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Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, 
azoknak, akik bármilyen segítséget nyújtottak ah-

hoz, hogy ez a kis füzet megjelenhessen, és akiknek a 
segítsége nélkül nem készülhetett volna el. Köszöne-
temet szeretném kifejezni a Magyar Bibliatársulat-
nak is, amely több képet bocsátott rendelkezésemre a 

Bibliai atlaszból. 

 
A borítón John Martin Sodoma és Gomorra (1852) 

című festménye látható. 

 

 

A bibliai idézeteknél Károli fordítását vettük alapul. 
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I. Bevezetés 

Ki ne hallott volna az öt bűnös városról, amelyeket elpusztított az Úr harag-

jában erkölcstelenségük miatt?! A valaha virágzó városok lakosaik gonosz-

sága miatt váltak a tűz martalékává.  

Merre keressük a Jordán völgyének városait? Helyezték már őket a Holt-

tengeren belülre és kívülre is, különböző sorrendben. Időnként hallhatunk 

híreket arról, hogy megtalálták ezeket a városokat... Miből tudhatjuk, hogy 

valóban Sodomát, Gomorát, Admát, Seboimot (Ceboim) és Cóárt találták 

meg és nem más települések azok? Hiszen a tudósok hivatkozhatnak pl. 

különböző kémiai vegyületekre, hamurétegre, amelyek a pusztulás során 

keletkeztek, és bizonyító erejűek lehetnek. Napjainkban magára a Bibliára 

is szoktak utalni, dicsérve az Írást, hogy abban milyen sok adatot lehet talál-

ni a városokkal kapcsolatban, de általában ezzel ki is merül a téma. Ha 

ugyanis ezután ellenőrizni szeretné a kedves olvasó, hogyan juthatott az 

adott megoldásra a tudós, milyen Igehelyek vezették őt idáig, hát… bizony 

ezen a ponton sok csalódás érheti, mert lehet, hogy eggyel sem találkozik 

(tisztelet a kivételnek). Sokan igyekeznek elméleteik alátámasztására fel-

használni a Bibliát, és éppen az ellenkezőjére jutnak annak, amit a Szentírás 

valójában tanít. Pedig a Biblia valóban valódi segítséget nyújt számunkra az 

öt város tájolásában, amennyiben helyesen értelmezzük az Igehelyeket. 

Pontról-pontra kell haladnunk, hogy feltáruljon Isten elrejtett, és egyben 

kinyilatkoztatott igazsága. Minden kicsinek látszó dolgot meg kell becsül-

nünk, hogy a nagy dolgokat elérjük.  
 

II. Az Ötváros fekvésének sorrendje 

Vizsgálatunkat kezdjük az I.Móz. 10,19 versével, amelyből megérthetjük a 

városok elhelyezkedésének helyes sorrendjét. Ehhez először azt kell kutat-

nunk, hogy az I.Móz. 10,19-ben lévő Lésát hol találhatjuk meg. A jobb ért-

hetőség kedvéért több bibliafordítást idézek.  

„Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; 

Sodoma, Gomora, Ádmáh, és Czeboim felé menve Lésáig.”  

„úgyhogy a kánaániak területe Szidóntól Gerár irányában Gázáig, Sodo-

ma, Gomora, Admá és Cebóim irányában Lesáig terjedt.” (MBT fordítás) 

„A kánaániták határa Szidontól Gerar irányában Gázáig terjedt; Szodo-

ma, Gomorra, Adma és Cebojim irányában pedig egészen Lesáig.” (Ter. 

10,19  – kat. fordítás) 
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LÉSA, Lasha (hasadék, repedés; előtörő)1: a Bibliában ezen a néven máshol 

nem fordul elő, de az I.Móz. 10,19 alapján láthatjuk, hogy a kánaániták 

egyik határát jelentette. Ha a szöveget figyelmesen olvassuk, akkor azt is 

megtudjuk, hogy melyik határt jelentette Lésa. Amikor a Biblia a 

kánaániták fő területét behatárolja, a bemutatást az északnyugati határtól, 

Szidónból kezdi, majd ezen, a nyugati oldalon lefelé, dél felé halad egészen 

Gázáig – ez Kánaán délnyugati határa. A másik oldalon, délkeleten fek-

szik Sodoma, Gomora, Admá és Seboim, a határ vége pedig Lésa észak-

keleten. (Megjegyzendő, hogy Sodomától, Gomorától, Admától és 

Seboimtól csak felfelé, észak felé haladhatunk, mivel ezek a városok 

„Jordán-melléki” I.Móz. 13,12  városok voltak, a Jordán pedig Kánaán ha-

tárát is jelentette keleten. „Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor 

átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére: IV.Móz. 33,51 „Három várost 

adjatok a Jordánon túl, és három várost adjatok a Kanaán földén;” IV. 

Móz. 35,14. Lásd még II. Móz. 16,35; Józs. 5,10-12.) Az I. Móz. 10,19-ből 

azt is megtudjuk, hogy Sodoma, Gomora, Admá, Seboim egy irányban van 

Lésa felé.   

 

„Sodoma, Gomora, Admá és Cebóim irányában Lesáig terjedt.” (MBT 

ford.)  
 

Kiemelendő, hogy itt Lésa Kánaán északkeleti határát jelentette, 

ugyanis Kánaán észak-keleti határát pontosan ismerjük, melyet a Biblia 

DÁN-nak nevez (ez volt a legészakibb határ is később az izraeliták idejé-

ben). *1 Eredeti neve LESEM, Leshem volt, vagy más néven LAIS, Laish ill. 
LAISA, Laishah Ézs. 10,30-ban. A bibliai Lesem (Dán, Lais) és Lésa tehát 

azonosak egymással. Hogy lehet ez, hiszen teljesen eltérő jelentéssel bír-

nak?  
 

Lais nevének jelentése (oroszlán, az erős, erődítmény, biztonság)2 azzal 

lehet kapcsolatban, hogy Bír. 18,27 szerint a Lais-beliek „nyugodtan és 

*1 DÁN (bíró).  Palesztina legészakibb városa; eredeti neve »Lesem« vagy »Lais« 

(Józs. 19,47; Bír. 18,29). A Dán törzsbeliek elfoglalták és a »Dán« nevet adták neki 

(Bír. 18). »Dántól Beérsebá«-ig egész Palesztinát jelenti (Bír. 20,1; I.Sám. 3,20). 

(Bibliai nevek és fogalmak - virtuális – Dán; Arcanum) 

Az E.G. White irodalom szerint is Dán volt az északi határa Kánaánnak Ábrahám 

idejében: „Az elámiták és szövetségeseik Dánnál táboroztak, Kánaán északi hatá-

rán.” (E. G. White: Pátriárkák és próféták; Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 

131.o.)  
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biztonságban élő nép”, akiknek Bír. 18,28 szerint „semmi dolguk nem volt 

senkivel” – tehát a maguk urai voltak, és bátorságban laktak. („Lais pedig a 

Béth-Rehob völgyében feküdt” Bír. 18,28.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kánaán fő területe I.Móz. 10,19 szerint  
(Bibliai atlasz 1999 - a Magyar Bibliatársulat engedélyével)     
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LÉSA jelentése – hasadék, repedés, előtörő – már eleve feltételez hegyet, 

sziklás helyet és vizet. Utalhat arra, hogy ez a hely (Lais vagy Lesem vá-

rosa) a Jordán forrásvidékén fekszik: „A Libánon és a hófödte Hermon-

hegy között van a Jordán forrásvidéke”.3 Más szóval a kánaániták északke-

leti határa Lésáig, azaz a Jordán forrásvidékéig terjedt, ami azonos a már 

említett Dán (Lesem, Lais) területével. 

A Jordán forrásvidéke  
(Bibliai atlasz 1999 – a Magyar Bibliatársulat engedélyével) 

 

Sodoma tehát Kánaán fő területének délkeleti határa volt, tőle észak felé 

haladva helyezkedett el Gomora, majd tovább – attól észak felé – Admá és 

Seboim. Az utóbbi három város is Kánaán délkeleti határának számított (a 

déli tartomány városai voltak). Cóár az ötödik város azonban Sodomától 

nem északi, hanem déli irányban helyezkedett el. 
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Vizsgálódásunk folyamán fontos megvizsgálnunk a bizonyítékokat, amik 

rámutatnak arra, hogy honnan tudjuk, hogy az öt város közül Cóár volt a 

legdélebbre, legközelebb Sodomához.  

(1) Erre utal a „mind Czoárig” kifejezés az I.Móz. 13,10-ben.  

(2) Cóár Kánaán területéhez tartozott, de Kánaán fő területén kívül esett, 

hasonlóan, mint Gérár, amely Egyiptom és Palesztina közötti határváros – 

Gáza után.   

(3/1) Lót Sodomából a közeli kisvárosba, COÁR-ba (kicsiny, apró, jelen-

téktelen; kicsiség, apróság;)4 menekült.  

„Ímhol az a város közel van, hogy oda fussak, kicsiny is, hadd meneküljek 

kérlek oda, lám kicsiny az; és én életben maradok. Monda azért néki: Ím 

tekintek rád e dologban is, és nem pusztítom el a várost, a melyről szólottál. 

Siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, míg oda nem érsz. 

Azért nevezték annak a városnak nevét Czóárnak.” I.Móz. 19,20-22 

(3/2)„Az említett város Béla volt, későbbi nevén Cóár. Csupán néhány mér-

földnyire feküdt Sodomától és ahhoz hasonlóan romlott és pusztulásra ítélt 

volt.”5 (1 angol mérföld(mile) = 1760yard = 1609,3m)6 

(3/3) Cóár városának Sodomához való közelségét mutatja az is, hogy Lót a 

hajnali órákban (még pirkadatkor) hagyta el Sodomát, és mire Cóárba ért 

feljött a nap, éppen kivilágosodott. Ez az út kb. egy órát, vehetett igénybe 

(hajnalpírtól-napfelkeltéig).  

„És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az Angyalok Lótot, mondván: Kelj 

fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne veszsz a vá-

rosnak bűne miatt.” I.Móz. 19,15 „Amikor hajnalodott, így sürgették az 

angyalok Lótot: Kelj föl, fogd a feleségedet és itt levő két leányodat, hogy el 

ne pusztulj a város bűne miatt!” (MBT ford.)  

„Mikor pedig késedelmeskedék, megragadák a férfiak az ő kezét és az ő 

feleségének kezét és két leánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és 

kivivék őt: és ott hagyák a városon kívül.” I.Móz. 19,16 „Mivel még késle-

kedett, a férfiak kézen fogták őt, feleségét és mindkét lányát, mert Isten meg 

akarta őket menteni, és kivezették, s csak a városon kívül engedték el őket.” 

Ter. 19,16 (kat. ford.) 
 

„A nap feljött vala a földre, mikor Lót Czóárba ére.” I.Móz. 19,23  

„A nap éppen fölkelt, amikor Lót Cóarba ért.” I.Móz. 19,23 (MBT ford.) 
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Amikor Lót és családja elhagyta Sodomát, az Angyal a keleti hegyek felé 

mutatta a menekülési irányt. „És lőn mikor kivivék őket, monda az egyik: 

Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken; a 

hegyre menekülj, hogy el ne veszsz.” I.Móz. 19,17 „Amikor kivezették őket, 

ezt mondták: „Menekülj, az életedről van szó. Ne tekints hátra, ne állj meg 

sehol a környéken, hanem menekülj a hegyekbe, nehogy elpusztulj.” Ter. 

19,17 (kat. ford.) Lót azonban a dél felé lévő Cóárt másik nevén BÉLA-t  

(pusztítás, rombolás, rontás; elnyelés, elfogyasztás; nyílás)7 választotta. Az 

utat sietve, futva tette meg. „Ímhol az a város közel van, hogy oda fussak,” 

I.Móz. 19,20 „Siess, menekülj oda,” I.Móz. 19,22 Lót bár már idős ember 

volt (már felnőtt lányai voltak I.Móz. 19,14), bizonyára nagyon igyekezett 

Cóárba. Sietve kb. 8km-t lehet megtenni egy óra alatt. Ha időnként futott is, 

akkor az egy óra alatt kb. 10km is lehetett. Ez mérföldbe átszámítva 8km = 

4,97mérföld és 10km = 6,21mérföld. Tehát a 8-10km kb. 5-6mérföldet 

jelent.  

(4/1) Később Lót Cóárból is elköltözött északkeletre a hegyekbe, amerre az 

Angyal eredetileg irányította, mert ott érezte csak biztonságban magát „Lót 

fölment Cóarból, és letelepedett két leányával együtt a hegyen, mert félt 

Cóarban lakni. Egy barlangban lakott két leányával együtt.” I.Móz. 19,30 

(MBT ford.) Ezen a hegyen paráználkodtak vele lányai, melyből két fia szü-

letett. Lótnak egyik fiát Moábnak, a másikat Ammonnak hívták. A 

moábiták a Holt-tengertől keletre laktak, tőlük északabbra az ammoniták. A 

moábiták egyik helységét HORONÁIM-nak (két barlang, kettős bar-

lang, barlangban gazdag)8 nevezték, amelynek jelentése szintén, azt tá-

masztja alá, hogy a keleti hegyekre gondoljunk. „Sírva mennek föl a 

Lúhit-hágón, Hórónaim útján összetörve jajveszékelnek.” Ézs. 15,5 LUHIT 

(sima sziklafal, kőtábla)9 „Mert a Luhit hágóján siralmat siralom ér, mert 

Horonáim lejtőin az ellenség hallatja vészkiáltását.” Jer. 48,5  

Isten olyan biztonságos helyre irányította Lótot, ahová a pusztítás munkája 

már nem ért el. 
 

(4/2) Az E.G. White irodalomban szintén nem pusztán egyetlen hegyről van 

szó, hanem hegyekről. „Ha Lót habozás nélkül engedelmeskedett volna az 

angyal intésének és komolyan menekült volna a hegyek közé…”10 „Lót a 

hegyek közé menekült, egy barlangban lakott…”11 Amint már említettük az 

E.G. White irodalom szerint a Sodoma és Cóár közti távolság „néhány mér-

föld” volt (ld. 3/2). Hány kilométert jelenthet itt ez a néhány mérföld? A 

szerző ezt a kifejezést saját irodalmán belül máshol is használja: „A túlpar- 
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„A Jordántól és a Holt-tengertől keletre 1000 m fölé nyúló meredek hegye-

ket találunk. A fennsíkot számos mély, keresztben futó folyóvölgy szabdal-

ja át. A hegyvidék kelet felé a Szír-sivatagba megy át.” 
(Bibliai atlasz 1999. Magyar Bibliatársulat 10. o.) 

(Bibliai atlasz 1999 – a Magyar Bibliatársulat engedélyével) 

 

ton, néhány mérföldnyire a folyótól, az izráelita táborral éppen szemben 

állt Jerikó hatalmas, jól megerősített városa.”12 A Jordán folyóhoz viszo-

nyítva Jerikó*2 elhelyezkedése 8 km, amely megfelel a Bibliából számított 

távolságnak Sodoma és Cóár között.  

 

*2 JERIKÓ (holdváros, illatozó, illatos hely): város a Jordántól 8km-nyire nyugat-

ra, a Holt-tengertől 10km-nyire északra, mintegy 240m-rel a tengerszint alatt, 

trópikus klímájú oázis. Három helyet ismerünk ezen a néven: az ÓSZ-i Jerikót, az 

ÚSZ-i Jerikót és a mai Jerikót. Mindhárom szorosan egymás mellett fekszik. Való-

színűleg a világ legrégibb* városa; stratégiai helyzete kedvező, ellenőrizhette a 

keletről Palesztina felé tartó régi kereskedelmi utat; Józsué lerombolta (Józs. 6); 

Benjámin törzsének jutott osztályrészül (Józs. 18,21); Hiel újra felépítette (I.Kir. 

16,34). Az ÓSZ-i Jerikót John Garstang és Kathleen Kenyon ásták ki. (Bibliai ne-

vek és fogalmak; virtuális – Jerikó; Arcanum) 

* Csak régi, de nem a legrégebbi, a babiloni városok ősibbek (lásd I.Móz. 10,9-

10)! – a szerző. 
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Most térjünk vissza Sodomára. Idáig már láthattuk, hogy Sodoma Kánaán 

fő területének (a négy város közül) legdélebbi városa volt (Cóárt kivéve), 

erre azonban más Igehely is rávilágít. Amikor Lót elvált Ábrahámtól Béthel 

és Hai (Aj) között, elment kelet felé a Jordán vidékére. (I.Móz. 13,3;6;11) 

„Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót 

kelet felé. Így váltak el egymástól.” I.Móz. 13,11 (MBT)  

 

Lót elválik Ábrahámtól Bétel és Aj között 
(Bibliai atlasz 1999 – a Magyar Bibliatársulat engedélyével) 

 

Ezek után pedig Lót „a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és 

egészen Sodomáig sátorozott.” I.Móz. 13,12 (MBT) – tehát északról haladva 

dél felé húzódott egészen Sodomáig.*3 Vagyis Lót először a Bételhez és Hai 

(Aj)-hoz közelebb lévő városokban telepedett le. Sodomában csak utoljára 

*3 Lót a Jordánt nem léphette át, mert akkor már nem Kánaánban lett volna. Lót 

nagyravágyása (I.Móz. 13,10-11) és istentelen, kapzsi felesége (I.Móz. 19,26) hatá-

sára mindig a nagyobb városokba költözött.  
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(Cóár előtt) lakott Lót, amikor Isten elpusztította ezeket a városokat. „Ő 

akkor Sodomában lakott” I.Móz. 14,12 (MBT).  

Előtte lakott Lót Seboimban, Admában és Gomorában is. „amikor elpusztí-

totta azokat a városokat, ahol Lót lakott.” I.Móz. 19,29  (MBT).  

 
Még egy fontos bizonyítékra szeretném felhívni a figyelmet. Az I.Móz. 10-

,19-ben a Biblia a déli tartományban Gomorát, Admát és Seboimot is Ká-

naán délkeleti határaként tartja számon. Ez azonban csak akkor lehet-

séges, ha a városok egymás felett vagy alatt helyezkednek el, és nem 

egymás mellett: vagyis észak-déli irányban eltolva egymástól.  

 
A síkság két legjelentősebb városa Sodoma és Gomora volt. Sodoma 

szomszédságában volt Cóár, más néven Béla (I.Móz. 19,20-22). Gomo-

ra körüli szomszéd város volt Admá és kissé feljebb Seboim (I.Móz. 

10,19). A „szomszéd” kifejezés mutatja, hogy ezek a városok a jelentő-

sebb városok közvetlen közelében helyezkedtek el. Gomorához viszo-

nyítva Admá és Seboim távolsága hasonló lehetett Sodoma és Cóár távolsá-

gához, amely csupán néhány mérföld volt. 

 

„A mint felforgatta Isten Sodomát és Gomorát és az ő szomszéd városait, 

azt mondja az Úr, ép úgy nem lakik ott egy ember sem, és embernek fia 

sem lakja azt.” Jer. 50,40 

„Mint ahogy felforgatta Isten Szodomát és Gomorrát, szomszédos városai-

val együtt - mondja az Úr -, úgy nem lakik ott többé ember, nem telepszik le 

senki a földjén.” Jer. 50,40  (kat. ford.) 

„A mint Sodomának  és Gomorának és az ő szomszédainak elsüllyedése-

kor volt, azt mondja az Úr, ott sem lakik több ember, és benne emberek fia 

nem tartózkodik.”  Jer. 49,18 

 

„Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, a melyek 

azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például van-

nak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén.” Júd. 1,7 

„Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük levő városok, amelyek 

ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság haj-

totta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik.” 

Júd. 1,7 (MBT) 
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Az alföld 4 városa egyszerre pusztult el. „És lőn mikor elveszté Isten an-

nak a környéknek városait, megemlékezék az Isten Ábrahámról, és kiküldé 

Lótot a veszedelemből, mikor elsűlyeszté a városokat, a melyekben lakott 

vala Lót.” I.Móz. 19,29 (I.Móz. 13,12) 

Cóárt Isten ítélete rövid időre megkímélte, de később – miután Lót már 

nem lakott benne – a síkság többi városához hasonlóan elpusztult, mert ott 

szintén egy igaz sem találtatott. (Jer. 50,40; Jer. 49,18; Júd. 1,7) „Miképen 

Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, a melyek azokhoz hason-

lóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök 

tűznek büntetését szenvedvén.” Júd. 1,7 Cóár pusztulását még nevének je-

lentése is megőrizte: Bela (héb. ’pusztulás’)13, BÉLA (pusztítás, rombolás, 

rontás; elnyelés, elfogyasztás; nyílás)14 – egyes jelzők elsüllyedésére is 

utalnak. Az E. G. White irodalom szerint szintén elpusztult Cóár. „Lót 

csak rövid ideig lakott Cóárban. A romlottság ott is olyan méreteket öltött, 

mint Sodomában, ezért félt ott maradni, nehogy ez a város is elpusztuljon. 

Nemsokára Isten terve szerint Cóárt is felperzselték a lángok.”15  
 

III. Az elpusztult Cóár helye 

 

Ezen a ponton fel kell tennünk egy kérdést. Hogyan láthatta Mózes Cóárt a 

Nébó hegyéről, amikor a népet Kánaán felé vezette, ha az addigra már el-

pusztult? Az V.Móz. 34,1-4 verseiben azt olvassuk, hogy az Úr megmutat-

ta Mózesnek Kánaán földjének kiterjedését, határát, amelyet majd az izrae-

liták birtokba vesznek. A délkeleti részt „Czoárig” szemlélte Mózes. Ez 

volt Kánaán legdélkeletibb városa. 

  

„És felméne Mózes a Moáb mezőségéről a Nébó hegyére, a Piszga tetejé-

re, a mely átellenben van Jérikhóval; és megmutatá néki az Úr az egész 

földet, a Gileádot Dánig; 

És az egész Nafthalit, Efraim és Manassé földét, az egész Júda földét a 

túlsó tengerig; 

És a déli tartományt, és Jérikhónak, a pálmafák városa völgyének kör-

nyékét, Czoárig. És monda néki az Úr: Ez a föld az, a mely felől meges-

küdtem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak, mondván: a te magodnak 

adom azt. Megengedtem néked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégy 

át.” V.Móz. 34,1-4 

 

Más, az alábbi Igehelyekből kiderül, hogy Kánaán délkeleti határa meg-

egyezik a Sós- tengerrel, vagyis a Holt-tengerrel.  
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„Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger le-

gyen.” IV.Móz. 34,12 

„Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, 

és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétől napkelet felé.”  IV.Móz. 

34,3 

„Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig; az északi rész 

határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán végétől kezdődik.” Józs. 15,5 

„És a síkságot és határul a Jordánt, a Kinnerettől a Síkság tengeréig, a 

Sóstengerig, a mely a Piszga-hegy lába alatt van napkelet felől.” V.Móz. 

3,17 

 

Az izraeliták is eddig vették birtokba a földet. Ez azt jelenti, hogy a 

„Czoárig” kifejezés kb. azonos a Holt-tenger déli végével, beleszámítva 

azt is, hogy ez a város is hasonlóan pusztulhatott el, mint a többi, tehát kör-

nyékével együtt. A „Czoárig” kifejezés pontos, jól mutatja, hogy eddig az 

izraelitáké („egészen Cóárig” kat. ford.), és az ezen túli rész pedig már 

nem az izraeliták birtoka. Mózes tehát nem magát Cóárt láthatta, hanem azt 

a környéket, ahol valaha Cóár állt, a Holt-tenger déli részén. Mózes tekin-

tete megnyugodott a Holt-tenger déli részéig. Mózes nem az ősi kánaánita 

városokra volt kíváncsi, hanem azoknak földjére. „Mert szemközt látod a 

földet; de arra a földre, a melyet én adok Izráel fiainak, oda nem mégy 

be.” V.Móz. 32,52 „nézd meg a Kanaán földét,” V.Móz. 32,49 

„Megengedtem néked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégy át.” V.Móz. 

34,4 
 

Az Ésa. 15,5-ben és a Jer. 48,34-ben találkozunk egy másik Cóárral, 

amely azonban nem azonos az ősi kánaánita Cóárral, mert a Biblia ezt 

a Cóárt moábita határvárosként jellemzi. Ezt a várost tehát a 

moábitákhoz sorolja az Írás, ellentétben a másik, kánaánita Cóárral, 

amelynek területe viszont még az izraelitáknak jutott osztályrészül. 

Ezt bizonyítja az is, hogy Kánaán északi határát Dánig állapítja meg a Bib-

lia, és Dánt, magát a várost még Izraelhez sorolja. „És felméne Mózes a 

Moáb mezőségéről a Nébó hegyére, a Piszga tetejére, a mely átellenben 

van Jérikhóval; és megmutatá néki az Úr az egész földet, a Gileádot Dá-

nig;” (V.Móz. 34,1) Az izraeliták északi határával kapcsolatban a Biblia 

külön jelzi, ha a város már nem tartozik hozzájuk: „A Hór hegyétől vonja-

tok határt a Hamáthba való bejárásig;” IV.Móz. 34,8. A Biblia azt is jelzi, 

ha egy helyen túl, vagy tovább megy a határ, pl. „és a vége legyen Kádes-

Barneától délre;” IV.Móz. 34,4 (lásd még Józs. 15. fej.). 
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„Szívből kiáltok Móáb miatt. Cóarig, Eglat-Selisijjáig jutottak menekültjei. 

Sírva mennek föl a Lúhit-hágón, Hórónaim útján összetörve jajveszékel-

nek”. Ézs. 15,5  (MBT) 

„Hesbón és Elálé kiáltása Jahacig ér, hangjuk Cóártól Hórónaimig és 

Eglat-Selisijjáig hallatszik, mert Nimrím vizei is elapadnak.” Jer. 48,34 

(MBT) 

 

A Holt-tenger vízszintje azonban az idők során folyamatosan változott. Ha 

a vízszint alacsony, akkor a déli öböl kiszárad. Most tehát újabb kérdés me-

rülhet fel számunkra: hogyan láthatta Mózes a Kánaánba való bevonulás 

idején Kr. e. 1405 körül? A Biblical Archeology Review szerint ebben az 

időben a déli öböl is víz alatt állt.  
 

„Csak a késői bronzkorban (Kr. e. 1500–1200) emelkedett meg újból a 

vízszint úgy, hogy elöntötte a déli öblöt is. Ezt több apró bizonyítékból tud-

Izrael délkeleti határa, a Holt-tenger 
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juk: a barlangjáratból, amit a magas vízszint alakított ki, és aminek követ-

keztében két fatörzsminta maradt fenn, melyek karbonsavvizsgálatnak lettek 

alávetve. Két másik tanulmány is készült. Egy morfológiai (alaktani) vizsgá-

lat a környék arculatát, a másik tanulmány a különböző élőlénymaradvá-

nyok elemzését végezte, melyek a téli vízfolyás tóba ömlő torkolatánál akad-

tak fenn, és összefüggésben állnak a sóbarlang egyéb bizonyítékaival.”16  
 

Ha egy pillantást vetünk a Holt-tenger déli öblére, akkor láthatjuk, hogy 

annak csak a nyugati oldala tartozott az izraelitákhoz. A déli része 

edomita, a keleti része pedig moábita terület volt. Ezek alapján leszögez-

hetjük, hogy az elpusztult Cóár a Holt-tengernek a délnyugati részén 

helyezkedett el, vagyis a Holt-tenger déli öblének végénél vagy vége 

felé a nyugati oldalon.  

 

IV. Sodoma tájolása 
 

Sodoma városát szintén csak itt – a Holt-tenger déli öblében – kereshetjük, 

Cóár közelében. Mielőtt az Úr elpusztította a romlott városokat, két angyal 

kíséretében meglátogatta Ábrahámot, hogy megjelentse neki, mit cselekszik 

majd a síkság városaival. Ez a látogatás akkor történt, „amikor a nappali 

hőség elől a sátor bejáratába húzódott.” I.Móz. 18,1 (MBT) „Megjelenék 

pedig ő néki az Úr a Mamré tölgyesében,*4 és ő űl vala a sátor ajtajában, a 

hő napon. És felemelé az ő szemeit, és látá, hogy ímé három férfiú áll ő 

előtte. És látván, eléjök siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát.” 

I.Móz. 18,1-2 
Az E.G. White irodalom szerint ez déli 12 óra körül volt, ami lehetett már 11 

órától is. .„Egy forró nyári napon déltájban, a pátriárka sátra ajtajában ült, 

*4 Mamré tölgyese az I.Móz. 13,18 szerint »Hebronban van«, a régi Aranyos és a 

katolikus fordítás szerint »Hebron mellett«.  

„Mamré: Tölgyes, Hebrontól néhány km-nyire északra (I.Móz. 13,18; 18,1; 

23,17.19; 25,8; 50,13).” (Bibliai nevek és fogalmak - virtuális – Mamré; Arcanum)  

„Mamré: Tölgyes, liget, Hebrón közelében. Itt telepedett le Ábrahám azután, hogy 

elvált Lóttól, és oltárt is épített az Úrnak (I.Móz. 13,18). Isten megjelenésének szín-

helye, ahol kijelentette Ábrahámnak, hogy elhatározta Sodoma és Gomora elpusztí-

tását (I.Móz. 18,1). Az ásatások egyértelműen tisztázták, hogy emlékét a mai Ramet 

el-Khalil őrzi, Hebróntól 3 km-re északra, a mai főúttól 500 m-re keletre. Az ásatá-

sok során feltártak egy 65×50 m térséget. Ezen a területen volt a kút, a fa és az 

oltár. A kút a terület délnyugati sarkában állt, tőle nem messze állhatott a tölgy-

fa…” (Keresztyén bibliai lexikon - virtuális – Mamré; Arcanum) 
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tekintetét a táj szépségén nyugtatva, amikor három utast pillantott meg a tá-

volban amint felé közeledtek.”17 A „vándorok” elfogadták Ábrahám vendég-

szeretetét. Ábrahám és a háznépéből valók sietve ételt készítettek utasaiknak. 

Ez azonban eltartott egy ideig, mert kovásztalan lepényt gyúrtak (I.Móz. 18,5

-6; Vö. I. Sám. 28,22;24) és megsütötték, közben levágtak egy kisborjút, azt 

is megsütötték (I.Móz. 18,7-8), majd feltálalták nekik „azok pedig evének” 

I.Móz. 18,8, és közben beszélgetésbe elegyedtek egymással. „Azután felkel-

vén onnan azok a férfiak, Sodoma felé tartanak vala. Ábrahám is velök méne, 

hogy elkisérje őket.” I.Móz. 18,16 További beszélgetést folytattak, majd 

”elfordulának onnan a férfiak, és menének Sodomába: Ábrahám pedig még 

az Úr előtt áll vala”. I.Móz. 18,22 Az angyalok siethettek Sodomába, mivel 

már nem várták meg, hogy az Úr befejezze a beszédjét Ábrahámmal. „A két 

angyal estére Sodomába érkezett, Lót pedig éppen Sodoma kapujában ült. 

Amint meglátta őket Lót, fölkelt, eléjük ment, és arccal a földre borult.” 

I.Móz. 19,1 „Az esti szürkületben két idegen közeledett a város kapujá-

hoz.”18  Ez legkésőbb kb. 19,45-kor lehetett. Amikor „Az est homálya eresz-

kedett a vonzó és biztonságérzetet keltő városra. A páratlan szépségű táj a 

lenyugvó nap utolsó sugaraiban fürdött”.19 Ekkor még nem volt teljesen sö-

tét az alakok még kivehetőek voltak. Miután Lót meglátta a vándorokat, elé-

jük ment. Ez az út legideálisabban kb. 7 órás lehetett. A „vándorok” 11-kor, 

vagy utána érkezhettek Ábrahámhoz: amikor a nap még nem delelt, de már 

elég meleg volt ahhoz, hogy a pátriárka tűző fénye elől elrejtse magát. Az 

étel elkészítése legalább 1 órát vehetett igénybe (ha nem többet a borjú mi-

att). Az „utazók” kb. 30 percet ehettek vagy talán még ennyit sem. Legké-

sőbb kb. 19,45-kor érhettek Sodomába, mert ezután már gyakorlatilag sötét-

ség van Izraelben nyáron, még a leghosszabb nappalok idején is.*5 Mivel a 

siető ember kb. 8 km-t tesz meg, ezért ez volna a legideálisabb sebesség ami-

vel haladhattak az angyalok. Az út megtételére így 7 óra 15 perc maradna, 

ami 58 km jelentene. (7 km-es sebességgel, és 7 óra alatt éppen csak elérnénk 

a Holt-tengerig.) Ezért legésszerűbbnek az látszik, hogy az angyalok a Kír 

felé vezető utat használták céljuk eléréséhez, mivel a többi út kisebb-

nagyobb kerülőt jelentene. A Sodoma és Cóár közti távolságot kb. 8-10 km-

esnek számítottuk. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy Sodomát a 

Holt-tenger déli öblének felső részéhez helyezhetjük, a tenger nyugati 

oldalánál. A város nevét a DNy-ra lévő Sóhegy őrzi (Sedom hegy).  
 

*5 Ez a maximális legkésőbbi időpont azért is ideális, mert az angyalok még egy 

vacsorát is elfogyasztottak Lótnál a lefekvési idő előtt (I.Móz. 19, 3-4) 
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A pirossal és kékkel kiemelt útvonalak érzékeltetik a távolságokat Mamré 

tölgyesétől a Holt-tenger déli részéig. Az angyalok a pirossal jelzett úton 

haladhattak Sodoma felé.  
(Bibliai atlasz 1999 – a Magyar Bibliatársulat engedélyével) 

 

Miért nyugaton keressük Sodomát is? Miért nem keleten? Ezt két nyo-

mós bibliai érv is alátámasztja.  

 

1. A síkság városai a valamikori Jordán folyótól nyugatra kellett, hogy 

elhelyezkedjenek. Ezt abból tudhatjuk, hogy a Biblia ezeket a város-

okat mind kánaáninak mondja (I.Móz. 10,19),  Kánaán pedig a Jordán-

tól csak a nyugatra eső terület volt.*6 A Jordántól keletre eső terület 

már nem Kánaánhoz tartozott, mivel a Jordán természetes határvona-

lat képezett.*7   

A Sedom hegy, más néven 

„Jebel Usdum” (arabul), ami 

magyarra fordítva: Sodoma 

hegy. 

*6 Az E. G. White irodalom szerint is kánaánita városokról van szó: „Kánaán öt 

királya egyesítette ellenük haderejét és megütköztek velük a Siddim völgyé-

ben…” (E. G. White: Pátriárkák és próféták; Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 

130. o.)  
*7 „A Jordán nem hajózható. Ezért, s völgyének egész jellege miatt nem összeköti, 

hanem inkább szétválasztja Palesztina egyes tájait.” (Keresztyén bibliai lexikon; 

virtuális – Palesztina – Jordán; Arcanum)  
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2. Kédorlaomer és szövetségesei a Jordántól keletre eső úton 

(„Királyok útja”) érkeztek a Sziddim völgye felé, amikor megtámadták 

Sodomát és a többi várost (I.Móz. 14,5-6), mégsem ezen az úton tértek 

haza, hanem a Jordán nyugati oldalán mentek fel Dánig. Itt érte utol 

őket Ábrahám, és itt mért rájuk vereséget, megfutamítva őket.  

 

„A mint meghallá Ábrám, hogy az ő atyjafia fogságba esett, felfegyverzé 

házában nevekedett háromszáz tizennyolcz próbált legényét és üldözve 

nyomula Dánig. És csapatokra oszolván ellenök éjszaka ő és szolgái, 

megveré őket, és űzé őket mind Hóbáig, a mely Damaskustól balra esik.”  

I.Móz. 14,14-15 

 

Nézzünk meg egy olyan térképet, amely Izrael ősi útvonalait ábrázolja: 

láthatjuk, hogy ha Kédorlaomer a visszafelé való útnál átlépte volna a ko-

rabeli Jordán folyót, akkor minden bizonnyal a hazatérő úton a közeli főút-

vonalat, „a Királyok útját” választotta volna. Erre az útvonalra a Jordán 

keleti partja felől számos helyről lehet csatlakozni. Így Kédorlaomernek 

sok lehetősége lett volna, hogy a korabeli „sztráda” felé vegye az irányt. 

Ha azonban a legyőzött városok a Jordán nyugati részén helyezkedtek el, 

Kédorlaomernek nem volt szükségszerű, hogy átlépje a folyót, ezért a Jor-

dán nyugati részén jutott el Dánba. Ne felejtsük el, hogy Kédorlaomer ki-

fosztotta ezeket a városokat(!) „És elvivék Sodomának és Gomorának min-

den jószágát és minden eleségét; és elmenének. Elvivék Lótot is az Ábrám 

atyjafiának fiát jószágostól együtt, és elmenének; mert Lót Sodomában la-

kik vala.”*8 I.Móz. 14,11-12, – mégis a nyugati oldalon ment fel Dánig 

(tehát a Jordánt nem lépte át). Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a város-

ok a Jordán nyugati oldalán helyezkedtek el.  

Továbbá Kédorlaomer, az elámi király vajon miért nem a keleti hegyek 

felől támadta meg a völgylakókat? Miért tett egy kört vagy félkört az 

Arabah (Arabá)*9 völgyön keresztül? Talán azért, mert nem csak a hegye-

ken vagy a hegyek között való átjutás okozhatott volna nehézséget seregé-

nek, hanem a természetes határ a Jordán is. Ez is lehetséges mindamellett, 

hogy más népeket is előbb megtámadott. 

 

 
*8 „A győzők kifosztották a síkság városait és gazdag zsákmánnyal, sok fogollyal 

távoztak.” (E. G. White: Pátriárkák és próféták; Bibliaiskolák Közössége (első ki-

adás) 130. o.)  
*9 Arabah, a Holt-tenger alatt lévő völgyhasadék 
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V. Hogyan keletkezhetett a Holt-tenger? 

 
A Holt-tengerről először, mint létező tóról, IV.Móz. 34,3-ban olvasunk 

(I.Móz. 14,3-at kivéve) Sóstenger név alatt. Itt említi először a Biblia, Mó-

zes idejében, Kánaán határaival kapcsolatban. Előtte sehol sem említi az 

Írás, nem beszél arról, hogy lett volna. Ellenben azt állítja, hogy kezdetben 

a Sziddim völgye – ahol az elpusztult városok voltak – igen termékeny volt. 

Isten ítéletét követően azonban óriási változás állt be: „mert minekelőtte 

A Holt-tengertől keletre lévő főútvonal, a „Királyok útja”, a Jordán felől 

rácsatlakozó utakkal. 

(Valószínűleg a valamikori kánaánita városokat is egy főútvonal kötötte 

össze.) 
(Bibliai atlasz 1999 – a Magyar Bibliatársulat engedélyével) 
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elvesztette volna az Úr Sodomát és Gomorát, mind Czoárig olyan vala az, 

mint az Úr kertje, mint Égyiptom földe.” I.Móz. 13,10  Isten elpusztította és 

elsüllyesztette ezeket a városokat (Jer. 49,18; V.Móz. 29,23). A JORDÁN 

(az alájövő, a lefelé folyó, siető)20 folyó pedig, amely előtte táplálta ezt a 

vidéket, feltöltötte a lesüllyedt, mélyebben fekvő helyeket, pontosan kitölt-

ve és alámerítve az egykori Sziddim völgyét, amely  I.Móz. 14,3 verse sze-

rint azonos a Sós-tengerrel, vagyis a Holt-tengerrel. „Mind ezek a Sziddim 

völgyében egyesűlének; ez a Sóstenger.” „Mindezek a Sziddím-völgyben 

egyesültek, ahol most a Sós-tenger van” I.Móz. 14,3 (MBT). Az a folyó, 

amely egykor éltetője volt a völgynek, most temetője lett.  A Jordán még 

ma is a Holt-tengerbe folyik. „a folyó áthalad a Galileai tengeren és a Holt

-tengerbe ömlik”.21 A Holt-tengerben van néhány forrás is, amely még sze-

repet játszhatott abban, hogy ez a terület víz alá került. A pusztítás előtti 

Jordán folyó valaha a Vörös-tengerbe torkollhatott, hiszen „Minden folyóvíz 

siet a tengerbe;” Préd. 1,7. A Biblia megemlíti, hogy az Úr nemcsak a vá-

rosokat, hanem az egész környéküket is elsüllyesztette: „És elsűlyeszté ama 

városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld 

növényeit is.” I.Móz. 19,25 „És tekinte*10 Sodoma és Gomora felé, és az 

egész környék földje felé; és látá, és ímé felszálla a földnek füstje, mint a 

kemencze füstje.” I.Móz. 19,28 – mondja Ábrahámról. 
 

Az a tény, hogy a Holt-tenger 400 méterrel a világtengerek alatt fekszik és 

ezzel a Föld legmélyebb felszíni helye (amint ezt 1837-ben először fedez-

ték fel), világosan bizonyítja azt, hogy Isten szó szerint elsüllyesztette eze-

ket a városokat a Sziddim völgyében, a völggyel együtt. „Sziddim*11 gyö-

*10 Ábrahám a „vándorok” látogatása után másnap reggel elment arra a helyre, 

ameddig különös látogatóit elkísérte, ahol előző nap az Úrral beszélt (I.Móz. 19,27; 

18,16;18,22). Ábrahám elhagyhatta a tölgyest, így Mamré, Hebron hegyvidékéről 

zavartalan kilátás nyílt Sodoma és Gomora felé.  

„Hebrón 1. »A szövetség helye« (h. hebrón), korábbi nevén: Kirjat-Arba, Paleszti-

na legmagasabban, 900 m magasan épült ősrégi városa.” (Keresztyén bibliai lexi-

kon – virtuális – Hebrón; Arcanum) Ábrahám már csak a füstöt látta, a városok 

gyorsan pusztultak el. „Bizony nagyobb az én népem leányának bűnhődése Sodoma 

bűnhődésénél, a mely elsülyedt egy pillanat alatt, noha kézzel sem ütöttek felé.” 

Siral. 4,6 
*11 Pontosítva, a Pátriárkák és Próféták (Bibliaiskolák Közössége) című könyvben 

Sittim szerepel, de ez helytelen fordítás. Sziddim (kiterjedés, síkság) (Bibliai nevek 

és fogalmak - virtuális – Sziddim; Arcanum) már jelentésében is különbözik Sittim-

től (akácok) (Bibliai nevek és fogalmak - virtuális – Sittim; Arcanum) (héb. 

hassittim, ’az akácok’; Haag lexikon) 
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nyörű völgye pusztasággá lett, olyan sivataggá melyben város soha nem 

épül és azokban soha nem laknak többé …”.22   

 
Gomora, Admá és Seboim 

 

Az öt várost többen egy helyre, a Holt-tenger déli részébe helyezik. Kettő 

közülük, Sodoma és Cóár biztosan ott is volt. Isten azonban elpusztította a 

városokat vidékükkel együtt. Ha az összes várost a Holt-tenger déli részébe 

helyezzük, akkor felmerül a kérdés: miért pusztította el az Úr a Sziddim 

(Holt-tenger) völgy északi ill. középső részét, ahol eszerint nem is volt vá-

ros és annak a környéke sem? Nyilvánvalóan ezekhez a városokhoz kiter-

jedt területek tartoztak és a jelentősebb városok bizonyára nagyobb von-

záskörzettel bírtak. Ezek a vidékek mind közvetlenül a városokhoz kapcso-

lódhattak és általában a körülöttük lévő részeket jelenthették egy bizonyos 

határig. Isten pedig csak azokat a helyeket hagyta érintetlenül, ahol nem 

voltak ezek a gonosz városok és hozzájuk tartozó környékük sem. Lót vá-

lasztása – hogy »kelet felé« (I.Móz. 13,11) indult el miután elvált Ábra-

hámtól Bétel és Aj között – jól mutatja, hogy Gomora és szomszéd városai 

az északi öbölben voltak. Seboim (Ceboim), a legészakibb város az öt kö-

zül, az északi öböl északi részén lehetett, a többi város valamivel lejjebb. 

Lót új lakóhelyet keresett magának és hozzátartozóinak, és a déli tarto-

mány északi részét látta erre legalkalmasabbnak. „Felemelé azért Lót az ő 

szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld;” I.Móz. 13,10 

Lót választhatott volna más utat is a Jordán vidékére (I.Móz. 13,9), elme-

hetett volna dél felé Betlehemig, onnan pedig Éngedi felé a Jordán környé-

kére.  Így a jelenlegi Holt-tenger közepéig jutott volna. Ez az út azonban 

már kerülőt jelentene Seboimhoz, ha az északon volt. Bizonyára Lót sietett 

Seboimba, és esze ágában sem volt kerülő utat tenni, hiszen hajtotta őt az 
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önző nyereségvágy*12 (I.Móz. 13,10). Sokáig nem élt a Sodomán kívüli 

városokban sem, viszonylag gyorsan Sodomába ment. *13 

 

Különös problémát jelent az, hogy egyes tudósok szerint a Sziddim völgye 

csak a Holt-tenger déli öblét jelenti. Ez a kijelentés azonban nem nyugszik 

bibliai alapokon (amint láthattuk is I.Móz. 14,3 -ban). Feltevésük szerint a 

városok a déli öbölben helyezkedhettek el vagy azon kívül, és a korabeli 

időben a Holt-tenger északi része, mint Holt-tenger már létezett. Ez az állí-

tás azonban önmagában is csapda, mivel ez elkerülhetetlenül azzal járna 

együtt, hogy a Holt-tenger déli része nem lehetett virágzó, mint az Éden 

kertje. Hiszen akkor a Jordán folyó és ágai hogyan tehették volna termé-

kennyé a déli részt?  Ha északon már a Holt-tengerbe ömlött volna a Jor-

dán, akkor el sem érhetné a déli részt! (– A Holt-tenger lefolyástalan és 10

-szer sósabb a vize, mint a tengervíz!)  

 

 

*12 „Lót a nyereségvágytól megszédülve” (E. G. White: Pátriárkák és Próféták; 

Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 128. o.)  

Ábrahám új otthonáig, Mamré tölgyeséig kb. 42km-t, 1,5 napi járóföldet tett meg 

(egynapi járóföld, hét-nyolc órányi út gyalogosan, kb. 30 km). Lót is kb. hasonló 

(vagy valamennyivel több) távolságot tehetett meg új otthonáig, Seboimig. 
 

*13 Ábrahám életéveinek megfigyeléséből hitelesen kiszámíthatjuk, Lót mennyi időt 

lakott Sodomában. Ábrahám 75 éves korában hagyta el Háránt (I.Móz. 12,4) a 

vízözön után 367-ben (a vízözön 0-nak számít). Kánaánba (I.Móz. 12,5), majd 

Egyiptomba (I.Móz. 12,10) ment az éhség miatt. Ezután jött fel Egyiptomból Béthel 

és Aj közé (I.Móz. 13,1), itt vált el Lót és háznépe Ábrahámtól. Ábrahámnak az 

észak-dél háborúja előtt nem volt utódja, csak Kédorlaomer, az elámi király legyő-

zése után kapott látomást Istentől, hogy saját fia lesz örökösül (I.Móz. 15,1). Első 

gyermeke Hágártól, a szolgálótól született 86 éves korában (I.Móz. 16,16), név 

szerint Ismael. Ez az özönvíz után 378-ra esik. Tehát az észak-dél ütközet a vízözön 

után 367-378 közé tehető. Vagyis Kr. e. 1875-1864 között történt. A háborúban 

győztes Kédorlaomer rabságra vitte Lótot is, aki ekkor már Sodomában lakott 

(I.Móz. 14,12). Ábrahám 100 éves volt, amikor született Izsák (I.Móz. 21,5); 1 évvel 

Izsák születése előtt – az özönvíz után 391 évvel  (Kr. e. 1851-ben) – Isten megje-

lenti Sodoma pusztulását és végrehajtja (I.Móz. 18. fej.). Lót tehát elnagyolt számí-

tás szerint sem tartózkodhatott többet a 3 városban – Seboimban, Admában, és 

Gomorában – együttvéve, mint 11 év (75-86). Sodomában viszont legalább 13 évet, 

vagy annál többet lakott (86-99).  
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Lót elválik Ábrahámtól Bétel és Aj között 
(Bibliai atlasz 1999 – a Magyar Bibliatársulat engedélyével) 
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(Bibliai atlasz 1999 – a Magyar Bibliatársulat engedélyével) 

Műholdfelvétel a Holt-tengerről  

napjainkban  

A Jordán folyó feltételezett 

folyása*14 

*14 A régi jelentős és szép városok általában a folyók közvetlen közelében vagy ah-

hoz közel helyezkedtek el, mint pl. Babilon, Ninive, Szuza, On (Heliopolisz) stb. 

„Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le,” I.Móz. 13,12  

„A Jordán völgyének városai között a legszebb Sodoma volt.” (E. G. White: Pátri-

árkák és próféták; Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 154.o.)  

Talán a Jordán kanyarulata is hozzájárulhatott Sodoma szépségéhez. 
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VI. Összegzés 

 

Miért a Holt-tengerben keressük az elsüllyedt a városokat és miért 

nem a Holt-tengeren kívül?  

 

Valójában idáig már több érv elhangzott emellett. Pl. (1) a városok a 

Sziddim  völgyében helyezkedtek el, ez pedig az, ahol most a Holt-tenger 

van. (I.Móz.14,3).  (2) Az igen termékeny öt kánaáni város (3) Isten ítélete 

után teljesen terméketlenné lett és a mai napig is terméketlen helyen fek-

szik.  Sof. 2,9 „… tövistermő föld, só-telep és pusztaság örökre;” „ Kénkő 

és só égette ki egész földjét, be sem vethető, semmit nem terem, és semmi 

fű sem nevekedik rajta; olyan, mint Sodomának, Gomorának, Ádmának és 

Czeboimnak (4) elsülyesztett helye, a melyeket elsülyesztett az Úr haragjá-

ban és búsulásában.” V.Móz. 29,23 (5) Gomora jelentését fordítják: elsüly-

lyedésnek, árvíznek, hasadéknak, szakadéknak.23 Az Anchor Bible 

Dictionary szerint „elárasztott hely”.24 

 

A Pentapolisz (Ötváros) az ókori klasszikusokban 
 

„Az ókori klasszikus írásokban a városok elhelyezkedéséről szereplő jelen-

tések többértelműek. Strabo (Geog. 16.2.44) Moasada (=Masada) környé-

kén feltételezi elhelyezkedésüket, a Holt-tenger Délnyugati oldalán, és 13 

elpusztított vagy elsüllyedt városról beszél, amelyeknek Sodoma volt a fő-

városa. Eusebius Onomasticon (42.1–5) című művében Bélah-t Coárral 

azonosítja (I.Móz 14:2), és S alakú fekvésre gondol. Amikor Józsué 18:19-

el foglalkozik (Onom. 11.4–5), megjegyzi, hogy a Sós-tengert Holt-

tengernek is nevezik, vagy bitumenhelynek. Az utóbbi név felbukkan idő-

sebb Pliny (HN 5.72), Diodorus (Bibl. Hist. 19.98) írásaiban is; gyakran 

Josephus-éban (Ant 1:174; 4:85; 9:7, stb) és más ókori művekben is. 

Hieronymus egyetért Eusebius-sal és feljegyzi a városok elárasztását 

(Sofóniás 2:9-ről PL 25, 1363-64). Ezt az elméletet sok későbbi keresztény 

író is átvette ((pl., Orosius és Claudius Marius Victor), de a rabbinikus 

hagyományokban rendre a 'vízözön' elméletet ismétlik (Gen. Rab. 47; 

Midr. Gadol, stb.). A 'Piacenza zarándoka',  Antoninus Placentinus (6-ik  

század K.E.), azonban Sodoma és Gomorrát a Holt-tenger északi részén 

kereste (Antonini Placentini Itinerarium, CChr.SL 175, 134.137.140.142), 

ahogy valószínűleg Theodosius is ezt tette (CChr.SL 175,122). Korábbi 

információ az Ötváros topográfiájáról Tacitus, Pliny és Solinus által na-

gyon bizonytalan és másodkézből származó.”25 
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Összegzésként tehát elmondhat-

juk, hogy a síkság városainak fek-

vése délről észak felé haladva 

Cóár, Sodoma, Gomora, Admá és 

Seboim. 

A városok pedig a valamikori Jor-

dán folyó nyugati oldalán terültek 

el.  Ma azonban a Holt-tengerben 

kell keresnünk őket. Sodomát és 

Cóárt a déli öbölben. Gomorát és 

szomszéd városait pedig az északi 

öbölben.  

 

 

A néhai Pentapolisz 

 

 

Zárszó 
 

Az I.Móz. 13,12 arról tudósít bennünket, hogy Ábrahám Kánaán földjének 

belső területén, míg Lót pedig Kánaánnak külső (határmenti) területein 

telepedett le: „Ábrám lakozik vala a Kanaán földén, Lót pedig lakozik vala 

a Jordán-melléki városokban, és sátoroz vala Sodomáig.”  
 

Az I.Móz. 14,2-ben és az I.Móz. 14,8-ban lévő felsorolásban a városok 

sorrendje a legjelentősebb várostól – vagyis Sodomától – halad a legjelen-

téktelenebb városig, vagyis Cóárig (amelynek jelentése: kicsiny, apró, je-

lentéktelen; kicsiség, apróság). 
 

„Hadat indítának ezek Bera, Sodoma királya ellen, Birsa, Gomora királya 

ellen, Sináb, Admáh királya ellen, Seméber, Czeboim királya ellen és 

Bélah, azaz Czoár királya ellen.” I.Móz. 14,2 

Vélemények 
 

Gen 19,28 

A közelmúltban végzett archeológiai 

kutatások bebizonyították ős-kanaáni 

civilizáció létezését a síkságon. Sok 

mai tudós szerint Sodoma négy mér-

földdel a Holt-tengertől északkeletre 

volt; régebbiek szerint a Holt-tenger 

déli részén (Albright). (Hercz kom-

mentár) 
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„Kiméne tehát Sodoma királya, Gomora királya, Admáh királya, Czeboim 

királya, és Bélah, azaz Czoár királya, és megütközének azokkal a Sziddim 

völgyében:” I.Móz. 14,8 
 

Az özönvíz után 391 évvel (Kr. e. 1851-ben) elpusztult városok intő példá-

ul szolgálnak a mai nemzedéknek. Az Ige figyelmeztet: „Hasonlóképen 

mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; 

De a mely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és 

mindenkit elvesztett: Ezenképen lesz azon a napon, melyen az embernek 

Fia megjelenik.” Luk. 17,28-30. Az emberiség, ha Sodoma és Gomora sze-

rint él, akkor osztoznia kell majd Sodoma és Gomora végső sorsában is.  

 

Végjegyzet 
 

Néhány példa a városok helytelen, nem biblikus elhelyezésére 
 

A) Némely tudós szerint (pl.William Albright) az öt város azonos lehet a 

síkság városaival. A Biblia szerint azonban ez nem lehetséges. Ellenérvek: 

a városok a Holt-tengeren kívül esnek, keleten, valamint helytelen a város-

sorrend.  

 

Sodom (Bab edh-Dra), Gomorrah (Numeira), Zoar (Safi), Admah (Feifa), 

Zeboim (Khanazir) (Kép: Access Foundation) 

 

B) A következő képen helyes észak-déli tájolásban vannak az elpusztult 

városok. Probléma viszont, hogy a Holt-tengeren kívülre rajzolták őket, és 

az is, hogy Gomora távol esik Admától és Seboimtól. Seboim és Admá eb-
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ben az elrendezésben inkább Jerikó »szomszéd« városa, mint Gomoráé. 

Wyatt helyesen a Jordántól nyugatra helyezi a városokat. 

 

A képen látható elrendezés Ron Wyatté. 

 

C) A következő régi térkép helyesen a Holt-tengerbe helyezi a városokat, 

de teljesen rossz sorrendben. 
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D) Stephen Collins szerint Sodoma Tall al-Hammam-mal lenne azonos. Ez 

több szempontból sem állja meg a helyét, mert nem délen van, hanem észa-

kon, a Jordántól keletre és nem nyugatra esik és nem a Holt-tengerben ta-

lálható. A képen ugyanakkor figyelemre méltó, hogy mit láthatott Lót, ami-

kor Ábrahámtól elvált. Az első város ahova Lót és háznépe elköltözött 

Seboim lehetett.  

E) „Az alföld öt városa közel lehetett egymáshoz a völgy déli végén 

(Unger, Archaelogy and the Old Testament, 114-118. old).” (Keresztyény 

Ismeretterjesztő Alapítvány kommentár – virtuális 1 kötet; I Móz. 14:1-12.) 

Ezen a képen a városok helyesen a Holt-tengerbe vannak helyezve (Cóárt 

kivéve). Helytelen viszont az, hogy minden város a Holt-tenger déli részébe 

került és rossz sorrendben (Cóár miatt). Cóár túl messze esik Sodomától.  
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