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“ Também mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom, e
as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi; porque Ezequias
prosperou em toda a sua obra”.

Túnel de Ezequias
Ezequias rei de Judá temia que o rei assírio Senaquaribe dominasse
Jerusalém e mandou tapar todas as fontes de água, sendo a principal a de
Giom, que foi canalizada para dentro da Fortaleza de Jerusalém.
A Fonte de Giom era o principal abastecimento de água da cidade de
Jerusalém e localizava-se no Vale do Cedrom, fora da fortaleza da cidade
de Jerusalém. No tempo de Ezequias foi construído um túnel com 535m de
comprimento e com 1,80m de altura média, escavado em rocha maciça a 40m
de profundidade, que liga a água desta fonte até o Tanque de Siloé dentro
de Jerusalém.
Quando o túnel foi terminado a Fonte de Giom foi aterrada para que
os soldados assírios não a localizassem.
O túnel tem forma de “S”. A obra forneceu água para a cidade
durante o cerco que os Assírios fizeram a Jerusalém.
O interessante é que o túnel começou com duas frentes e quando as
mesmas se encontraram, fizeram uma marcação na rocha escrito em
hebraico celebrando o dia do encontro. O túnel foi descoberto por acaso em
1880. A 15m da entrada do túnel existe texto gravado em rocha explicando
como o mesmo foi escavado: “...estava sendo cavado da seguinte

maneira..machados, cada homem na direção do seu companheiro, e quando
ainda havia 1,20m para escavar, a voz de um homem chamando a outro foi
ouvida mostrando que estava se desviando para a direita. Quando o canal foi
completado, os escavadores se defrontaram homem com homem, machado
com machado, e a água fluiu por 480m desde a fonte até o reservatório. A
altura da rocha acima das cabeças dos escavadores era de 40m”.
O profeta Isaias disse a Ezequias que Deus não permitiria que
Jerusalém fosse tomada por Senaqueribe.
Senaqueribe encurralou Jerusalém, mas Deus proveu uma peste para
os 185.000 soldados assírios morreram numa só noite e os sobreviventes
voltaram para a Assíria em 701 aC. Foi depois feito um acordo com o rei
Ezequias que passou a pagar tributos a Assíria.
O rei assírio Senaquaribe mais tarde foi assassinado pelos filhos.

Uma outra curiosidade sobre Ezequias é que quando estava morrendo,
Deus lhe anunciou que teria mais 15anos de vida. Incrédulo Ezequias pediu
um sinal, que lhe foi concedido quando a sombra retrocedeu dez graus no
relógio de sol.

Maquete de Jerusalém antiga

O túnel em forma de S vai do Vale do Cedrom até o tanque de
Siloé.

