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8. fejezet 

 

Sodoma 
                                                        - az ateizmusról - 

 
A Biblia Egyiptom mellett Jel. 11,8-ban Sodomára irányítja a figyelmünket. Ebben a 

fejezetben van szó a nagy francia forradalomról és ennek ateista lelkületét azonosítja az Írás 

Egyiptommal és Sodomával. „És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utczáin, a 

mely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, a hol a mi Urunk is megfeszíttetett”.  

A továbbiakban mi Sodomával fogunk foglalkozni egy egészen különös Biblia-i prófécia 

alapján. Ezt a próféciát Ézsaiás könyvének 19. fejezetének 18. versében találjuk meg.  

 
Ézsaiás 19,18 –ban ezt olvassuk: „Ama napon lesz öt város Égyiptomnak földén, a melyek 

Kanaán nyelvén szólanak, és esküsznek a seregeknek Urára; az egyik „pusztulás városának” 

neveztetik.” 

 
Ennek az Igehelynek már a kezdete is elárulja, hogy egy próféciáról van szó. „Ama napon 

lesz” vagy más fordítás szerint „Azon a napon”, ami annyit jelent, eljön egy nap, amikor 

mindaz beteljesedik, ami ebben az Igehelyben – Meg van írva. Számos Bibliai prófécia 

kezdődik így a Szentírásban „Ama napon” (lásd Ésa. 2,20; 3,19; 4,1;17,7; 27,1; 27, 12-13; 

29,18; Ezék. 30,9). Most nézzük meg, hogy vajon mi is van megírva számunkra?! Mit foglal 

magában ez az Ige?! Első látásra úgy tűnhet számunkra, ahogy elkezdjük olvasni ezt a 

próféciát, hogy öt egyiptomi városról van szó. De ha részeire bontjuk a jelképes szavakat, 

egészen máshová jutunk. A prófécia első részében találkozunk az »öt város« kifejezéssel, más 

néven Pentapolisszal. Ez alatt rendszerint az öt déli Kánaánita várost értjük.  „Pentapolisz A 

görög kifejezés jelentése: »öt város«, és az 1Móz 14,2.8-ban említett öt várost és annak 

területét értjük rajta (Sodoma, Gomora, Admá, Cebóim, Bela)”.1 „Ötváros, 

Pentapolisz:….Szodoma, Gomorra, Adma, Ceboim és Coár (Bela). Ezek ugyanazon a vidéken 

terültek el, és bizonyos szempontból egységet alkottak, a királyaik együtt harcoltak a közös 

ellenség ellen”.2 Majd tovább haladva ezt olvassuk „Egyiptomnak földjén”, amit egyszerűen 

úgy fordíthatunk, hogy „Khám földjén”. „És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám 

földén zsellérkedék.” Zsolt.105,23 „Elvégezék azok között az ő jeleit, és a csodákat a Khám 

földén.”  Zsolt. 105,27 „Csodákat a Khám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger 

mellett.” Zsolt. 106,22 Hám pedig 1 Mózes 9,18 és 1 Mózes 9,22 szerint, Kánaánnak atyja 

volt. Egyiptom földe pedig egyenértékű volt Sodoma, Gomora és a többi város földjeivel. 

„Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld; mert 

minekelőtte elvesztette volna az Úr Sodomát és Gomorát, mind Czoárig olyan vala az, mint az 

Úr kertje, mint Égyiptom földe.” 1 Móz. 13,10 Hámiták laktak Egyiptomban és Kánaánban is. 

Egy őstől való származás hasonló föld, kultúra és szokások jellemezték őket. Tehát Hám 

földjén kell keresnünk öt várost, olyan városokat, amelyek „Kanaán nyelvén szólanak”. 

Vagyis valójában ezeknek Kánaánita városoknak kell lenniük.  Itt láthatjuk, hogy nem 

egyiptomi városokról van szó, hiszen azok nem szólnak »Kánaánita nyelven«. Mindjárt hozzá 

kell itt azt is tennünk, hogy ha szó szerint vennénk a szöveget miszerint »Egyiptomban öt 

város kánaánita nyelven beszél«, ez önmagában teljesen értelmetlen volna. Egyiptomi 

Pentapolisszal a Bibliában nem találkozunk. De mit jelenthet akkor jelképesen „Kánaán 

nyelvén szólni” vagy beszélni? Kánaán nyelvén szólni azt jelenti, hogy elbeszélni ennek az 

öt Kánaánita városnak a történetét. Majd így folytatódik az Ige „és esküsznek a seregeknek 
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Urára”, vagyis vallást tesznek róla, megtérnek.1 Végső azonosításként még hozzáteszi a 

Szentírás az egyik „pusztulás városának” neveztetik. Pusztulás városa Gomora, jelentése: 

elsüllyedés, elpusztulás.3  

 

Az egyes Bibliafordításokban itt különbség van, mert a fordítások egy része a „pusztulás 

városa” helyett „nap várost” fordít. Ez azért van, mert a héber „heresz”2 fordítható napnak 

és pusztulásnak is.  Az angol King James fordítás Károlihoz hasonlóan fordítja le „The city 

of destruction”. A német fordítás csak behelyezi a héber szót, nem fordítja le „Eine wird 

heißen Ir-Heres”. A katolikus és a református fordítás szerint: „az egyiket Nap városnak 

nevezik”.  A francia fordítás, hasonlóképpen adja vissza „ville du soleil”. A Jubileumi 

kommentár szerint szintén a „nap város” -ról van szó. Ha a Nap városának fordítjuk a 

szöveget, akkor On (Heliopolisz) egyiptomi városhoz jutunk. On volt a Napkultusz 

központja. On papjának leányát vette el József. Mást azonban a Biblia nemigen jegyez meg 

róla. A fentebb említett magyarázat is kizárja, hogy ez a fordítás legyen helyes. Az öt várost 

nem Egyiptomi városokra értjük. Továbbá „Kánaán nyelvén sem szólhatnak”. Ezt pedig, ha 

szó szerint vennénk, semmi értelme nem volna, hiszen mit kezdhetnénk azzal, hogy 5 

Egyiptomi város kánaáni nyelven beszél? Így tehát értelemszerűen Károli és King James 

fordításának kell helyesnek lennie, ahol „az egyiket „pusztulás városának” nevezik”.  

 

A héber szöveg szerint: 

 

Bájóm háhú jijú hámés árim böerec micráijim mödábrot szöfát könáán vönisbáót lásém 

cöváót ir háheresz jéámér löehát. 

Azon a napon lesz öt város egyiptom földjén kánaáni nyelven beszélő, és esküszik a Seregek 

Örökkévalójára és a pusztítás városának mondják az egyiket. 

 Ha nem „pusztulásként” fordítjuk a szöveget, hanem „pusztításként” így Cóárhoz jutunk 

másik nevén Béla melynek jelentése: pusztítás, rombolás, rontás; elnyelés, elfogyasztás; 

nyílás4  és szintén az öt Kánaánita város egyike.  

 

A Bibliában, nem ismeretlen öt kánaánita városról van tehát szó. Hírneves városokról, de 

nem jó hírükről voltak ilyen ismertek. Történetük kettős történet. Mielőtt e városokat Isten 

elpusztította volna, előtte lezajlott egy észak-dél háború. Az északiak az elámi Khédorlaomer 

 
1 Ezzel az Igehellyel részletesebben is fogunk foglalkozni a későbbiekben, egy másik fejezetben.  
2 „Nap (égitest) (h. semes, heresz; Jób 9,7; hammá; Ézs 24,23; 30,26; Énekek 6,10; g. heliosz) A 

Nap neveiből származó helynevek: Bét-Semes = Nap háza (Józs 15,10; 19,38; 21,16; Bír 1,33; 1Sám 

6,9.12k.15.19k stb.); (Józs 15,7; 18,17); Har-Heresz = Nap Ir-Semes = Napváros (Józs 19,41); Én-

Semes = Nap-forrás -hegy (Bír 1,35); Heresz-hágó (Bír 8,13); Timnat-Heresz (Bír 2,9) és Ir-Haheresz 

= Napváros (Ézs 19,18). A Sámson személynév is a semes szóból származik (h. simsón). Ide tartozik 

még Ón = Héliopolisz egyiptomi város neve.” (Keresztyén Bibliai Lexikon; virtuális – Nap; 

Arcanum) 

„Pusztulás: Emberek, népek sorsában, a természeti világban végbemenő romlás, nyomorúság, 

megsemmisülés, halál, elveszés, ami testi, lelki, anyagi vonatkozásban jelent átmeneti vagy végleges 

rosszat (h. harisut, sáchat, ábad, Ábbadón, dakká, heresz, chebela, kid, möhumáh, möchittáh, sód, 

seber, sibbárón, só, g. apóleia, olethrosz, kathairészisz, szüntrimma).” (Keresztyén Bibliai Lexikon; 

virtuális – Pusztulás; Arcanum) 
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vezetésével indulnak háborúba. „Lőn pedig Amrafelnek, Sineár királyának3  és Ariókhnak, 

Elászár királyának,4 Khédorlaomernek, Élám királyának,5 és Thidálnak, a Góim 

királyának6 napjaiban: 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” 1 Móz. 14,1-2. A déliek egy bizonyos ideig szolgálták Khédorlaomert 

de amikor fellázadtak ellene az északiak hadat indítottak. „Tizenkét esztendeig szolgálták 

vala Khédorlaomert, és a tizenharmadik esztendőben ellene támadtak vala.” 1 Móz. 14,4 A 

déliek önállóságot kívántak és függetlenedni akartak az északi uralkodótól. Mielőtt a végső 

ütközetre sor került volna Khédorlaomer és Sodoma királya között az északi királynak és 

szövetségeseinek más népeket kellett leigáznia. Ezek olyan népek voltak, akik az útjába estek 

az északiaknak. „A tizennegyedik esztendőben pedig eljöve Khédorlaomer, és a királyok, a 

kik ő vele valának, és megverék a Refeusokat Asztheroth Kárnajimban, és a Zuzeusokat 

Hámban, és az Emeusokat Sávé-Kirjáthajimban. És a Horeusokat az ő hegyökön, a Seiren, 

egész Él-Páránig, mely a puszta mellett van. És megtérének s menének Hén Mispátba, azaz 

Kádesbe, és elpusztíták az Amálekiták egész mezőségét, és az Emoreusokat is, kik laknak 

vala Háczaczon-Thámárban”. 1 Móz. 14,5-7 (Vagyis Éngediben 2 Krón. 20,27 azonosítása 

szerint.) A Biblia szerint Kánaánban a déli részen Emoreus város volt Hebron, Jármut, Lákis, 

Eglon (Józs. 10,12;23.) Kádes – Barneában is laktak Emoreusok (5 Móz. 1,19-20). Főleg a 

hegyvidéken laktak, ahogy ez nevükből is következik: hegyi lakó, csúcson lakó.5 De 

Jerikóban a Jordán környékén is találkozhatunk velük (Józs. 24,11). Ábrahám az Emoreus 

Mamré tölgyesében lakott Hebron mellett (1 Móz. 14,13).  
 

 
3 AMRAFEL (parancsoló a fiú; hatalmas nép; vészjóslóan beszél). (B.n.f.) Babiloni uralkodó, aki 

azonos lehet az I. babiloni dinasztia alapítójának tekintett Szumu-la-Él –lel.  
4 ARIÓK (a holdisten szolgája, oroszlánhoz hasonló). A Szíriában lévő Elászár királya, aki 

Kédorlaomer király szövetségese volt (B.n.f. szerint). ELÁSZÁR (Assúr városa; Isten megköt). 

Városállam Babilonban Ábrahám korában (B.n.f. szerint)  
5

 KÉDORLAOMER (Lagamar (bálvány) koronája v. szolgája; kéve). (B.n.f.) Elám királya 

ELÁM (fennsík; ifjúság; elrejtve; beláthatatlanul sokáig, örökkévalóság). Ország a Tigris folyó keleti 

partján, Babilonnal átellenben; a világ egyik legősibb kultúrájú országa; főként az asszír és a babiloni 

történelemben szerepel. (B.n.f.) Kedorláómer Valószínűleg azonos Kuti-r Lagamar-ri (Lagamar-

istennő szolgája) elámi királlyal, aki Kr. e. a 18. szd. közepe táján uralkodott. A Mari-szövegek 

szerint Kr. e. a 18. szd.-ban Mezopotámia elámi fennhatóság alá tartozott. Az 1Móz 14,1kk szerint 

Sodoma, Gomora, Admá, Gebóim és Cóár királyai is adófizetői voltak. (K.B.L.) A Kuti-r Lagamar 

név ugyan hasonlít a Kédorlaomer névhez, de az időszak, amelybe ezt az uralkodót a tudósok 

helyezik egészen biztosan nem azonos Ábrahám idejével, mivel a Szentírás kronológiája szerint 

Ábrahám Kr. e. 1951- 1776-ig élt.   
6 TIDÁL (nagy fiú, félelem, tisztelet; ragyogás, hírnév). Góim királya, Kédorlaomer szövetségese 

(B.n.f.) GÓIM (GÓJIM) (pogányok). Valószínűleg Elámtól (9) északra élő nomád nép neve (1Móz 

14,1.9). Népek, nem Izráel népe. (B.n.f. szerint) J.H. Hertz szerint Thidal azonos Tudgliulával, aki az 

ékírásos szövegekben a „hordák” királya volt Kurdisztán északi térségében. A Goim földrajzi 

meghatározás ilyenképp lehet Gutium azaz Kurdisztán héber megfelelője. (Molnár János: A 

pátriárkák korának történelmi meghatározása (PDF); lábjegyzetbe írt szöveg)   
7

 „Amikor megérkeztek, és jelentették Jósáfátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön 

ellene Edóm felől, és már Hacecón-Támárban, azaz Éngediben vannak,” 2 Krón. 20,2 

HASÉSON-TÁMÁR (pálmasor, pálmaudvar; pálmák kivágása; pálmákat hordozó homok). 

Város Júda törzsi területén; a későbbi »Éngedi« (2Krón 20,2; az 1Móz 14,7-ben: »Hacácon-Támár«). 

(B.n.f.) ÉNGEDI (vadkecskék forrása, kecskegidák forrása). Oázis a Holt-tenger nyugati partján, Júda 

törzsi területén (Józs 15,62; Ez 47,10); régi neve: »Haséson-Támár« (2Krón 20,2). (B.n.f.) 
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„A győztesek útját jól ismerték az ókorban, és úgy nevezték, hogy „a királyok útja” (4Móz 

20:17; 21:22). A négy király – Kedorláómer… Tidál… Amráfel és Arjók (1Móz 14:9) – lement 

a Jordán keleti partján, megfordultak Arabában (a Holt-tengertől délre lévő 

völgyhasadékban), felmentek Kádesbe, majd tovább Támárba és aztán Sodoma és Gomora 

területére, a Sziddím-völgybe (8, 10. v.).”6 „A régészet igen nagy segítséget nyújt e rész 

hátterének megértéséhez. Nem azonosították ugyan a királyokat, de neveik jól illenek a 

korabeli Közel-Kelet névtípusaihoz, különösen a mezopotámiai királyoké. (Márinál 

megtalálták az Arrijuk nevet, mely hasonló a bibliai Arjókhoz; Kedorláómer hasonlít a Kudur 

névhez; és Tudhalia, mely emlékeztet Tidálra, nyomon követhető a korai hettita irodalomban. 

Továbbá szokásos volt a városállamok („nemzetek”) összefogása katonai célból… Sok terület 

és város helye is ismert már… De Ellászár és Góim földrajzi helye még mindig ismeretlen.”7  

 

 
Khédorlaomer és társai hadjárata. (Khédorlaomer szövetségesei olyan népek, illetve királyok voltak, 

akik geopolitikailag kötődtek az elámi királyhoz. Vagyis a földrajzi helyzetüknél fogva egymás 

politikai szövetségesei voltak a déliek ellen.) A térkép szemlélteti a lehetséges útvonalakat amerről a 

királyok érkezhettek. „Hoba: vidék Damaszkusztól É-ra (Ter 14,15). Idáig üldözte Ábrahám Kedor-

Laomert és K vele szövetkezett királyait, amikor unokaöccsének, Lótnak védelmére kelt. Az ® 

amarnai levelekben Ube néven úgy szerepel, mint Amurru (® amoriták) földje, amely az Antilibanon 

K-i lejtőjén É felé egészen Katna városáig (150 km-re Damaszkusztól ÉK-re) terjedt.” (Haag Lex.) 

(Ebben az időben még nem létezett a Holt – tenger csak Isten ítélete után keletkezett (1 Móz. 13,10); 

Részletesebben lásd ’A bibliai Sodoma, Gomora és a többi város tájolása’ című anyagot).  (Rajz: SG) 

 

„Asterót-karnaim a Genezáret-tó magasságában feküdt, Hám városa ettől délnyugatra. 

Kirjátaim viszont már a Holt-tenger környékén volt. A Széir hegyvidéke a későbbi Edóm 

országának jól ismert földrajzi tája, a Holt-tengertől délre. Végül Párán már a Sinai-félsziget 

határán volt, Kádes, vagy hosszabb nevén Kádes-barnea a pusztai vándorlásnak volt egyik 
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nevezetes állomása. Hacecón-támár fekvése ismeretlen, vannak akik Éngedivel azonosítják, ez 

esetben a portyázó csapatok félkörben haladva, a Holt-tengertől nyugatra levő területen is 

megjelentek volna.”8 

 

 
Khédorlaomernek és a vele való királyoknak az útja. A hadjárat során leigáznak különböző népeket, 

majd legvégül megütköznek a Pentapolisz városaival a Sziddim völgyben. Ahol fényes győzelmet 

aratnak és kifosztják a síkság városait Sodomát, Gomorát, Admát, Seboimot (Ceboim) és Cóárt. Majd 

útjukat hazafelé veszik. Dánnál vereséget mér rájuk Ábrahám és kiszabadítja a fogságba esett Lótot és 
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családját. Hóbáig üldözi őket. A térkép feltünteti a döntő csata lehetséges helyeit. Általában Támárt 

azonosítják Hacecón – Támárral, főleg Ezék. 47,19 –re támaszkodva. (Rajz: SG) De a történet a 

legnagyobb összhangot 2 Krón. 20,2 azonosításával mutatja, amely így ezt a háborút a Sziddim -

völgye területére helyezi. A másik esetben a csata helyszíne sokkal inkább a Sziddim – vőlgyön kívül 

esne ezt azonban a Szentírás nem támogatja! Sztrabón leírása a Holt – tenger területén előforduló 

szurokforrásokkal kapcsolatban (lásd lentebb) szintén a 2 Krón. 20,2 azonosítását támogatja, amely 

szerint Hacecón – Támár, Éngedivel azonos.    

 

Ezeknek a népeknek a legyőzése után került sor a háborúra a kánaánita városokkal, a déli 

királlyal Sodomával és társaival.  Ezeknek a városoknak a királyai a Sziddim völgyében 

egyesültek Khédorlaomer és szövetségesei ellen. Vagyis a mai Holt – tenger területén (1 Móz. 

14,3). Amikor Khédorlaomer és társai megtámadták Hacecón Támárt erre válaszként Sodoma 

és a többi város királya ellene ment. „Kiméne8 tehát Sodoma királya, Gomora királya, 

Admáh királya, Czeboim királya, és Bélah, azaz Czoár királya, és megütközének azokkal a 

Sziddim völgyében: Khédorlaomerrel, Élám királyával, és Thidállal, Gójim királyával, 

Amráfellel, Sineár királyával, és Ariókhkal, Elászár királyával: négy király öt ellen.9 A 

Siddim völgye pedig tele vala szurok-forrásokkal. És megfutamodának Sodoma és Gomora 

királyai, és azokba esének: a megmaradottak pedig a hegységbe futának. És elvivék 

Sodomának és Gomorának minden jószágát és minden eleségét; és elmenének. 1 Móz. 14,8-11 

(VÖ. DÁN. 11,43 „és ura lesz Egyiptom arany és ezüst kincseinek és minden drágalátos 

javainak”) 

 

Sodoma nevének jelentésében találkozunk a körülzárás, körülzárt hely9 jelzőkkel, amelyek 

utalhatnak arra, hogy Sodoma megerősített város volt. De utalhat arra is, hogy a Sziddim 

völgyében Sodoma körül és viszonylag a közelében volt az ütközet Khédorlaomerrel, és a 

vele való királyokkal. Így Khédorlaomer és a mellette való királyok bekeríthették Sodomát a 

déli királyok pedig Sodoma és társai kivonultak ellenük. (Kiméne tehát Sodoma királya,…1 

Móz. 14,8) Így Sodoma és a többi királyok, akik eredetileg megtámadottak voltak végső 

soron mégis támadókká lettek a mindent eldöntő csatában.  
 

Az ütközet tehát a Sziddim (kiterjedés, síkság)10 völgyében volt, ahol most a Holt – tenger van 

(1 Móz. 14,3). Sodoma és szövetségesei súlyos vereséget szenvedtek. „A sereg nagy részét 

levágták az életben maradottak pedig a hegyekbe menekültek”.11 A Hercz Kommentár szerint 

a „Moáb hegységébe” amely a Holt – tengertől keletre van.  A déliek vereségét tetézte az is, 

hogy a hely kiszolgáltatottá tette őket. „A Siddim völgye pedig tele vala szurok-forrásokkal. 

És megfutamodának Sodoma és Gomora királyai, és azokba esének” 1 Móz. 14,10 Az aszfalt 

vagy más néven földi szurok, kátrány a Holt – tenger mentén végig mindenhol fellelhető. 

Sztrabón szerint viszont „nagy tömegben a tó közepén fordul elő”. „Hogy ez a jelenség a tó 

közepén játszódik le, az könnyen érthető, mert ott van a tűznek és a földiszuroknak a forrása, s 

nagy tömegben a tó közepén fordul elő…” (Geógraphika 16. könyv II. 788. o. Gondolat 

1977.) Használták szigetelőanyagként (hajóépítésnél) és ragasztónak is alkalmazták 

Babilonban (1 Móz. 11,3). Különböző fáklyákat is készítettek szurokból és füstölőszerként is 

használták szőlőhegyen. A rómaiak a Holt – tengert »Lacus Asphaltitesz« – nek vagyis 

»aszfalt tó« - nak nevezték. Ez az ütközet az özönvíz után 367-378 közé tehető, vagyis i.e. 

 
8 más fordítás szerint „Ekkor kivonult” (Kat. ford.); „Kivonult erre” (Káldi Neovulgáta); 

„Annakokáért kiméne” (Aranyos ford.)     
9 Ebben az esetben a felsorolás a legjelentősebb királytól az Elámi Khédorlaomertől halad a 

jelentéktelenebbek felé  
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1875-1864 között volt.10  Ekkor esett fogságba az igaz Lót is. „Elvivék Lótot is az Ábrám 

atyjafiának fiát jószágostól együtt, és elmenének; mert Lót Sodomában lakik vala”. 1 Móz. 

14,12 Ez a háború egy igazi nemzetközi háború volt az északi és a déli városállamok között. 

Az északiak közül kiemelkedett Elám és királya Khédorlaomer. A déliek közül pedig Sodoma 

és királya Bera.  

 

A síkság városai és erkölcsi helyzetük 

 

A Jordán völgye Palesztina legmelegebb vidéke. Mind az öt város ebben a termékeny 

völgyben a Sziddim (kiterjedés, síkság) völgyében feküdt (amely a Jordán völgyének egy 

része volt).  A nevekben is találunk utalást a városok termékenységére pl. Gomora nevének 

jelentései között találjuk: a gabonabőség, kévék országa12 jelzőket. Admáéban: a termőtalaj, 

vörös talaj, szántóföld13 jelzőket. Sodomáéban pedig: a fás tájék, meszes hely14 jelzőket. 

Seboim (Ceboim) pozitív jelentései között találjuk: a nyáj, gazellák, tarka madarak15 

jelzőket. A Biblia megemlékezik Sodoma és Gomora szőlőhegyeiről (5 Móz. 32,32 MBT 

ford. Károlinál Gomora mezősége) is. „Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a 

Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Sodomát és 

Gomorát, mind Czoárig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Égyiptom földe.” 1 Móz. 13,10 

„Palesztina legtermékenyebb vidéke a Jordán folyó völgye volt, mely az elveszett Édenre 

emlékeztetett; szépsége és termékenysége pedig olyan volt, mint a Nílus mellékén elterülő 

alföldeké, ahonnan nemrég költöztek el…Gazdag és szép városok is voltak ezen a vidéken, 

nyüzsgő piacaik jó forgalommal kecsegtettek.”16  „A Jordán völgyének városai között a 

legszebb Sodoma volt. A síkság, amelyen épült, termékenységében és szépségében olyan volt 

»mint az Úr kertje«. Mindenütt a trópusok gyönyörű növényzete virult. A sudár pálmák, 

olajfák és a szőlő otthona volt; a virágok egész évben illatoztak. A rónák dús kalászokat 

ringattak, a környező dombokon nyájak legelésztek. Ipara és kereskedelme is hozzájárult az 

alföld büszke városának jólétéhez. Kelet kincsei ékesítették palotáit és a sivatagok 

karavánjai is elhozták drágaságaikat, hogy forgalmas vásárait, piacait gazdagítsák. 

Csekély munkával, szinte gondtalanul biztosíthatták az élet minden szükségletét, és az 

egész év szinte egyetlen ünnepségnek tűnt. A mindenféle uralkodó bőség fényűzéshez és 

büszkeséghez vezetett….A gazdagság és kényelem az élvezetek szeretetére vezetett, és az 

emberek érzéki gyönyöröknek adták át magukat”.17
 „Ímé, ez volt a vétke Sodomának, a te 

öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a 

szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg.” Ezék. 16,49 Sodoma és a többi város 

„gondtalan békességben” vagy más fordítás szerint „zavartalan békességben” (MBT ford.) 

ill. „biztonságban” (Kat. ford.) élt. (Lásd még 1 Móz. 13,10). Külső ellenség nem háborgatta 

egészen addig amíg Khédorlaomer meg nem támadta. Előtte adófizetője volt az Elámi 

királynak. A városok viszont belülről tele voltak erőszakkal „Mivel már igen sok a jajkiáltás 

Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált,”1 Móz. 18,20 (MBT ford.) Lakóik „A 

sok erőszak miatt kiáltoznak; jajgatnak a hatalmasok karja miatt; De egy sem mondja: Hol 

van Isten, az én teremtőm, a ki hálaénekre indít éjszaka; A ki többre tanít minket a mezei 

vadaknál, és bölcsebbekké tesz az ég madarainál? Akkor azután kiálthatnak, de ő nem felel a 

gonoszok kevélysége miatt; Mert a hiábavalóságot Isten meg nem hallgatja, a Mindenható 

 
10 Ábrahám 75 éves korában hagyta el Háránt (1 Móz. 12,4) a vízözön után 367.-ben. Majd Kánaánba 

ezután pedig Egyiptomba ment az éhség miatt. Ábrahámnak az észak – dél háborúja előtt nem volt 

utódja csak miután Khédorlaomert legyőzte kapott látomást Istentől, hogy saját fia lesz örökösül. (1 

Móz. 15,1) Első gyermeke Hágártól a szolgálótól született név szerint Ismael. Ekkor Ábrahám 86 éves 

volt (1 Móz. 16,16). Ez az özönvíz után 378-ra esik. Tehát az észak – dél ütközet a vízözön után 367- 

378 közé tehető (a vízözön 0 –nak van számítva). Vagyis Kr. e. 1875 – 1864 között történt.  
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arra nem tekint.” Jób. 35, 9-13.  Jer. 23,14 szerint Sodoma és Gomora hazugságban jártak és 

korruptak voltak »pártját fogták a gonoszoknak.«  Ennek a sok gonoszságnak a városokon 

belül természetesen áldozatai is voltak, úgyhogy amíg egyesek dúskáltak a jóban addig 

mások nyomorogtak. 

 

Amint idáig is részben már láthattuk mind az öt város erkölcsileg igen romlott volt. Az 

istentelenség városai voltak (2 Pét. 2,6-9). Seboim (Ceboim) nevének negatív jelentése 

»hiénák«19 vagy »ragadozó állatok«,20 szintén jól mutatja a város erkölcsi állapotát. Sodoma 

különösen gőgős város volt, „lakosai pedig nagyon gonoszak és bűnösök valának az Úr 

előtt”. 1 Móz. 13,13 „Arczuk tekintete tesz ellenök bizonyságot, bűneikkel Sodoma módjára 

kérkednek, nemhogy eltitkolnák; jaj lelköknek! mert magok szereztek magoknak gonoszt.” 

Ésa. 3,10 „Sodomában vidámság, dözsölés, ünneplés és részegség volt mindenütt. Minden gát 

nélkül hódoltak a legbűnösebb és legdurvább szenvedélyeknek”.21 Sodomában a sok 

kegyetlenség és erőszak mellett igen lábra kapott a szexuális kicsapongás. A Sodomabeliek 

előszeretettel hódoltak a homoszexualitásnak, de a szexualitás egyéb visszataszító formáinak 

is. A Lót házába érkező angyalokat is meg akarták fertőzni bűnös szokásaikkal (1 Móz. 19,4-

8; lásd még 1 Móz. 4,1; Bír. 19,22-25). Az Ezék. 16,50-ben azt olvassuk a Sodomabeliekről, 

hogy „cselekedének útálatosságot” Isten előtt.  „És felfuvalkodának s cselekedének 

útálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt megláttam.”. Az utálatosságról már 3 

Móz. 18,22 és 20,13 is ír. „Férfiúval ne hálj úgy, a mint asszonynyal hálnak: útálatosság az”. 

„És ha valaki férfival hál, úgy a mint asszonynyal hálnak: útálatosságot követtek el 

mindketten, halállal lakoljanak; vérök rajtok.” Sodomában az egyik főbűn az volt, hogy a 

homoszexualitást nyilvánosan vállalták, sőt büszkék voltak rá. A Sodomából menekülő Lót 

lányai elvitték magukkal a barlangba Sodoma lelkületét, szellemét. Saját apjuktól 

támasztottak magot maguknak. Ebből a törvénytelen kapcsolatból született Moáb és Ammon 

(1 Móz. 19, 30-38). A többi város is Sodomához hasonlóan parázna volt. „Miképen Sodoma 

és Gomora és a körültök lévő városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és 

más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén.” Júd. 1,7 

A Pentapolisz testvérvárosai (Sodoma és „leányai” Ezék.16,49) egy vidéken terültek el. 

Politikai, gazdasági és katonai egység volt közöttük. Azonos gondolkodás és kultúra 

jellemezte őket. „A minémű az anya, olyan a leánya is.” Ezék. 16,44  

  

Az észak – dél háború a Kánaánita városok első története. Ez a háború figyelmeztetés volt 

Istentől Sodomának és a többi erkölcstelen városnak, hogy térjenek meg, mert az Úr 

kiragadja kezükből a hatalmat és elveszti őket.   
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A városok szimbolikus jelentősége a végidőben 

 

Mindezek után fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon ki töltheti be világunkban ma, Sodoma 

és a többi város szerepét? Mivel a Biblia Jel. 11,8-ban Sodomát azonosítja az ateizmussal 

ezért csak egy ateista hatalomról lehet szó. Egy olyan ateista hatalomról van szó, akire 

mindaz ráillik, ami Sodomát és Gomorát és a többi várost jellemezte. Ez a hatalom a 

végidőben az Európai Unió. A Biblia számunkra képletesen úgy mutatja be az Európai Uniót, 

mint öt várost. Az Európai Uniót az ősi Kánaánita városokhoz hasonlóan a politikai, (azonos 

értékrend) gazdasági és katonai (kölcsönös gazdaság és védelempolitika) egység jellemzi. 

Országai egy „vidéken” terülnek el. Bár belső gondokkal, erőszakkal tele van, valós külső 

háborús fenyegetettséggel nem kell számolnia. Ettől polgárjai „zavartalan békesség” -ben 

vagy „biztonságban” élhetnek.  Az „eledel bősége” szintén az Unió egyik jellemzője. Az Eu 

a világ egyik élelmiszertárháza. „Csekély munkával, szinte gondtalanul biztosíthatták az élet 

minden szükségletét, és az egész év szinte egyetlen ünnepségnek tűnt.” (Sodomában) „A 

legtöbbet a Távol-Keleten, Amerikában dolgoznak, a legkevesebbet - már ami a munkaidőt 

illeti - Nyugat Európában. Japánban és Amerikában szabadságra is jóval kevesebb időre 

mennek, mint mondjuk, Németországban, vagy Franciaországban, ahol ilyenkor, július 

beköszöntével elnéptelenednek a vállalatok (van, amelyiket le is állítják), megtelnek az 

autópályák délre autózó, szabadságra igyekvő családokkal. Amerikában, Japánban az évi 

kétheti szabadság hallatán senkinek sem húzódik fel a szemöldöke. De tessék csak egy 

harminc éve a Siemensnél dolgozó szakinak azt mondani, az idén csak tizennégy napra mehet 

el szabira”.22 

 

„Ami a kollektív szerződésekben rögzített átlagos heti munkaidőt illeti, tavaly a tizenkét új 

tagállam átlagában 39,6 óra volt, szemben a régi tagországok 37,9 órás átlagával. Egyik adat 

sem jelent változást 2006-hoz képest. Az új tagországok körében általában továbbra is a 

40 órás munkahét a megszokott, csupán Csehországban, Szlovákiában és Cipruson rövidebb 

ennél a tipikus munkahét. A régi tagállamokban ezzel szemben sehol nem éri el a 40 órát a 

kollektív szerződésekben rögzített átlagos munkahét: a leghosszabb Írországban és 

Luxemburgban is csak 39–39 órás, de egy sor országban csak 37,5 órás. Dániában 37, 

Franciaországban 35 órát kell jellemzően ledolgozni (igaz, utóbbi adat egy korábbi kormány 

intézkedése miatt alakult ki, amit a mostani kabinet lényegében eltörölt, így a francia adat 

vélhetően emelkedni fog). Ettől némileg eltér a kép a ténylegesen ledolgozott munkaórák 

számát illetően, de nem radikálisan. A tizenöt régi tagállamban átlagosan 39,5 órát töltenek 

hetente munkával az alkalmazottak, a tizenkét új tagországban ezzel szemben 40,6 óra az 

átlag. A legtöbbet Romániában és Bulgáriában kell dolgozni, 41,7–41,7 órát. Magyarország a 

maga 40,5 órájával hajszállal az új tagországok átlaga alá került, de nagyon messze van a 

lista élén álló Franciaország 37,7 órájától, vagy a második Olaszország 38,4 órájától. A régi 

tagállamok között a legtöbbet a britek (41,4 óra), a németek és az osztrákok (41,1–41,1 óra) 

töltik a munkahelyükön.”23  A párizsiak dolgoznak a legkevesebbet, állapítja meg a svájci 

UBS bank felmérése, amely a világ 71 nagyvárosát vizsgálta (2006-os cikk).24 „A kollektív 

szerződésekben megállapított átlagos heti munka-idő az Európai Unióban 38,6 óra volt 2007-

ben”.25 Bár újabban a 60-65 órás munkahetet is megengedik, de ez nem kötelező (elvileg). 

Mindenesetre az tény, hogy Nyugat – Európa még így is vezető helyen áll abban, hogy az 

egyik hely a világon, ahol a legkevesebb munkával a legtöbbet lehet keresni. Kelet – Európa 

ettől elmaradva, de általában az egész világhoz képest még mindig jólétben van.  

 

Sodomának és testvérvárosainak forgalmas piacai voltak. Általában a legtöbb nemzetközi 

befektetést Nyugat – Európába helyezik. De jelentős befektetéseket hajtanak végre a Kelet – 

Európai országokban is.  „a nemzetközi befektetők közel kétharmada (63%) sorolta Nyugat – 
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Európát az első helyre…A négy vezető zóna (Nyugat – Európa, Kelet és Közép – Európa, 

Kína és Észak Amerika)”26  

 

Sodoma és a többi város egyik fő jellemzője a szexuális kicsapongás volt. Főleg a 

homoszexualitás emelkedett ki. Az emberek között homoszexualitással az egész világon 

találkozunk, de ha azt nézzük meg, hogy hol támogatják azt legjobban politikailag-jogilag 

akkor az Európai Unió toronymagasan, kiemelkedik. Főleg Nyugat – Európában, de egyre 

több kelet európai állam is elfogadja és védelmezi az egyneműek házasságát. Észak – 

Amerikában szintén dúl egy hasonló küzdelem, csakhogy ott a normális házasságot fogadják 

el többen. Sorra lépnek életbe azok a törvényrendelkezések, amelyek a normális házasságot 

védik. Ez összefüggésben áll Amerika jobbratolódásával. (Ezek korábbi adatok!) Egy 

hatalomra jutott baloldali kormány Amerikában természetesen inkább támogatja a melegeket, 

mint a jobboldal. (Lásd Obama kormány). Viszont, hogy a jobboldali kormányok alatt 

kialakult helyzetet megfordítsa az időbe telik neki, feltéve, ha lesz hozzá elég ereje.   

Amerikában ez a folyamat éppen ellentetetés az Európaival. „Az Egyesült Államokban 

egyébként egyedül Massachusetts államban engedélyezett az azonos neműek házassága; 

Vermontban és Connecticutben pedig a házasságkötést ugyan nem engedélyezik, de 

úgynevezett civil együttélés címén elismerik az egyébként házassággal járó jogokat az azonos 

nemű pároknak is.”27
 „Egyébként az Egyesült Államok 45 államában már elfogadtak olyan 

törvényeket vagy alkotmánymódosítást, amely gyakorlatilag megtiltja a homoszexuálisok 

házasságkötését. Néhány államban viszont - például az északnyugati Washingtonban, 

Kaliforniában vagy New Yorkban - a bíróságok semmisnek mondták ki ezeket a törvényeket. A 

képviselőház várhatóan júliusban foglalkozik majd a javaslattal.”28 2010-es adatok szerint az 

USA-ban a melegek házasságot köthetnek öt tagállamban: Massatchusettsben, 

Connetticutban, Iowában, Vermontban, New Hampshireben és a fővárosban Washington DC-

ben. Az USA számos tagállama kifejezetten tiltja az azonos neműek közötti házasságot. 2015 

–ben azonban az Obama kormányzat idején a homoszexualitást leginkább támogató 

baloldalnak sikerült elérnie Amerikában azt, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntésének 

értelmében „a meleg párok az egyes államok szabályozásától függetlenül az egész országban 

legálisan köthetnek házasságot.”29  
 

Európa ateista (baloldal-liberálisok) értékrend felé való tolódásához tartozik az, hogy a 

homoszexualitás egyre jobban virágzik. A homoszexualitás mögött a liberális ideológia 

húzódik meg. Ezért nem csoda, hogy éppen Nyugat – Európa a melegágya. Azonban kelet 

Európa, mint sok minden másban, ebben is a Nyugatot követi, a baloldal átveszi a liberális 

gondolkodást. A világ más pontjain, mint pl. Latin – Amerikában állami szinten 2007-től 

Kolumbiában létezik olyan törvény, amely az egyneműek házastársi kapcsolatát, felruházza a 

házassággal, egyenrangú státussal. Latin Amerikában először, mint település Mexikóváros 

fogadta el a melegházasságot. 2010-ben Argentínában is elfogadták a melegházasságot. 

Afrikában pedig Dél-Afrika országa az elsőként támogatja a melegek házasságát (2006 óta). 

Kanadában szintén házasodhatnak a melegek (2005 óta). Oroszországban és Kínában ellenzik 

a melegházasságot. A Katolikus egyház és a vele szövetséges jobboldal hevesen ellenzi és a 

normális házasságot tartja helyesnek (megjegyzem helyesen). A jobboldaliak között sokkal 

kevesebb homoszexuálissal találkozunk, mint a vele szemben álló baloldaliak és liberálisok 

között. Például „Az Egyesült Államokban jelenleg 119 nyíltan meleg politikus dolgozik, 

közülük 14-en a Republikánus Párt tagjai közül kerülnek ki.”30
 „Európában több országban is 

ülnek nyíltan meleg képviselők a parlamenti padsorokban, és miniszteri bársonyszékekben. 

Európában Belgiumban, Ausztriában, Dániában, Finnországban, Franciaországban, 

Németországban, Írországban, Norvégiában, Hollandiában, Nagy-Britanniában, 

Spanyolországban, Svédországban és Svájcban vállalta már képviselő a homoszexualitását. 
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Dániában, Olaszországban, Norvégiában, Svédországban és Nagy.-Britanniában 

kormánytisztviselők, Franciaországban és Németországban polgármesterek ismerték el 

nyíltan másságukat.”31
 Ha tehát azt nézzük meg, hogy hol támogatják politikailag-jogilag 

legjobban a homoszexuálisokat a világban, akkor azt láthatjuk, hogy az Eu-ra 

tökéletesen ráillik a Sodoma jelkép.  

 

Homoszexuálisok házasodási joga, vagy törvényes együttélés: európai körkép (Sodomai)  

 

Hollandia (2001), Dánia (1989*; 2012), Norvégia (1993*; 2009), Svédország (1995*; 2009), 

Finnország,* Belgium (2003), Franciaország (2013), Németország (2017), Írország (2015), 

Spanyolország (2005), Portugália (2010), Luxemburg,* Liechtenstein,* Izland (2010), 

Egyesült Királyság (2013), Svájc,* Szlovénia (2006*; 2017), Ausztria,* Csehország,* 

Magyarország,* Málta (2014*; 2017) 

 

*élettársi kapcsolat 

 

Hollandia volt az első ország a világban, amely 2001-ben törvényes utat nyitott a 

homoszexuális házasság előtt. 1989-ben Dániában nyílt meg a lehetőség először arra, hogy 

azonos neműek regisztrált élettársi kapcsolatot létesítsenek. Az Európai Unióban számos 

melegfesztivált rendeznek különböző helyeken (Madrid, Róma stb.) A Madridi Europride-ra 

2,5 millió embert vártak. A baloldali vezetésű Braziliában 3,5 millióan voltak az Europride-on 

Sao Paoloban. „A rendezvényen háromszor annyi embert vett részt, mint néhány héttel 

korábban a pápalátogatáson… Brazíliában él a világ legnépesebb katolikus közössége. XVI. 

Benedek pápa május 11-én, brazíliai látogatása csúcspontján egymillió hívő előtt mutatott be 

szabadtéri misét Sao Paulóban.”32 Az első Europride-ot a meleg büszkeséget hirdető európai 

fesztivált Londonban rendezték meg 1993-ban.33 (Ekkor még Eu tag volt Nagy Britannia).   

Svédországban 2019 -ben a malmői templomban a világon elsőként avatták fel a saját magát 

kultúr–marxistaként jellemző fotóművész homoszexuális oltárképét. A Paradicsom című 

festményét állítása szerint Lucas Cranach ’Ádám és Éva’ festménye ihlette. Csakhogy 

Ohlsson Wallins az édenkertben nem egy férfit és egy nőt ábrázol, hanem egy homoszexuális 

férfi- és egy leszbikus női párt, valamint egy transznemű férfit ábrázol.34  Szomorú valóság, 

de sajnos az Európai Unió a homoszexualitás élharcosa a világban. „A homoszexualitás 

büntetése ellen emelte fel a szavát 66 ország az ENSZ-hez intézett történelmi jelentőségű 

felhívásával. A világ 77 országában ugyanis tilos, ebből következően büntetendő az azonos 

neműek közötti nemi kapcsolat, hét országban ráadásul halálbüntetést szabnak ki miatta. A 

felhívás kezdeményezője Rama Yade, Franciaország emberi jogok ügyében illetékes 

államtitkára. A világszervezet 192 tagországból álló közgyűléséhez Jorge Arguello argentin 

ENSZ-nagykövet nyújtotta be a dokumentumot New York-i idő szerint csütörtökön. A felhívás 

csak az aláíró országokat kötelezi, viszont a közgyűlésnek napirendre kell majd vennie a 

homoszexuálisok, a leszbikusok, a biszexuálisok és a transzneműek jogainak kérdését. A 

hatvanhat aláíró ország között van az összes európai uniós tagország, Brazília, Izrael és 

Japán. Nem csatlakozott hozzá többek között az Egyesült Államok, Oroszország és Kína.”35 

 

Az észak és dél küzdelme és jelképes értelme 

 

A történelem végén lényegében megismétlődik ugyanaz a háború, mint ami az elámi király és 

szövetségesei és Sodoma és szövetségesei között már egyszer megtörtént. Ahogy már eddig 

ismertettem Sodoma és szövetségesei (a Pentapolisz) jelképezik az Európai Uniót. Az Elám 

királya, Khédorlaomer, akinek a korabeli időben vezető politikai szerepe volt az északiak 

között szimbolizálja Amerikát, akinek napjainkban vezető szerepe van az „északiak” között. 
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(Aki a Babiloni Róma elsőszámú szövetségese lesz; lásd bővebben a Babilon vitézeiről szóló 

fejezetben). Amerika és az Európai Unió egy bizonyos ideig szövetségesek: „Tizenkét 

esztendeig szolgálták vala Khédorlaomert”. De ez a szövetség fokozatosan bomlik fel, mert 

az Európai Unió önállóságot akar „és a tizenharmadik esztendőben ellene támadtak volt”. Az 

Eu-ban már elindult egy függetlenedési törekvés gazdasági és katonai téren is. Az Európai 

Unió saját hadsereget szeretne, amely a NATO-tól független. Ezért hozták létre az EDA-át 

(Európai Védelmi Ügynökség) amely az Eu haderőt hivatott koordinálni. Az északi király 

Amerika hadat indít az Európai Unió ellen. Mindez először gazdaságilag kezdődik (pl. 

banánháború, genetikailag módosított élelmiszerek, agrártámogatások stb.) Mindkét fél 

verseng egymással. Immanuel Wallerstein a Yale Egyetem szociológus, történész professzora 

a következőket mondta az USA és Európa viszonyáról: „”Abban a pillanatban, hogy látták, 

hogy Európa ’Európa’ lett, és nem csak a Nyugati szövetség egyik tagja, az USA egyből 

Európa ellen fordult. Bár ezt soha nem mondhatták ki. Bár az Egyesült Államok soha (nem) 

fordult nyíltan Európa ellen, igyekszik mindenhol elgáncsolni annak igyekezeteit.””36 

(Felmerült az a gyanú is hogy az ír népszavazásnál a „nem” kampány mögött az USA 

nevezetesen a CIA és a Pentagon állt. „Az ír sajtó szerint az amerikai beavatkozás oka az lett 

volna, hogy Európa "ne legyen túl erős"”).37  2013-ban a lehallgatási botrány borzolta a 

kedélyeket.38„Egy 2010 szeptemberi keltezésű iratból kitűnik, hogy az NSA "poloskákat" 

telepített a EU washingtoni, illetve New York-i ENSZ-képviseletének irodáiba. Emellett 

behatolt az európai integrációs szervezet belső számítógépes hálózatába is. Ezáltal az 

amerikai ügynököknek lehetőségük nyílt beszélgetések lehallgatására, valamint 

dokumentumok és e-mailek olvasására. Az idézett dokumentum kifejezetten "támadási 

célpontként" említi az európaiakat.”39 „Berlinben a múlt hét közepén derült fény arra, hogy 

az NSA lehallgatta többek közt Angela Merkel mobiltelefonját. Előtte pedig Párizsból érkezett 

hír arról, hogy az amerikai hírszerzés több tízmillió francia telefonbeszélgetést is lehallgatott. 

Elmar Brok visszautasította azt az amerikai érvelést, hogy az európai államok és más 

országok is hasonló hírszerző-megfigyelő tevékenységet folytatnak. "Nem megengedhető, hogy 

az elkövetett bűnöket mások bűneivel indokolják" - mondta. Az EP küldöttségét Claude 

Moraes brit európai parlamenti képviselő vezette. A tárgyalások befejezése után Moraes azt 

mondta, hogy amerikai féltől további tisztázást várnak, európai részről változatlanul súlyos 

aggodalmak állnak fel, a bizalmat nem sikerült helyreállítani.”40 Donald Trump elnökségével 

az USA a korábbiakhoz képest még súlyosabb kereskedelmi háborút hirdetett meg számos 

ország köztük az Európai Unió ellen is. Trump „a CBS News-nak adott interjú során az 

Egyesült Államok ellenségének nevezte az Európai Uniót, annak okán, hogy az EU túlságosan 

előnyös helyzetet vívott ki magának az USA-val folytatott kereskedelemben. Donald Trump 

szerint, bár az amerikaiak nem gondolnak ellenségként az EU-ra, Európa ellenséges 

tevékenységet folytat a kereskedelem terén és az Egyesült Államok számára minden 

szempontból vetélytársnak tekintendő.”41 

 

Az északi király Amerika közben egymás után győz le más országokat, amik útjába kerülnek. 

„A tizennegyedik esztendőben pedig eljöve Khédorlaomer, és a királyok, a kik ő vele valának, 

és megverék a Refeusokat Asztheroth Kárnajimban, és a Zuzeusokat Hámban, és az 

Emeusokat Sávé-Kirjáthajimban. És a Horeusokat az ő hegyökön, a Seiren, egész Él-Páránig, 

mely a puszta mellett van. És megtérének s menének Hén Mispátba, azaz Kádesbe, és 

elpusztíták az Amálekiták egész mezőségét, és az Emoreusokat is, kik laknak vala Háczaczon-

Thámárban.” Az amerikai birodalmi növekedésnek az egyik lehetséges útja a konkrét fizikai 

háború. Mint pl. Irak vagy Afganisztán. Az amerikai birodalom másik növekedési lehetősége 

a NATO. A melyben „védőszárnyai” alá veszi a csatlakozó országot. Ettől fogva az már 

gyakorlatilag a saját, amerikai felségterületének számít. Dimitrij Rogozin Oroszország NATO 

nagykövete egyik beszédében ezt mondta: „a NATO egyenlő az USA-val, ugyanis az [Atlanti] 

https://www.cbsnews.com/news/donald-trump-interview-cbs-news-european-union-is-a-foe-ahead-of-putin-meeting-in-helsinki-jeff-glor/
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Szövetség nem Bulgária vagy Románia befolyási körzete, hanem Washingtoné.”42
 A 

történelem „utolsó órájának” kezdetén a déli király az Európai Unió megtámadja az északi 

királyt, Amerikát. Egy olyan területen, amely a saját befolyási övezetének számít. „Kiméne 

tehát Sodoma királya, Gomora királya, Admáh királya, Czeboim királya, és Bélah, azaz 

Czoár királya, és megütközének azokkal a Sziddim völgyében”. Ez a háború egy konkrét 

valóságos fizikai háború lesz. Az amerikai stratégia hasonló lesz a Kédorlaomer által 

alkalmazott lépéshez. Kédorlaomer igyekezett bekeríteni Sodomát amikor félkörben Hacecón 

Támárba (Éngedibe) ment. Amerika is igyekszik majd, hogy bekerítse,* ha lehet, elszigetelje 

riválisát. Szinte kiprovokálja majd, az Európai Unió válaszlépését, hogy megtámadja őt.  Az 

ütközet azonban az Európai Unió számára súlyos vereséggel zárul majd. „A Siddim völgye 

pedig tele vala szurok-forrásokkal. És megfutamodának Sodoma és Gomora királyai, és 

azokba esének: a megmaradottak pedig a hegységbe futának.”  Isten azonban nem véletlenül 

engedi meg ezt a háborút, emberek megtérését jelzi az Ige: „és esküsznek a seregeknek 

Urára”. Az északiak a csata után kifosztották a városokat és fogságba vitték az igaz Lótot. 

„És elvivék Sodomának és Gomorának minden jószágát és minden eleségét; és elmenének.” 

„Elvivék Lótot is az Ábrám atyjafiának fiát jószágostól együtt, és elmenének; mert Lót 

Sodomában lakik vala.” Tehát az északiak legyőzik a délieket és minden hatalmat átvesznek.  

Ettől az ütközettől fogva gyakorlatilag nem lesz politikai ateizmus a végidőben.  

 

(*Mára már (2021-re) az az érdekes geopolitikai helyzet állt elő, hogy olyan országok, mint 

pl. Anglia, Norvégia vagy Törökország, amelyek NATO tagországok, de nem Eu tagok 

kerítik be Európát.)  

 

Khédorlaomer harca a Kánaánita városokkal összhangban van a Dániel könyvében szereplő 

Kárkemisi csatával. Történetük üzenete a végidőre nézve lényegileg ugyanaz. Mindössze más 

megvilágításból közelítik meg az azonos témát. Hogy két megvilágításból van megjelentve 

ugyanaz ez azt jelenti, hogy elvégzett dolog ez Istennél és igyekszik az Úr, hogy véghezvigye. 

(lásd 1 Móz. 41,32 „Hogy pedig a Faraó álma kettős, kétszeres vala, onnan van, mert Istennél 

elvégezett dolog ez, és siet az Isten azt véghez vinni.”)   

 

Bibliai párhuzamok a két esemény között 

 

Azonos lelkület és szerepkör 

 

„És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utczáin, a mely lélek szerint Sodomának és 

Égyiptomnak hivatik, a hol a mi Urunk is megfeszíttetett.” Jel. 11,8 

 

A végső támadó a déli király 

 

Nékó Fáraó                                                         A Pentapolisz városai Sodoma és társai            

                        

„De a vég idején ősszetűz vele a déli király”     „Kiméne tehát Sodoma királya ….”  

Dán. 11,40                                                            1 Móz 14,8 

 

Vereség 

 

Nabukodonozortól                                                   Khédorlaomertől 

„mint a forgószél úgy megy reá az északi király”  „és megfutamodának Sodoma…”  

Dán. 11,40                                                                1 Móz. 14,10 
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Az északi király minden hatalmat átvesz és ura lesz a déliek minden vagyonának 

  

Nabukodonozor                                                        Khédorlaomer 
 

„és betör az országokba és végigjárja azokat”         „És elvivék Sodomának és Gomorának                    

Dán. 11,40                                                            minden eleségét és elmenének” 1 Móz. 14,11 

„És kezeit az országokra veti Egyiptom földje  

meg nem menekedhetik” Dán. 11,42 

„És ura lesz Égyiptom arany és ezüst kincseinek  

és minden drágalátos javainak” Dán. 11,43  

 

A történetből láthatjuk, hogy az elámi király Khédorlaomer sem egyedül érkezett a viadalra. 

Néhány király vele tartott hódító útján. A végidőben nyilvánvalóan Amerika néhány baráti 

szövetségese ott lesz mellette. Ki jöhet szóba? Elsősorban az angol ajkú nemzetek Ausztrália 

– Új-Zéland, Kanada, illetve ezekhez jöhet még Japán. Ezeknek az országoknak érdekeik is 

hasonlóak és hagyományosan Amerika szoros szövetségeseinek számítanak. Elképzelhető 

még, hogy az Európai Unióból mára már kilépett, de hagyományosan is erősen USA barát 

angolok is az az Egyesült Államok táborát erősítik majd. Frissítés: A britek egy úgynevezett 

„mini NATO” részeivé váltak Amerikával és Ausztráliával egy új háromoldalú védelmi és 

biztonsági partnerség létrehozásának keretében. A britek szintén tagjai a Five Eyes -nak 

amely az USA, Nagy – Britannia, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland hírszerzési és elhárító 

szolgálatainak tevékenységét hangolja össze. Ez egyben szintén rámutat a britek bizalmasabb 

viszonyára az USA-val. (Frissítés: Új "mini NATO-t" hozott létre az USA a britekkel és az 

ausztrálokkal – Infostart/MTI 2021. szeptember 16.) (Újabb frissítés: Történelmi 

megállapodást kötött Japán és Ausztrália MTI/Portfolio 2022. január 06. – A felek védelmi 

megállapodást kötöttek az indiai és csendes óceáni térségben növekvő kínai befolyás miatt. 

„Japán a legközelebbi partnerünk Ázsiában, ahogy azt a különleges stratégiai partnerségünk 

is jelzi, amely az egyetlen a maga nemében Ausztrália számára”. „Japán Ausztrálián kívül 

csak az Egyesült Államokkal kötött katonai szerződést, még a múlt század hatvanas éveiben. 

Ez lehetővé teszi, hogy Washington hadihajókat, vadászrepülőket és csapatokat 

állomásoztasson a szigetország területén és környékén.”) (Újabb frissítés: „A Fehér Ház 

szerint Biden megerősítette az Egyesült Államok elkötelezettségét az 1960-ban Japán és az 

Egyesült Államok között létrejött biztonsági szerződés betartása mellett.” (Az Egyesült 

Államok és Japán fokozza az együttműködést Profitline 2022. 01. 22.) A cikk megemlíti még, 

hogy az együttműködés fokozására Kína és Oroszország miatt van szükség.) (Újabb frissítés, 

kapcsolódó cikk: Amerika az angolszász szövetségre épít Stier Gábor – Demokrata Világ/ 

2021.10.07.)  

  

Ausztrália 

 

Ausztrália is fegyverkezik és bővíti légi szállítási kapacitását (Megérkezik Ausztrália utolsó 

C-17-ese 2008.01.21. militarypapers.hu). Új légi tankergépeket vásárolnak Európából. 

(Kigurult az első ausztrál KC-30B Jetfly). Frissítik vadászrepülőgép flottájukat. (Ausztrália 

24 Super Hornetet vásárol – Jetfly) Európai harci helikoptereket gyártanak Ausztráliában. 

(Megkezdődik az első ausztrál többfunkciós helikopter gyártása – Jetfly) Új harci kerekes 

járműveket szereznek be, hogy fejlesszék a szárazföldi erőket. (Szinte mindenre alkalmas az 

új Bushmaster típusú jármű – Háború Művészete). Továbbá Európából, Spanyolországtól 

kétéltű partra szállító hadihajókat vásárolnak. (Hajógyártó nagyhatalom lehet Spanyolország – 

Háború Művészete) a Canberra osztályú hajók 1000 tengerészgyalogost, 150 járművet, (nehéz 

tankokat is beleértve) és 16 helikoptert hordozhat. – részlet a cikkből. Az ausztrál kormány 2 
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db ilyen hajót rendelt. Ezenkívül, Ausztrália még számos új hadihajót kíván otthon 

megépíteni és sok tengeralattjárót szeretne vásárolni is. (Ausztrália is fegyverkezésbe kezd, 

korszerűsíti a haditengerészetét- MTI) 

 

Kanada 

 

Kanada növeli védelmi kiadásait, hogy új szállító helikoptereket, logisztikai támogató hajókat 

és teherautókat vásároljanak. (Kanada növeli védelmi kiadásait – Háború Művészete) 

Továbbá légi szállító C-17-es Globmaster III reülőgépeket vásárolnak. (Jetfly) Továbbá 

Hercules légi szállítógépeket. (Super Herculesek Kanadának – Jetfly; Égetően szükség van a 

légi teherszállító kapacitásra – Jetfly)   

  

Japán 

 

Japán fegyverkezik, fejlesztik a haditengerészeti erőket. (Hadrendben a hatodik Japán Aegis 

rendszerű romboló – militarypapers.hu; Szinte titokban építették a Japánok az új helikopter-

hordozó hadihajójukat – Háború művészete) Ez a helikopter hordozó „a második világháború 

óta a legnagyobb és legerősebb felszíni egység lesz.” – részlet a cikkből. Japán és Amerika 

megosztja információit egymással (Felderítési információcsere Japán és az USA között – 

Háború Művészete) Japán engedélyezte az űr katonai használatát. (Régi tabu ledöntése 

várható - militarypapers.hu) Ausztrália – Amerika – Japán egy rakétavédelmi együttműködést 

tanulmányoz. (Amerikai – japán- ausztrál rakétavédelem együtt?  - Hírextra 2007.06.05.)  

 

 

A Kánaánita városok történetének második része: a városok pusztulása 

 
Az észak – dél háborúja után szólította és hozta ki Isten, angyalai által az igaz Lótot, a romlott 

városból, Sodomából, majd „bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az 

Úrtól az égből. És elsűlyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden 

lakosait, és a föld növényeit is.” 1 Móz. 19,24-25 és ezeket a városokat „elhamvasztotta 

végromlásra kárhoztatván”. 2 Pét. 2,6 

 

Sodoma és Gomora és a többi város pusztulása előképe a végítéletnek. „Miképen Sodoma és 

Gomora és a körültök lévő városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más 

test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén.” Júd. 1,7 

A végítélet Krisztus 2. ill. 3. eljövetelekor következik be a gonoszokon. Ekkor Sodoma és 

Gomora lakóihoz hasonlóan megsemmisülnek majd „Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.” 

Zsid. 12,29 (lásd még Zsolt. 97,3; Jel. 20,9). „az egész föld kiégett, csupa kénkő és só, nem 

lehet bevetni, nem kel ki és nem nő rajta egy árva fűszál sem; úgy elpusztult, mint Sodoma és 

Gomora, Admá és Cebóím, amelyeket lángoló haragjában elpusztított az ÚR.” (MBT ford.) 

5Móz. 29,22 „És változnak patakjai szurokká, és pora kénkővé, és lészen földe égő szurokká. 

Éjjel és nappal el nem alszik, örökre fölgomolyog füstje, nemzetségről nemzetségre pusztán 

marad, soha örökké senki át nem megy rajta;” Ésa. 34,9-10 
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Napfelkelte a Holt-tengernél (Fotók: SG) 
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Sókristályok a Holt-tengernél (Fotók: SG) 
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Ma pontosan azt találjuk az egykori Sziddim völgyében, ahol az ősi városok álltak, amit a Szentírás ír 

róluk amikor Isten megsemmisítette őket. Az egész termékeny terület az Úr ítélete folytán só-teleppé 

változott. (Só-telepek a Holt-tengerben) (Fotók: SG) 

  

Sodoma és a többi város pusztulásának végzete nem emberi erőtől volt. Isten volt az, aki 

elpusztította ezeket a gonosz városokat. Úgy, hogy „kézzel sem ütöttek felé”. Vagyis nem 
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emberi beavatkozás végzett velük. „Bizony nagyobb az én népem leányának bűnhődése 

Sodoma11 bűnhődésénél, a mely elsülyedt egy pillanat alatt, noha kézzel sem ütöttek felé.” 

Siral. 4,6 Az emberi történelmet Isten ítélete zárja le. Hasonlóképpen, mint Sodoma és a 

többi város történelmét. Nem az emberiség vet véget önmagának! „Nézed vala, a míg egy kő 

leszakada kéz érintése nélkül, és letöré azt az állóképet vas- és cseréplábairól, és darabokra 

zúzá azokat.” Dán. 2,34 (lásd még Dán. 2,45) A Dán. 8,25-ben lévő utolsó Római hatalom, 

amely a történelem végén uralkodik szintén „kéz nélkül rontataik meg”. Vagyis ennek a 

hatalomnak végső soron Isten vet véget. „És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság 

az ő kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme 

ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg.” Hasonlóan jár a jelképes Asszír hatalom Ésa. 

31,8 –ban. „És elesik Assiria, nem férfiú kardjától, és nem ember kardja emészti meg azt;” 

 

Ha egy pillantást vetünk a Dániel 11,40-45-ben lévő szereplőkre akkor láthatjuk, hogy a 

végítélet népeiről, rendszereiről van szó. Vagyis azokról a népekről, rendszerekről, amik, 

akik közvetlen Krisztus 2. eljövetele előtt léteznek. Ilyen szereplők Dániel könyvében 

Babilon az északi király (Dán. 11,40) „És olyan lesz Babilon, a királyságok ékessége, a 

Khaldeusok dicsekvésének dísze, mint a hogyan elpusztítá Isten Sodomát és Gomorát;” Ésa. 

13,19. „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 

A déli király Egyiptom (Dán. 11,40-ben amely Sodomához hasonló Jel, 11,8). Jeruzsálem a 

„dicső föld” (Dán. 11,41-ben, amely megromlott, mint Sodoma Ésa. 3,9-10) Edom, Moáb és 

Ammon, amelyek szintén úgy végzik, mint Sodoma és a többi város. „És pusztasággá lesz 

Edom, a ki csak átmegy rajta elálmélkodik, és sziszeget egész veresége felett. A mint 

Sodomának és Gomorának és az ő szomszédainak elsüllyedésekor volt, azt mondja az Úr, ott 

sem lakik több ember, és benne emberek fia nem tartózkodik.” Jer. 49,17-18 „Azért élek én, 

mond a Seregeknek Ura, Izráelnek Istene, hogy Moáb olyanná lészen, mint Sodoma, Ammon 

fiai pedig, mint Gomora: tövistermő föld, só-telep és pusztaság örökre; népem maradéka 

prédálja fel őket, és nemzetségem ivadékai bírják majd őket.” Sof. 2,9  

 

Közvetlenül Jézus Krisztus 2. eljövetele előtt a Sodomai (ateista) lelkület lesz úrrá a világon.  

„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. 17,29-30 „Az egész 

föld megduzzad, mint a hullámzó tenger. Mintha az alapja kimozdult volna. Egész 

hegyláncok lesüllyednek. Lakott szigetek eltűnnek. A kikötők környékét, amelyet a gonoszság 

Sodomává formált, elnyelik a tajtékzó hullámok. Isten megemlékezik a nagy Babilonról….”43 

 

Az Isten útján járó mélyhitű Ábrahámnak az Úr megjelentette Sodoma, Gomora és a többi 

város vesztét, közvetlenül pusztulásuk előtt. „És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, 

a mit tenni akarok?” 1 Móz. 18,17. A végidő mélyhitű kereszténysége Ábrahámhoz 

hasonlóan tudni fogja, mikor jelenik meg a „vőlegény”. Krisztus megjelenése a világ végét 

jelenti majd. „Isten a mennyből fogja meghirdetni Jézus eljövetelének napját és óráját, és 

megkötni népével az örökkévaló szövetséget. Szavai zúgó mennydörgésként zengenek végig a 

földön. Isten Izraele figyel felfelé tekint. Arcuk Isten dicsőségétől fénylik, mint a Sinai – 

hegyről alászálló Mózesé. A gonoszok képtelenek rájuk tekinteni…”44 (Lásd. Jel. 10,3-4) 

„Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám 

egyedül.” Mát. 24,36 „Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az 

angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya.” Márk. 13,32 Az emberi történelem lezárulásának 

végső döntési joga az Atya kezében van. Amikor az Atya elérkezettnek látja az időt a végső 

 
11 Sodoma egyik jelentése: égő (Bibliai nevek és fogalmak (virtuális – Sodoma; Arcanum))  
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befejezéshez, akkor küldi majd Fiát is győztesen népének szabadítására és a gonoszok 

megbüntetésére.  

 

Megjegyzés: A militarypapers.hu oldal címe megváltozott htka.hu-ra. 
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