, mun fara eins 

og Sódómu og Gómorru þegar Guð umturnaði þeim.  

Jeremía: 

20.1-3 Pashúr Immersson prestur, sem var yfirumsjónarmaður í húsi Drottins, heyrði Jeremía 

flytja þessa ræðu. Hann lét því húðstrýkja Jeremía spámann og setja hann í gapastokkinn sem 

var í efra Benjamínshliðinu við hús Drottins. Þegar Pashúr sleppti Jeremía úr gapastokknum 

morguninn eftir sagði Jeremía við hann: „Drottinn nefnir þig ekki lengur Pashúr heldur 

Skelfingu hvarvetna. 

23.14 Og meðal spámannanna í Jerúsalem hef ég séð hryllilegt athæfi. Þeir hórast og ljúga, 

styðja illvirkja, svo að enginn þeirra hverfur frá illri breytni sinni. Fyrir mér eru þeir allir 

orðnir eins og Sódóma, borgarbúar eins og Gómorra. 

49.18 Eins og þegar Sódóma og Gómorra og nágrannaborgir þeirra höfðu verið eyddar, segir 

Drottinn, þar mun enginn maður búa og enginn hafa viðdvöl.  

50.40 Eins fer fyrir henni og þegar Guð eyddi Sódómu og Gómorru og nágrannaborgum 

hennar, segir Drottinn. Þar mun enginn maður búa og enginn hafa þar viðdvöl. 

Harmljóðin: 

4.6 Því að refsing þjóðar minnar var þyngri en sú sem Sódóma hlaut116 sem á augabragði var 

lögð í rúst án þess að manna hendur kæmu þar nærri. 

Esekíel: 

16.48-50 Svo sannarlega sem ég lifi, segir Drottinn Guð, Sódóma systir þín og dætur hennar 

hafa aldrei gert það sem þú og dætur þínar hafa gert. Sekt Sódómu, systur þinnar, var að hún 

og dætur hennar lifðu í allsnægtum og bjuggu í makindum en réttu hinum fátæku og 

hjálparlausu ekki hjálparhönd. Þær urðu drambsamar og unnu viðbjóðsleg verk frammi fyrir 

mér. Þess vegna hafnaði ég þeim eins og þú hefur séð. 

                                                             
115 Gerðu hjarta þessa fólks feitt og eyru þess þung. 
116 Orðrétt: Því að refsing/misgjörð þjóðar minnar var meiri en synd Sódómu. 
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16.55-56 Systir þín, Sódóma, og dætur hennar skulu verða aftur eins og áður og systir þín, 

Samaría, og dætur hennar skulu verða aftur eins og áður og þú sjálf og dætur þínar skuluð 

verða eins og áður. Rægðir þú ekki Sódómu systur þína á velmektardögum þínum 

Amos: 

4.11 Ég kollvarpaði öllu yðar á meðal eins og ég kollvarpaði Sódómu og Gómorru. Þá urðuð 

þér eins og raftur úr eldi dreginn en þér sneruð ekki aftur til mín, segir Drottinn. 

Sefanía:  

2.9 Svo sannarlega sem ég lifi, segir Drottinn allsherjar, Guð Ísraels, mun Móab farnast eins 

og Sódómu og Ammónsbúum eins og Gómorru. Illgresi og saltgrafir verða þar og auðn að 

eilífu. Þar munu leifar lýðs míns ræna og þar munu þeir hreppa hlut sinn sem eftir verða af 

þjóð minni. 

Speki Salómons: 

10.6 Þegar hinir guðlausu fórust var það hún sem frelsaði hinn réttláta mann þegar hann flýði 

eldinn sem féll á borgirnar fimm. 

19.14 „Aðrir [í Sódómu] hafa úthýst ókunnum aðkomumönnum en þessir menn þrælkuðu 

gesti sem gert höfðu vel til þeirra.“ 

Matteusguðspjall: 

10.14-15 Jesús hafði brotið gegn gestrisni í huga þegar hann minntist Sódómu. „Og taki 

einhver ekki við yður117 né hlýði á orð yðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristið 

dustið af fótum yðar. Sannlega segi ég yður: Bærilegra mun landi Sódómu og Gómorru á 

dómsdegi en þeirri borg“ 

11.23-24 Og þú, Kapernaúm. Verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steypt verða. 

Ef gerst hefðu í Sódómu kraftaverkin, sem gerðust í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi 

yður: Landi Sódómu mun bærilegra á dómsdegi en þér.“ 

Lúkasarguðspjall: 

9.62 En Jesús sagði við hann: „Enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur er hæfur í 

Guðs ríki. 
                                                             
117 þ.e. séu ekki gestrisnir 
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10.1-12 Eftir þetta kvaddi Drottinn til aðra, sjötíu og tvo118 að tölu, og sendi þá á undan sér, 

tvo og tvo, í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Og hann sagði við þá: 

„Uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Biðjið því Drottin uppskerunnar að senda verkamenn 

til uppskeru sinnar. Farið! Ég sendi yður eins og lömb meðal úlfa. Hafið ekki pyngju, ekki 

mal eða skó og heilsið engum á leiðinni. Hvar sem þér komið í hús, þá segið fyrst: Friður sé 

með húsi þessu. Og sé þar nokkurt friðarins barn mun friður yðar hvíla yfir því, ella hverfa 

aftur til yðar. Verið um kyrrt í sama húsi, neytið þess sem þar er fram borið í mat og drykk. 

Verður er verkamaðurinn launa sinna. Eigi skuluð þér flytjast hús úr húsi. Og hvar sem þér 

komið í borg og tekið er við yður, þá neytið þess sem sett er fyrir yður. Læknið þá sem þar eru 

sjúkir og segið þeim: Guðs ríki er komið í nánd við yður. En hvar sem þér komið í borg og 

eigi er við yður tekið, þá farið út á strætin og segið: Jafnvel það dust sem loðir við fætur vora 

úr borg yðar þurrkum vér af oss og þér getið hirt það. Vitið samt þetta, að Guðs ríki er komið í 

nánd. Ég segi yður: Bærilegra mun Sódómu á þeim degi en þeirri borg. 

17.26-33 Eins og var á dögum Nóa, svo mun og verða á dögum Mannssonarins: Menn átu og 

drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina og flóðið kom og tortímdi 

öllum. Eins var og á dögum Lots: Menn átu og drukku, keyptu og seldu, gróðursettu og 

byggðu. En daginn sem Lot fór úr Sódómu rigndi eldi og brennisteini af himni og tortímdi 

öllum. Eins mun verða á þeim degi er Mannssonurinn opinberast. Sá sem þann dag er á þaki 

uppi og á muni sína í húsinu fari ekki ofan að sækja þá. Og sá sem er á akri skal ekki heldur 

hverfa aftur. Minnist konu Lots. Sá sem vill sjá lífi sínu borgið mun týna því en sá sem týnir 

því mun öðlast líf. 

Postulasagan: 

9.3-9 En þegar hann var á ferð sinni kominn í nánd við Damaskus leiftraði skyndilega um 

hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig: „Sál, Sál, hví ofsækir þú 

mig?“ En hann sagði: „Hver ert þú, Drottinn?“ Þá var svarað: „Ég er Jesús sem þú ofsækir. En 

statt upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gera.“ Förunautar hans 

stóðu orðlausir. Þeir heyrðu að vísu raustina en sáu engan. Sál reis á fætur en þegar hann lauk 

upp augunum sá hann ekkert. Þeir leiddu hann við hönd sér inn í Damaskus. Þrjá daga var 

hann sjónlaus og át hvorki né drakk. 

 

                                                             
118 Annar lesháttur: sjötíu. 
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Rómverjabréf: 

9.29 Og eins hefur Jesaja sagt: „Hefði Drottinn allsherjar ekki látið oss eftir niðja værum vér 

orðin eins og Sódóma, værum lík Gómorru.“ 

Síðara Pétursbréf: 

2.5-7 Ekki þyrmdi hann hinum forna heimi en varðveitti Nóa, boðbera réttlætisins, við áttunda 

mann er hann lét vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlegu. Hann dæmdi borgirnar Sódómu 

og Gómorru til eyðingar og brenndi þær til ösku og setti þær til viðvörunar þeim er síðar lifðu 

óguðlega. En hann frelsaði Lot, hinn réttláta mann, er mæddist af svívirðilegum lifnaði hinna 

guðlausu. 

Hebreabréfið: 

13.2 Gleymið ekki gestrisninni því að vegna hennar hafa sumir hýst engla án þess að vita. 

Júdasarbréfið: 

1.7 Gleymið ekki heldur Sódómu og Gómorru og borgunum umhverfis þær sem drýgt höfðu 

saurlifnað, á líkan hátt og englarnir, og stunduðu óleyfilegt kynlíf. Guð setti þær til viðvörunar 

og refsaði þeim með eilífum eldi. 

Opinberunarbókin: 

11.7-8 Og er þeir hafa lokið vitnisburði sínum mun dýrið, sem upp stígur úr undirdjúpinu, 

heyja stríð við þá og mun sigra þá og deyða þá. Og lík þeirra munu liggja á strætum 

borgarinnar miklu þar sem Drottinn þeirra var krossfestur. Hún heitir á andlegan hátt Sódóma 

og Egyptaland. 


