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1. Powszechnie przyjmuje się, że sodomia oznacza współżyciem ze zwierzętami. Owo
zboczenie seksualne pochodzi od biblijnych mieszkańców Sodomy. Należy jednak wiedzieć, że
sodomia powinna oznaczać szerszy autorament seksualnych odchyleń, którym hołdowali
sodomici, a były to m.in.:
2. Powszechne skłonności mężczyzn do stosunków homoseksualnych, w tym nawet
3. Współżycie z aniołami płci męskiej (kiedy dwóch aniołów nawiedziło pobożnego
Lota, wokół jego domu zbiegł się tłum młodzieńców i starców, którzy zapragnęli „z nimi
poswawolić" [Rdz 19, 5; BT], za ich niezdrową chuć aniołowie pokarali ich ślepotą)
4. Kazirodztwo, gwałt seksualny. Występku takiego dopuściły się córki Lota, które
zgwałciły swego ojca, po tym jak go zamroczyły alkoholem:
„Lot wyszedł z Soaru i zamieszkał wraz z dwiema swymi córkami w górach, gdyż bał się
pozostawać w tym mieście. A gdy mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, rzekła
starsza do młodszej: Ojciec nasz wprawdzie już jest stary, ale nie ma w tej okolicy mężczyzny
(było to po zagładzie Sodomy i Gomory — przyp.), który by przyszedł do nas na sposób
wszystkim właściwy. Chodź więc, upoimy ojca naszego winem i położymy się z nim, a tak
będziemy miały potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc swego ojca winem tej samej nocy;
wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu swoim, on zaś nawet nie wiedział ani kiedy się
kładła, ani kiedy wstała. Nazajutrz rzekła starsza do młodszej: Oto ostatniej nocy ja spałam z
ojcem; upójmy go winem także tej nocy i idź ty, i śpij z nim, abyśmy obie miały potomstwo z
ojca naszego. Upoiły więc i tej nocy ojca swego winem i poszła młodsza i położyła się przy
nim; a on nawet nie wiedział, kiedy się kładła i kiedy wstała. I tak obie córki Lota stały się
brzemienne za sprawą swego ojca" (Rdz 19, 30; BT)
Za te swawole seksualne sodomianie zostali przez Pana Boga pokarani „deszczem siarki i
ognia", który zniszczył Sodomę i Gomorę, a nie darował nawet roślinności. Deszcz siarki i ognia
nasuwa skojarzenie, że mogła to być erupcja wulkanu. Nasuwa się jednocześnie myśl, że Pan
ma skłonność do takiego karania rozpusty, gdyż słynące z tego Pompeje również zostały
zupełnie przez wulkan (Wezuwiusz) zniszczone doszczętnie.
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