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Sátra előtt üldögélt Ábrahám, a hő napon, amikor látott három férfit közeled-
ni. Ábrahám földig hajolt Isten és a két angyal előtt: 

— Jó Uram, ha kedves vagyok te előtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat! 
Mossátok meg lábatokat és dőljetek le a tölgy alatt. Azonnal hozok egy falat ke-
nyeret, hogy erőre kapjatok. 

— Cselekedj, amint szóltál! — hagyta meg az Úr. 
Ábrahám belépett a sátorba, feleségéhez. 
— Süss gyorsan pogácsát, Sára! 
Térült-fordult. Vajat, tejet, gyenge borjút hozatott s tett a vendégek elé, ő ma-

ga az étkezők mellett állt szolgálatkészen a tölgy alatt. Evés után útra keltek a 
vendégek. Ábrahám is velük tartott. Míg Szodoma felé haladtak, azt mondta az 
Úr: 

— Szodoma és Gomora bűnei megsokasodtak. Odamegyek, hogy lássam, 
épp olyan gonoszak-e lakói, mint amilyen a hírük. 

— Elveszejtenéd a gonosszal együtt az igazat? — ijedezett Ábrahám. — Talán 
akad ötven igaz a városban. Nem kegyelmeznél-e Szodomának az ötven igazért? 
Távol álljon tőled, hogy úgy járjon miattad az igaz, akár a gonosz! 

— Ha találok Szodomában ötven igazat, az egész városnak megkegyelmezek 
— mondta az Úr. 

Ábrahám tovább kérdezősködött: 
— Noha én por és hamu vagyok, mégis megkérdezlek: ha az ötven igaznak, 

mondjuk, öt híja lesz, akkor is elveszejted a várost? 
— Nem — nyugtatta meg hívét az Úr. — Ha negyvenöt igazat találok, a töb-

bieknek is megkegyelmezek. 
— De hátha csak negyvenen vannak? 
— Akkor is megkegyelmezek. 
— Kérlek, ne haragudj rám, ha szólni merészelek — szőtte tovább a beszéd 

fonalát Ábrahám. — Mi lesz, ha csak harmincat lelsz, bűntelent? 
— Nem pusztítom el a várost, ha találok harmincat — válaszolta az Úr. 
— És ha húszat találnál mindössze? — puhatolózott Ábrahám. 
— Akkor sem. 
— Engedelmeddel még csak egyet szólok — bátorodott fel Ábrahám. — Mi 

lesz, ha csak tízet találsz? 
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— Ha tíz igaz embert találok, nem pusztítom el Szodomát — ígérte az Isten, 
majd távozott. Ábrahám nehéz szívvel tért haza. 

Este lett, mire a két angyal Szodomába ért. Ábrahám unokaöccse a város ka-
pujában ült. Lót a férfiak láttán fölkelt és arccal a földre borult. 

— Térjetek be szolgátok házába — hívta meg az idegeneket —, pihenjétek ki 
az út fáradalmait. 

— Nem — felelték a vándorok —, kinn alszunk, az utcán. 
De Lót addig unszolta őket, míg be nem tértek hozzá. Lót felesége pogácsát 

sütött és megvendégelte az utasokat. Már készültek is lefeküdni, amikor a város 
férfinépe körülvette a házat és nagy hangon követelte a gazdától, hozza ki a ven-
dégeit! Lót a város vénei és ifjai elé állt, miután bezárta maga mögött az ajtót. 

— Kedves atyámfiai — csitítgatta a sokaságot —, ne cselekedjetek gonoszat! 
A vendégszeretet nevében kérlek, ne bántsátok a szálláskeresőket. 

— Félre innen! — zúgták a férfiak. — Jövevény létedre te akarsz itt törvényt 
szabni? Csak rosszabbul ne járj, mint becses vendégeid! 

Egy emberként rontottak Lótra, s már nekibuzdultak, hogy betörjék az ajtót, 
amikor az angyalok visszahúzták vendéglátójukat a házba s az ajtót bereteszelték. 
A berzenkedő, háborgó szodomaiakat pedig vaksággal sújtották, hogy ne tud-
janak a bejárathoz férkőzni. 

— Kerekedj fel fiaiddal, leányaiddal együtt — szólították fel Lótot az an-
gyalok. — Vidd magaddal mindazt, ami téged illet, s menekülj azonnal, mert mi 
az Úr parancsára elveszejtjük Szodomát! 

Alig virradt, amikor az angyalok kézen fogták Lótot és feleségét meg két haja-
don leányát, hogy kivezessék őket a városból. 

— A hegyre meneküljetek — hagyták meg az angyalok. — Senki ne álljon 
meg közületek az útban és a világért se nézzen hátra! Siessetek! Bármi is tör-
ténjék, ne nézzetek vissza! 

Mire feljött a nap, az Úr kénköves, tüzes esővel sújtotta Szodomát és Go-
morát. Mindkét város elsüllyedt örökre. 

Már a sziklák közt lépdelt a kimentett család, amikor Lót felesége, kíván-
csiságtól ösztökélve, visszafordult. De amint meglátta, mi történt, rémületében 
sóbálvánnyá változott. 

Másnap reggel Ábrahám fölment a dombra, ahonnan be lehetett látni a Jor-
dán völgyét. De nyugtalan tekintete hiába fürkészte a folyó menti városokat, a 
zöldellő kerteket s a bővizű legelőket. Onnan, ahol Szodoma és Gomora állt, 
mint kemencéből, gomolygott elő a szénfekete füst. 

 


