Loot Sodomassa ja Sooarissa
Kuollut meri

Zohar =
Monet näkevät Lootin vaimon kivenpatsaassa, joka on juuri sillä seudulla, missä hän muuttui suolapatsaaksi.

Maanvajoaman
yhteydessä reunoilta ja halkeamista syöksyi
luonnollisesti
tulta ja tulikiveä
kuten tulivuoren
purkauksissakin.
Sitten satoi tulta
ja tulikiveä Sodoman ja Gomoran
päälle!

Sooar löytyy vieläkin Israelista!

Kuollut
meri on n.
420 metriä
merenpinnan alapuolella.
Syvyyttä
sillä on n.
400 metriä

Kuollut meri satelliittikuvassa. Se on syntynyt
Araban maanvajoamassa. Se alkaa Syyriasta ja
jatkuu Tansaniaan saakka. Painuma on n. 6000
km pituinen. Vajoama
on tapahtunut n. vuonna 2040 juutalaisen
ajanlaskun mukaan.
Katso myös julkaisu
”Raamatun ajat”

Araban maanvajoama

Zohar = Sooar

Samassa yhteydessä hävisi todennäköisesti
myös kaksi Edenin jokea Gihon ja Pison. Maan
pinnan korkeuden muutosten takia!

Ennen Sodoman ja Gomoran hävitystä enkelit kehoittivat Lootia perheineen pakenemaan vuorille. Loot kuitenkin halusi läheiseen kaupunkiin ja sanoi:
1 Moos: - 19;18. Mutta Loot sanoi heille : ”Oi herrani, ei niin!
- !9;20. ”Katso tuolla on kaupunki lähellä, vähän matkan päässä paetakseni sinne - onhan se vähän matkan päässä jäädäkseni eloon.
- 19;21 Ja hän sanoi hänelle: ” Katso minä teen sinulle mieliksi tässäkin kohden ; en hävitä kaupunkia, josta puhut.
- 19;22 Pakene nopeasti, sillä minä en voi tehdä mitään, ennen kuin
olet sinne saapunut.” Siitä kaupunki sai nimen Sooar.
- 19; 23 Aurinko oli noussut, kun Loot sapuui Sooariin.
- 19;24 Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomoran päälle tulikiveä ja
tulta, Herran tyköä taivaasta.
Lootille ja perheelle myös sanottiin!
1 Moos: - 19;17. Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi äläkä
pysähdy mihinkään lakeudella.
- 19;26. ”Ja Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taakseensa, ja niin hän muuttui suolapatsaaksi.”
Erityistä tässä kaikessa on huomioitava, tuo suora keskusteluyhteys Jumalan ja ihmisten välillä. - Jumala jopa muutti mielensäkin Lootin toivomuksesta. Tällaista keskusteluyhteyttä on vieläkin. Se on
tosin aika harvinaista, mutta on sitä vielä nytkin. Kirjoittajakin on
saanut kokea joskus sitä! - Jumala toimii vieläkin!
www.einoniemi.fi

