Sodoman ja Gomorran sijainti
Sodoman, Gomorra, Adman ja Seboimin sijainti paljastuu Raamatun kirjoituksista. Herra tuhosi
nämä lakeuden kaupungit, koska ne elivät jumalattomasti. (1Moos 19.)
1Moos 13:3-9
Aabraham ja Loot saapuivat paikkaan, mikä sijaitsi Ain ja Beetelin välillä. Nämä sijaitsivat noin 20
km Jerusalemista pohjoiseen. (Ks. kirjoituksen lopussa olevaa karttaa)
1Moos 13:10,11
Loot nosti silmänsä ylös ja näki Jordanin hedelmällisen lakeuden valiten sen asuinsijakseen. Siellä
sijaitsivat lakeuden kaupungit. Loot siirtyi Sodomaan asti ja jäi sinne asumaan. Nämä kaupungit
sijaitsivat siis Aista ja Beetelistä itään ja siitä sitten etelään Jordanin lakeutta pitkin.
1.Mooseksen kirja:
13:10 Ja Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä
seutua; ennenkuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, oli se Sooariin saakka
niinkuin Herran puutarha, niinkuin Egyptin maa.
13:11 Niin Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itään päin, ja he
erkanivat toisistaan.
13:12 Abram asettui Kanaanin maahan, Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi
siirtymistään telttoineen Sodomaan asti.
13:13 Mutta Sodoman kansa oli kovin pahaa ja syntistä Herran edessä.
1Moos 14:3
Sota syttyi Sodomaa ja Gomorraa ja Admaa ja Seboimia ja Sooaria vastaan. Sotajoukot
kokoontuivat Siddimin laaksoon, missä on nykyään Suolameri eli Kuollutmeri.
1.Mooseksen kirja:
14:1 Ja tapahtui siihen aikaan, kun Amrafel oli Sinearin kuninkaana, Arjok Ellasarin
kuninkaana, Kedorlaomer Eelamin kuninkaana ja Tidal Goojimin kuninkaana,
14:2 että he aloittivat sodan Beraa, Sodoman kuningasta, Birsaa, Gomorran
kuningasta, Sinabia, Adman kuningasta, Semeberiä, Seboimin kuningasta, ja Belan, se
on Sooarin, kuningasta vastaan.
14:3 Nämä kaikki liittoutuivat kokoontuen Siddimin laaksoon, jossa Suolameri nyt
on.
Siddimin laakso sijaitsi nykyisen Suolameren paikalla, joten Suolameri on muodostunut vasta
näiden tapahtumien jälkeen, itse asiassa lakeuden kaupunkien tuhon jälkeen. Siddim (tai Sittim)
niminen kaupunki oli vielä olemassa Israelin kuningasten aikana Kuolleestamerestä noin 20 km
koilliseen.
1Moos 14:10
Siddimin laakso oli täynnä maapihkakuoppia. Maapihka on ollut palavaa öljymäistä ainetta.
1.Mooseksen kirja:
14:10 Mutta Siddimin laakso oli täynnä maapihkakuoppia. Ja Sodoman ja Gomorran
kuninkaat pakenivat ja putosivat niihin; mutta henkiin jääneet pakenivat vuoristoon.

Maapihka selittää entisestään lakeuden kaupunkien totaalista tuhoa tuli- ja tulikivisateen alla.
Maasta nousi savu kuin pätsin savu Aabrahamin katsellessa sitä tuhon jälkeisenä aamuna. (1Moos
19:28.)
1Moos 19:17-30
Sodoma, Gomorra, Adma ja Seboim tuhotaan ja Loot pakenee Sooarin kaupunkiin, nykyisen
Kuolleenmeren eteläpuolelle.
1.Mooseksen kirja:
19:15 Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja
molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden."
19:16 Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen
vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet, ja veivät
hänet ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupunkia.
19:17 Ja viedessään heitä ulos sanoi mies: "Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi
äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi."
19:18 Mutta Loot sanoi heille: "Oi herrani, ei niin!
19:19 Katso, palvelijasi on saanut armon sinun silmiesi edessä, ja suuri on sinun
laupeutesi, jota olet minulle osoittanut pelastaaksesi henkeni, mutta minä en voi päästä
pakoon vuorille; pelkään, että onnettomuus saavuttaa minut ja minä kuolen.
19:20 Katso, tuolla on kaupunki lähellä, vähän matkan päässä, paetakseni sinne; salli
minun pelastua 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 sinne, sillä minä en voi tehdä mitään, ennenkuin olet sinne
saapunut." Siitä kaupunki sai nimekseen Sooar.
19:23 Aurinko oli noussut, kun Loot saapui Sooariin.
19:24 Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran
tyköä taivaasta,
19:25 ja hävitti nämä kaupungit ynnä koko lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien
asukkaat ja maan kasvullisuuden.
19:26 Ja Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taaksensa, ja niin hän muuttui
suolapatsaaksi.
19:27 Aabraham nousi varhain aamulla ja meni siihen paikkaan, jossa hän oli seisonut
Herran edessä,
19:28 katseli Sodomaan ja Gomorraan päin ja yli koko lakeuden, ja katso, maasta
nousi savu niinkuin pätsin savu.
19:29 Kun Jumala tuhosi sen lakeuden kaupungit, muisti Jumala Aabrahamia ja
johdatti Lootin pois hävityksen keskeltä, hävittäessään ne kaupungit, joissa Loot oli
asunut.
19:30 Ja Loot lähti Sooarista ja asettui vuoristoon molempien tyttäriensä kanssa, sillä
hän pelkäsi asua Sooarissa; ja hän asui luolassa, hän ja hänen molemmat tyttärensä.
Loot kiiruhti jalkain Sodomasta Sooariin aamun hämärän ja auringon nousemisen välisenä aikana,
muutamassa tunnissa. Näin ollen Sodoma on sijainnut 10–30 kilometriä pohjoiseen Sooarista,
nykyisen Kuolleenmeren eteläosassa. Aabraham asui Hebronissa, Mamren tammistossa, joka sijaitsi
parin tunnin matkan päässä muinaiselle lakeudelle eli nykyiselle Kuolleellemerelle näköalan
antavan kukkulan huipulta. (1Moos 13:18; 14:13; 18:1.) Aabraham meni sille paikalle seuraavana
aamuna tuhon jälkeen. (1Moos 19:27-29)

Sooar sijaitsi Kuolleenmeren eteläpuolella, joten lakeuden kaupungit ovat olleet siitä pohjoiseen
silloisella Jordanin lakeudella, mikä oli runsasvetistä ja hedelmällistä seutua, kuin Herran puutarha,
kuin Egyptin maa. (1Moos 13:10.) Suolameri ei ollut lakeuden kaupunkien paikalla vielä tuolloin,
koska aiemmin oli sanottu, että Siddimin laakso oli ennen siinä, missä nyt on Suolameri. Suolameri
eli Kuollutmeri on siten muodostunut vasta lakeuden kaupunkien tuhon jälkeen haudaten ne alleen.
1.Mooseksen kirja:
14:3 Nämä kaikki liittoutuivat kokoontuen Siddimin laaksoon, jossa Suolameri nyt on.
Ne, jotka Siddimin laaksoon liittoutuivat, olivat Sodoman, Gomorran, Seboimin ja Adman
kuninkaat, joiden kaupungit sitten myöhemmin tuhottiin samalla paikalla tai joka tapauksessa
Siddimin laakson lähellä. (1Moos 14:1,2,8,9.) Näin paljastuu se, että tuhotut lakeuden kaupungit
ovat nykyisen Kuolleenmeren alla eikä niitä muualta pidä etsiä. Raamattu kertoo totuuden tässäkin
asiassa ja ohjaa totuutta rakastavat arkeologit etsimään kaupunkien mahdollisia jäänteitä oikeasta
paikasta.
Palestiinan kartta on seuraavalla sivulla.

