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Sodoma e Gomorra (Segunda parte).
A Bíblia conta uma conflagração na qual bolas de enxofre choveram do céu (atmosfera), queimando as cidades
completamente. Gen 19:24-25 - "Então o SENHOR fez chover enxofre e fogo, do SENHOR desde os céus, sobre Sodoma
e Gomorra; E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia
da terra."
Uma menção da condição dos restos das cidades durante o tempo de Cristo foi escrita por Pedro: 2PE 2:6 - "E
condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e pondo-as para exemplo aos que
vivessem impiamente;"
Este verso, nos fala que as cidades tornaram-se em CINZAS; isso parece uma conclusão lógica, elas foram destruídas
através do fogo; mas, os partidários da teoria que afirma que os cinco locais são localizados na Jordânia após o Mar
Morto (Bab edh-Dhra, Numeira, etc.), não notam que eles não contêm cinzas. Eles contêm alguns artefatos queimados,
mas também contêm matérias primas, alimentos e outros artigos que ainda estão intactos.
Pedro disse que elas tornaram-se em cinzas, um exemplo aos que depois de deveriam viver ". Em grego exemplo" é
"hupodeigma" que significa "algo que é mostrado ou visível". Isto implica que poderia SER VISTO literalmente. Judas
também escreve e apresenta estas cidades como prova da recompensa dos maus:
Jud 1:7 - "Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como
aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno." Novamente, a palavra que
ele usou, "deigma" raiz da palavra mostrar, que significa "uma coisa mostrada".
Outro registro destas cidades foi feito por Josephus em "GUERRAS DOS JUDEUS", livro IV, capítulo VIII: "Agora este
país está então tão tristemente queimado, que ninguém se preocupa a vir nele; ... Antigamente era uma terra mais feliz,
boas frutas e as riquezas de suas cidades, agora tudo está queimado. Está relacionado como a impiedade de seus
habitantes, foi queimada através do raio; do qual AINDA HÁ OS REMANESCENTES DAQUELE DIVINO FOGO; E OS
RASTROS [OU SOMBRAS] DAS CINCO CIDADES AINDA SÃO VISÍVEIS,..."
Josephus descreve o que podia ser visto nestes cinco locais perfeitamente. Todos cobertos pela cinza esbranquiçada
contrastando com as sombras que são as formas das características visuais das paredes dessas cidades antigas.
A destruição destas cidades aconteceu aproximadamente a 3.900 anos atrás, assim é espantoso achar os restos
desses montes de cinzas de cor mais clara que as rochas. Que as cidades foram destruídas de maneira Divina; e seus
restos também foram preservados de uma maneira Divina. Estes montes não são compostos pelo tipo de cinza que nós
comumente pensamos que será soprada pelo vento. É cinza compactada; o material superficial é denso, mas quando
quebrado a substância interior é muito mais suave, esmagando na mão, reduz-se a pó.

Considerando que combustão é um processo químico, descobrimos que no estudo do Francês Lavoisier, sobre a
natureza do oxigênio, ele descobriu que substâncias queimadas com enxofre forma cinzas mais PESADAS que a
substância original. O evento da destruição destas cidades foi o resultado de uma reação química cuidadosamente
controlada que aconteceu MUITO rapidamente, contudo manteve um equilíbrio e não resultou em explosão.
A rapidez na destruição destas cidades (a planície inteira) através do fogo é provado na cronologia de eventos na
Bíblia. Nós sabemos que o evento não começou até Ló e a sua família estar completamente fora de Sodoma, em Zoar:
Gen 19:23-24 - "Saiu o sol sobre a terra, quando LÓ ENTROU EM ZOAR. ENTÃO O SENHOR FEZ CHOVER ENXOFRE E
FOGO, do SENHOR desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra;"
O sol já tinha subido quando a conflagração começou: Gen 19:27-28 - "E Abraão levantou-se aquela mesma MANHÃ, de
madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do SENHOR; E olhou para Sodoma e Gomorra e para
toda a terra da campina; e viu, que a "FUMAÇA DA TERRA SUBIA, COMO A DE UMA FORNALHA." Quando Abraão viu o
céu cheio de fumaça, certamente estava conduzindo seus rebanhos, o evento já havia terminado.
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Um das características interessantes destes locais é que o material claro das cinzas apresenta-se formando centenas
de camadas, nenhuma muito espessa. Em temperaturas muito altas ao incendiar-se metais de alcalinos (ex. sódio e
cálcio) os íons positivos e negativos atraem-se e repelem-se resultando neste efeito de camadas. Sabemos que as
chamas tiveram que ser extremamente quente para calcinar pedra e metais completamente; sabemos que há uma
tremenda quantidade de sódio (sal) na região; a água do Mar Morto tem a mais alta concentração de sal no planeta; e o
maior reservatório de sal, o Mt. Sodom, também está na nessa área.
Uma dificuldade potencial surgiu quando Ron achou cinco locais em vez de quatro. A Bíblia conta que foi permitido a
Ló e suas filhas fugir para Zoar para escapar da destruição iminente. Esta quinta cidade foi localizada há poucos
quilômetros ao sul do que teria sido Sodoma. Entre pequeno local e Sodoma são um segmento de Mt. Sodom, e isto
ajusta-se perfeitamente com o Gênesis.
Quando a esposa de Ló permaneceu olhando para atrás, ela foi se transformada em sal, o que indica haver outro
processo que também aconteceu naquele momento. Neste processo tudo que estava numa área particular cobriu-se de
sal, e parece que a esposa de Ló foi alcançada por isso. Este quinto local é extremamente pequeno comparado com os
outros quatro, e estava num lugar perfeito. Nós sabemos que Zoar não foi destruída junto com Sodoma e Gomorra!
Novamente, achamos a resposta na Bíblia:
Gen 19:30-32 - "E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele; porque TEMIA HABITAR EM
ZOAR; e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e
não HÁ HOMEM NA TERRA que entre a nós, segundo o costume de toda a terra; Vem, demos de beber vinho a nosso
pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai."
Por alguma razão Ló ficou amedrontado de morar em Zoar com suas filhas. A próxima coisa que lemos é que eles
ficaram numa caverna com as duas filhas solteiras, e após ter sido embriagado engravidou-as. Isto foi escrito por
alguma razão, logo após deixar Zoar acredita-se que eles julgavam ser as únicas pessoas vivas naquela terra. Por que
eles pensariam isto? A não ser que tivessem testemunhado a destruição de Zoar. A área que tinha sido afetada pela
conflagração que destruiu Sodoma e Gomorra era extremamente grande, e para Ló e as suas filhas, provavelmente era
como se o mundo inteiro tivesse sido destruído, com exceção da pequena Zoar.
Conclui-se então que eles moraram em Zoar e testemunharam o fato de seus habitantes serem da mesma maneira
maus como os de Sodoma, esperaram para logo a destruição, que realmente aconteceu. Se foi nos próximos dias,
semanas ou meses, não temos nenhum modo de saber. Mas Josephus, cita que "as cinco cidades ainda eram vistas".
Nosso plano era entrar no local mais bem preservado, que era Gomorra e localizar os muros da cidade. Uma grande de
erosão aconteceu nos últimos 3.900 anos, e não esperávamos encontrar muita coisa. Mas nós tivemos uma grande
surpresa.
Nós seguimos ao longo do que parecia ser o muro norte, vimos um objeto muito interessante a 100 metros do muro.
Quando nos aproximamos sua forma ficou óbvia. Tinha a forma de uma esfinge. Nesta esfinge, vimos um lugar onde o
muro tinha uma abertura, uma entrada; provavelmente a entrada principal. Caminhando nas "ruas" descobrimos que
eles verdadeiramente se comunicavam entre si. Se elas fossem apenas marcas de enchentes, teriam o sentido para
baixo da colina num padrão fortuito. Mas havia uma ordem em tudo que nós estávamos vendo.

Outra coisa interessante era que as estruturas (posivelmente edifícios) eram muito mais altas que o nível em que nós
estávamos caminhando, o pó branco cobria tudo. Descendo, nós descobrimos que estávamos caminhando sobre a
rocha. Isto indicava que na cidades foi queimada até mesmo a sujeira do solo; tudo tinha virado cinzas sobre as rocha
do solo.
Fizemos um passeio ao topo de Masada para ver os restos do local de um ponto mais alto. A estrada principal ao longo
da orla do Mar Morto que conduz a Masada passa pelos restos do local de Gomorra. De sobre a montanha os restos
revelaram características que nós não distinguimos ao nível do solo.
Dali, poderíamos ver as seções de áreas com plataformas artificialmente elevadas das outras cidades antigas que eram
áreas dos templos. Estas áreas de plataforma mostraram vastas áreas planas com formas de ziggurat moldadas nelas,
como também grandes blocos claros com semelhança da esfinge que nós tínhamos visto anteriormente, só que estas
eram muito maiores. Nas áreas inferiores das estruturas claras o solo é terraplanado.
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Os muros que estendem-se ao redor destes locais exibem uma característica que era muito especial, precisamente
como as cidades muradas de Canaã de outros locais escavados. O muro tinha uma abertura no lado do norte (o qual
acreditamos ser o portão da entrada na cidade), havia uma estrutura muito alta na extremidade ocidental desta
abertura, precisamente como a torre de portão. Não havia nenhuma dúvida que todas estas características
simplesmente estavam longe do reino da simples coincidência.
Ron ainda estava procurando ALGO que provaria ser estes locais eram as cidades destruídas sem qualquer dúvida.
Mas o que poderia ser, não tínhamos uma pista; de fato nós tínhamos, mas não haviamos percebido.
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