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dziesięć mniejszych – wszystkie mają ba-
seny. Wielki krater i wszystkie zniszczenia 
znajdują się na bocznej drodze z Ein Gedi 
do Beer Szewy. Gdy stanie się na krawędzi 
szczytu krateru, wyraźnie można dostrzec 
zniszczenia w zapadniętym górzystym ob-
szarze Sodomy i Gomory. Za kraterem, w 
chmurach i we mgle kryją się góry. Cisza 
i pustka wywołują niepokój. W zasadzie, 
prawie nie da się dojrzeć dna krateru, 
mimo iż jest on niezwykle szeroki.

Ile znajduje się tam ogromnych krate-
rów – rozdzierających ziemię dziur – które 
przyczyniły się do zniszczenia i pogrzeba-
nia Sodomy i Gomory? Trzeba też pamię-
tać o Jerychu, ponieważ Sodoma jest jego 
dzielnicą. Jadąc górzystą drogą z Jerozo-
limy do Jerycha, zatykają nam się uszy a 
człowiek ma wrażenie, że jest na pokładzie 
lądującego samolotu. Jerycho leży dużo 
poniżej poziomu morza. Jest to najniżej 
położone miejsce na Ziemi. Wszystko 
dlatego, że BÓG zniszczył całą tę okolicę. 
Uczynił ją najniższym punktem Ziemi z 
powodu grzechów, których się tam do-
puszczono5.

Okolica Jerycha, z wyjątkiem samego 
miasta, jest niemal opustoszała, praktycz-
nie nie ma tam życia, ponieważ ta ziemia 
została przeklęta. To naprawdę smutne. 

W pobliżu Jerycha w Izraelu jest miej-
sce zwane Sodomą i Gomorą1. Gdy tylko 
je ujrzycie, bez najmniejszych wątpliwości 
przekonacie się, że BÓG jest BOGIEM 
sądu2! Na ziemi leżą tam żółte kawałki 
siarki, które z łatwością dają się podpa-
lić. To jeden z najbardziej przerażających 
widoków, jakie można napotkać. Góry 
wyglądają tam tak, jakby BÓG pociął ich 
szczyty na ogromne plastry, a potem wbił 
to wszystko w ziemię Swoją gigantyczną 
pięścią, a następnie zagrzebał w soli, siarce 
i ogniu. Zabierzcie do domu żółty kawa-
łek siarki na pamiątkę. Weźcie dodatkowy 
odłamek, żeby wrzucić go do urny wybor-
czej, gdy społeczeństwo będzie mówiło: 
„Zagłosujmy i przekonajmy się, czy mał-
żeństwo osób tej samej płci jest w porząd-
ku”. Nigdy nie powtarzajcie za tłumem, że 
SŁOWO BOŻE nie jest prawdziwe! Nie 
potrafimy odróżnić tego, co słuszne od 
tego, co niesłuszne, tego, co dobre od tego, 
co złe bez SŁOWA BOŻEGO3!

Na całym tym terenie panuje wyższa 
temperatura niż w innych miejscach Zie-
mi Świętej. Jest to również najmniej przy-
jazna jakiejkolwiek formie życia okolica. 
W pobliżu znajdują się duże góry soli4. Nie 
ma znaczenia, ile słodkiej wody wpłynie 
z rzeki Jordan do Morza Martwego – ono 
zawsze pozostanie niezwykle słone i nie 
przetrwa w nim żadne życie, żadna ryba. 
Obsuwające się góry przyczyniły się do 
opustoszenia całej okolicy. W pobliżu ho-
teli znajduje się ogromny krater w ziemi. 
Obszar ten nosi nazwę Ein Gedi, co znaczy 
Źródła Koźlęcia. Są tam trzy duże hotele i 

Krajobraz jest bardzo surowy. Bez wzglę-
du na to, jak usilnie ludzie próbują zago-
spodarować tę ziemię, tchnąć w nią życie 
i rozrywkę, ona okazuje się silniejsza i na 
nic im nie pozwala. Widać tam zresztą 
liczne jaskinie i domy, które uległy znisz-
czeniu. Nie ma tam wielu mieszkańców – 
została zaledwie garstka pasterzy. Ich życie 
jest niezwykle trudne i okrutne, ponieważ 
sama ziemia jest okrutna. Ich twarze mają 
wyraz twardy jak skała.

Ludzie do dzisiaj znajdują tam bryły 
siarki, którą BÓG zasypał tę okolicę. Bio-
rą je na pamiątkę i próbują podpalić. Sza-
brownicy i archeolodzy udają się tutaj w 
poszukiwaniu trumien i grobów. Rabusie 
kopią w nocy, szukają ciał, dzbanów, kub-
ków, biżuterii i mebli, które będą mogli 
sprzedać, zanim znajdą je archeolodzy. 
Próbują również odkopać zasypane w ska-
łach i siarce jaskinie i domy.

Każdy, kto spojrzy na skalę zniszczeń 
na tym obszarze, nie będzie miał wąt-
pliwości, że to kara wymierzona przez 
BOGA, ponieważ z wyjątkiem okolicy So-
domy i jej pobliskich wsi, cały Izrael jest 
zielony i kwitnący. BÓG już wkrótce po-
nownie sprowadzi zniszczenie, zarówno 
na te ziemie, jak i na cały świat6.

1 Rdz 18:20-33, 19:1-29, Pwt 29:23   2 Rdz rozdz. 6-7, Lb 11:1, Pwt 4:24, 10:17, 32:4, 15-16, 19-26, 35:43, Ps 2:1-5, 12, 7:11-12, 11:5-6, 21:8-9, Iz 30:1-3, 30, 33, 66:15-16, 
24, Jer 7:20, 10:10, 21:11-14, Lm 4:11, Na 1:2-8, Mt 25:31-46, 2Kor 5:10-11, Hbr 10:30-31, 2P 2:4-9, Jud 7, Ap 14:9-11, 20:11-15   3 Wj 20:1-7, Pwt 5:1-21, Joz 1:8, Ps 119:9, 
104-105, 130, Prz 6:23, Ma 4:4, J 5:24, 8:31-32,12:48, 15:3, 2Tym 3:15-17, Jk 1:21-25, 2P 1:19   4 Rdz 19:24-26, Pwt 29:23, Iz 13:19-22, Jr 50:40, Lm 4:6, So 2:9   5 Rdz 13:13, 
18:20-21, 19:1-13, 24-25, Ez 16:49-50, Jud 7   6 Iz 13:3-13, 24:1-21, 34:1-10, Ez 22:25-31, 24:6-14, rozdz. 38, Jl 1:13-15, So 3:8, Ma 4:1, Mt 24:3-7, 21-22, 29-34, Łk 17:24-30, 
2Tes 1:7-10, 2P 3:3-12, Ap 6:15-17, 8:7-13, 9:1-19, 11:18, 16:1-11, 17-21, 19:11-21   
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Lokalizacja Sodomy i Gomory
W Księdze Rodzaju 19:27-28 czytamy: „Abraham, 

wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przed-
tem stał przed PANEM. I gdy spojrzał w stronę Sodomy 
i Gomory, i na cały obszar dokoła, zobaczył unoszący 
się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym 
topią metal”. 

Na początku lat osiemdziesiątych archeolog i 
badacz miejsc biblijnych, Ron Wyatt, zwrócił uwagę 
na osobliwe „formacje” nad brzegiem Morza Martwe-
go. Przypominały mu mury miejskie i budynki, lecz 
wydawały mu się zbyt białe. Przez wiele lat nie podjął 
żadnych działań w związku ze swoimi podejrzeniami, 
ale w 1989 roku Ron odkrył coś, co przekonało go, 
że te białe formacje nie są wyłącznie tworami geolo-
gicznymi.

Więcej niż warstwy geologiczne
Ron natknął się na drogę, którą przecinała war-

stwa tego białego kruszcu, a jej świeżo odkryte 
wnętrze ukazywało efekt układania się warstw, które 
nachodziły na siebie w sposób, który wyraźnie wska-
zywał, że nie są to tylko warstwy geologiczne.

Poszukując w Biblii wskazówek na temat ich 
lokalizacji, Ron wraz z żoną Mary Nell natknęli się na 
fragment, w którym jest mowa o czterech miastach 
wytyczających granicę Kananejczyków:

„Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w 
kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku 
Sodomy, Gomory, Admy i Seboim – aż do Leszy” (Rdz 
10:19).

Byłoby dziwne, gdyby Sodoma, Gomora, Adma 
i Seboim były wymieniane jako punkty graniczne, 
jeśli miejscowości te znajdowałyby się w tym samym 
rejonie, na południowym krańcu Morza Martwego. 
To logiczne, że miasta te musiały znajdować się w 
pewnej odległości od siebie, żeby można było trakto-
wać je jako punkty graniczne.

Miejsca odkryte przez Rona faktycznie były odda-
lone od siebie o ponad 80 kilometrów. Jedno z nich 
znajdowało się na północ od Jerycha, co pozostawało 
w idealnej zgodzie z fragmentem wskazującym, że 
miasto Seboim leżało na północ od Morza Martwego.

„Saul, syn jego Jonatan i lud, który się przy nim 
znajdował, zostali w Gibea Beniamina, Filistyni zaś 
obozowali w Mikmas. Z obozu filistyńskiego wyru-
szył oddział niszczycielski w liczbie trzech hufców. 

Jeden hufiec udał się w drogę do Ofra, do ziemi Szu-
al. Inny zaś hufiec skierował się w drogę do Bet-Cho-
ron, jeszcze inny hufiec poszedł drogą ku granicy 
biegnącej nad doliną Seboim w kierunku pustyni” 
(1Sm 13:16-18).

Później, w 1989 roku, Ron i Mary Nell Wyattowie 
udali się do miejsca poniżej Masady i pobrali próbki 
białego kruszcu, który rozsypywał im się w dłoniach i 
zmieniał w substancję o konsystencji talku. To wtedy 
Mary Nell znalazła kawałki siarki w zbitej bryle popio-
łu, jednak w owym czasie nie przypuszczali jeszcze, co 
to jest.

 Zdjęcia siarki zawartej w spopielonych szczątkach znale-zione na terenie Sodomy i Gomory przez Rona Wyatta

Skłębione warstwy ziemi znalezione na terenie 
Sodomy i Gomory
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W październiku 1990 roku Ron Wyatt i Richard 
Rives wrócili na ten teren. Gdy zbadali obszar po-
niżej Masady, odkryli, że wcześniej padał deszcz. 
Przemierzając okolicę, Richard dostrzegł coś, co z 
daleka przypominało otwartą komnatę lub jaski-
nię i gdy podeszli bliżej tej jaskini, znaleźli wielką 
bryłę popiołu, która niedawno odpadła od skały – 
prawdopodobnie było to spowodowane ostatnim 
deszczem. Gdy Ron zatrzymał się, żeby przyjrzeć 
się znalezisku, w popiele dostrzegł żółtawe kulki z 
czerwono-czarną kruchą otoczką. Wydobył jedną 
z nich i rozpoznał w niej siarkę. Po bliższym przyj-
rzeniu się, nie wiedząc, czego szukać, dostrzegli, że 
popiół zawiera same kuliste bryłki zawierające w 
środku siarkę.

Po dokonaniu tego znaleziska grupa badawcza 
Wyatta zaczęła interesować się, czy gdziekolwiek 
indziej znaleziono siarkę w podobnej postaci. Ron i 
Mary Nell Wyattowie razem z Richardem Rivesem uda-
li się do Instytutu Smithsona w Waszyngtonie i obej-
rzeli wystawę siarki w różnych formach. Nie było tam 
jednak kulek sproszkowanej siarki. Poza tym żaden 
kawałek nie był tak skondensowany. Instytut wyraził 
zgodę na obejrzenie próbek, które nie znajdowały 
się na wystawie. Zbiór próbek siarki z całego świata 
składał się z pięćdziesięciu okazów. Jednak żaden z 
nich nie miał cech siarki znalezionej w pobliżu „miast 
na równinie”.

Ron Wyatt nie był pierwszą osobą, która znalazła 
siarkę nad Morzem Martwym. Gdy William Albright i 
Melvin Kyle wyruszyli w poszukiwanie Sodomy i Go-
mory w 1924 roku, oni również znaleźli kawałki siarki 
na południowym krańcu Morza Martwego.

„... region, na który spadnie siarka, wyda siarkę. Tak 
też się stało. Znaleźliśmy czystą siarkę w kawałkach wiel-
kości końca mojego kciuka. Jest wymieszana z margie-
lem pochodzącym z gór leżących na zachód od morza 
i można ją znaleźć rozrzuconą wzdłuż wybrzeża, nawet 
na wschodzie, ok. 7-8 km od występu skalnego, który 
zawiera warstwę geologiczną. Jakimś trafem została roz-
rzucona po całej tej równinie” (Explorations at Sodom, 
dr Melvin Kyle, 1928, str. 52-53).

Malvin Kyle też nie był pierwszym, który znalazł 
spopielone resztki. Inny zapis dotyczący tych miast 
pochodzi z „Wojny żydowskiej” Flawiusza, księga IV, 
rozdział VIII:  

„Okolica ta jest tak palona słońcem, że nikt nie 
ma ochoty wyjść z domu. [...] Graniczy z nim kraina 
sodomicka, która w dawnych czasach była ziemią 
błogosławioną dla obfitości swoich płodów i bogac-
twa miast, a teraz jest cała spalona. Została znisz-
czona wskutek bezbożności mieszkańców ogniem 
piorunów. I jeszcze dziś można widzieć ślady 
bożego ognia i cienie pięciu miast”.

Opis Flawiusza doskonale oddaje to, co można 
zobaczyć w tej pokrytej popiołem okolicy:  

                  „...a teraz jest cała spalona”.  

Relacja ze zniszczenia Sodomy, Gomory i całej „rów-
niny” to nie bajka. Było to wydarzenie historyczne, które 
przebiegło w sposób opisany w Biblii.

http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain.htm
 Zdjęcia siarki zawartej w spopielonych szczątkach znale-zione na terenie Sodomy i Gomory przez Rona Wyatta

• • • • • • •

http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain.htm
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7 Rdz 19:4-13, Kpł 18:20, 22, 20:13, Pwt 22:5, 23:17-18, Sdz 19:22-28, 1Krl 14:22-24, Rz 1:18, 24-32, 1Kor 6:9-10, 18, 10:8, 2Kor 12:21, Ga 5:19-21, Ef 5:3-6, Kol 3:5-7, 
1Tes 4:3, 1Tym 1:9-10, Hbr 13:4, Jud 7, Ap 2:21, 9:21, 22:15   8 Lb 23:19, 1Sm 15:29, Ps 119:89, Prz 19:21, Koh 3:14, Iz 14:24, 40:8, Jr 4:28, Ez 24:14, Dn 4:35, Mt 5:17-18   
9 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23   10 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, J 9:35-37, Rz 1:3-4   11 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1J 1:7, Ap 5:9   12 Ps 16:9-10, Mt 28:5-7, Mk 16:9, 12, 14, 
J 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Dz 2:24, 3:15, Rz 8:11, 1Kor 15:3-7   13 Łk 22:69, Dz 2:25-36, Hbr 10:12-13   14 1Kor 3:16, Ap 3:20   15 Ef 2:13-22, Hbr 9:22, 13:12, 20-21, 
1J 1:7, Ap 1:5, 7:14   16 Mt 26:28, Dz 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14   17 Mt 21:22, J 6:35, 37-40, Rz 10:13   18 Hbr 11:6   19 J 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 22:14   
20 Pwt 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Joz 22:5, Mt 22:37-40, Mk 12:29-31, Łk 10:27   21 Mt 28:18-20, J 3:5, Dz 2:38, 19:3-5, Rz 6:3-5, Kol 2:10-12   22 Pwt 
4:29, 13:4, 26:16, Joz 1:8, 22:5, 2Tym 2:15, 3:14-17, Jk 1:22-25, Ap 3:18

(Ciąg dalszy ze str. 1)
W Stanach Zjednoczonych nigdy nie 

doświadczyliśmy trzęsienia ziemi silniej-
szego niż 9,2 w skali Richtera. Łatwo wy-
wnioskować, że gdyby zniszczenie zesłane 
przez BOGA na Sodomę i Gomorę zmie-
rzyć według dzisiejszej skali Richtera, wy-
szłoby co najmniej 25 punktów. Poza tym 
spuścił na ludzi zamieszkujących tamten 
obszar także deszcz ognia i siarki, za ich 
nikczemne praktyki seksualne, jak homo-
seksualizm i rozpusta7.

Cała ta okolica powinna stanowić 
BOŻE świadectwo dla wszystkich ludzi, a 
w szczególności dla tych zboczeńców, któ-
rzy praktykują homoseksualizm i lesbij-
stwo. Gdy przyjrzycie się temu wszystkie-
mu, przekonacie się, że BÓG nie jest żar-
townisiem. JEGO SŁOWA zawsze przekła-
dają się na czyny8. Jesteśmy u kresu czasu, 
więc i Wy zachowajcie powagę i odmówcie 
tę modlitwę skierowaną do BOGA:

Mój Panie i mój Boże, zmiłuj się nad 
moją grzeszną duszą9. Wierzę, że Jezus 
Chrystus jest syneM żywego Boga10. 
Wierzę, że umarł na krzyżu i przelał sWo-
Ją cenną krew na odpuszczenie wszyst-
kich moich dawnych grzechów11. Wierzę, 
że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych za 

sprawą DuCha ŚWiętego12, oraz że 
teraz zasiada po prawicy Boga i wysłu-
chuje mojego wyznania grzechów oraz tej 
modlitwy13. otwieram drzwi mojego serca 
i zapraszam Cię do niego, Panie Jezu14. 
zmyj moje wszystkie brudne grzechy w 
swojej cennej krwi, którą przelałeś zamiast 
mnie na krzyżu na Kalwarii15. ty mnie nie 
odtrącisz, Panie Jezu; przebaczysz mi 
moje grzechy i uratujesz moją duszę. Wiem, 
ponieważ tWoJe słoWo, Biblia tak 
mówi16. tWoJe słoWo mówi, że ty ni-
kogo nie odtrącisz, włącznie ze mną17. Dla-
tego też wiem, że usłyszałeś mnie i wiem, że 
odpowiedziałeś mi i wiem, że jestem zba-
wiony18. i dzięki Ci składam, Panie Jezu 
za ocalenie mojej duszy, a wdzięczność swą 
okazywać będę, czyniąc jak każesz i nie do-
puszczając się już więcej grzechu19.

Teraz, gdy jesteście zbawieni, służcie 
BOGU całym swoim sercem, całą swoją 
duszą, całym swoim umysłem i całą swoją 
mocą (Mk 12:30)20. Dajcie się ochrzcić w 
imię OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTE-
GO21 poprzez pełne zanurzenie w wodzie. 
Z uwagą studiujcie Pismo Święte (Biblię 
Warszawską i Biblię Króla Jakuba – King 
James Version w języku angielskim) i po-
stępujcie zgodnie z NIM aż do śmierci22.

Następnie, jak nakazuje JEZUS, zo-
stańcie zdobywcami dusz. Jest to możliwe, 

jeśli zostaniecie dystrybutorami publikacji 
pastora Alamo. Drukujemy publikacje pa-
stora Alamo w wielu językach i wysyłamy 
je za darmo na cały świat. Wydajemy mi-
liony dolarów na papier i przesyłkę, więc 
potrzebujemy Waszej modlitwy i pomocy 
finansowej.

Jeśli chcecie zbawienia świata, jak na-
kazuje JEZUS, nie okradajcie BOGA z 
JEGO dziesięciny i ofiary. BÓG powie-
dział: „Alboż godzi się człowiekowi oszu-
kiwać BOGA? Jak wy MNIE oszukujecie. 
Pytacie: W czym oszukaliśmy CIĘ? W 
dziesięcinach i ofiarach. Jesteście zupełnie 
przeklęci, bo wy — i to cały naród [i świat] 
— ustawicznie MNIE oszukujecie! Przy-
nieście całą dziesięcinę [dziesięcina — 10% 
dochodu brutto] do spichlerza, aby był za-
pas [pokarm duchowy] w MOIM domu 
[zbawione dusze], a wtedy możecie MNIE 
wypróbować w tym — mówi PAN ZASTĘ-
PÓW — czy wam nie otworzę okien nie-
bieskich i nie wyleję na was błogosławień-
stwa ponad miarę. I zgromię dla waszego 
dobra szkodnika polnego, aby wam nie 
niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie 
już pozbawiona owoców, mówi PAN ZA-
STĘPÓW. I nazywać was będą błogosła-
wionymi wszystkie narody, gdyż będziecie 
dla mnie rozkosznym krajem, mówi PAN 
ZASTĘPÓW” (Mal 3:8-12).

SODOMA I GOMORA

Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zapoznać się z innymi ciekawymi publikacjami.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Całodobowa linia modlitewna i informacyjna: +1(661) 252-5686  •  Fax +1(661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide zapewnia kwaterunek ze wszystkim co niezbędne do życia tym, którzy w 
naszych oddziałach w USA pragną szczerze służyć PANU całym sercem, duszą, umysłem i siłą.

Nabożeństwa odbywają się co wieczór o 20:00, a w niedzielę o 15:00 i 20:00 w kościele na terenie Los Angeles: 
13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390, +1(661) 251-9424

Darmowy transport na i z nabożeństwa jest zapewniany na rogu 
Hollywood Blvd. oraz Highland Ave., Hollywood, CA codziennie o 18:30, a w niedzielę o 13:30 i 18:30.

Nabożeństwa w Nowym Jorku odbywają się w każdy wtorek o 20:00 i w innych miejscach także w godzinach 
wieczornych. Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: +1(908) 937-5723.

PO KAŻDYM NABOŻEŃSTWIE PODAWANY JEST POSIŁEK
Zapytaj o książkę pastora Alamo „Mesjasz”, w której ukazuje CHRYSTUSA ze Starego Testamentu, objawionego w ponad 333 proroctwach.

Zostań robotnikiem podczas żniw dusz, stając się dystrybutorem literatury pastora Alamo.
Wszystkie nasze publikacje oraz nagrania są darmowe, włącznie z przesyłką.

Jeśli ktoś spróbuje pobrać od Ciebie opłatę za nie, zadzwoń pod numer +1(661) 252-5686 na koszt odbiorcy.
LITERATURA TA NIESIE PRAWDZIWY PLAN ZBAWIENIA (Dz 4:12). NIE WYRZUCAJ JEJ, PRZEKAŻ KOMUŚ INNEMU.

Tych z was, którzy znajdują się w innych krajach, zachęcamy do tłumaczenia tych publikacji
na ojczysty język. W przypadku przedruku prosimy o umieszczenie poniższych praw autorskich i rejestracyjnych:
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