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Marele crater şi distrugerea propriu-zi-
să a locului se află pe drumul care leagă 
Engedi de Beer Şeva. Dacă stai deasupra 
craterului, poţi vedea clar pustiirea, zona 
muntoasă prăbuşită care era Sodoma şi 
Gomora. În spatele craterului sunt nişte 
munţi acoperiţi de nori şi ceaţă. Liniştea 
şi dezolarea locului provoacă nelinişte. E 
aproape imposibil să vezi fundul crate-
rului, deşi e foarte lat.

Craterele imense de acolo - găuri aşa 
de mari încât pământul s-a despicat - au 
dus la distrugerea şi îngroparea Sodomei 
şi Gomorei. Trebuie să includem şi Ieri-
honul, deoarece Sodoma este un simplu 
cartier al acestuia. Cum cobori muntele 
de la Ierusalim la Ierihon, urechile ţi se 
înfundă, ca atunci când aterizezi cu avi-
onul. Ierihonul este cu mult sub nivelul 
mării; este terenul cu altitudinea cea mai 
joasă de pe tot globul. Azi e aşa deoare-
ce DUMNEZEU a zdrobit toată această 
zonă, scufundând-o. EL a făcut asta, din 
cauza păcatelor săvârşite acolo.5

Ierihonul, cu excepţia oraşului, e 
aproape gol, nu poţi găsi aproape nicio 
formă de viaţă, deoarece acest ţinut a 
fost blestemat. Îţi provoacă un senti-
ment de tristeţe. Peisajul este foarte săl-
batic. Oamenii eşuează de fiecare dată 

În Israel există lângă Ierihon un loc 
numit Sodoma şi Gomora.1 Dacă îl vezi 
cu ochii tăi, vei şti fără urmă de îndoia-
lă că DUMNEZEU este DUMNEZEUL 
judecăţii!2 Aici găseşti bucăţi galbene 
de sulf, care ard atunci când le aprinzi. 
Este cel mai înfricoşător peisaj din lume. 
Munţii arată ca şi cum DUMNEZEU 
le-a tăiat vârfurile în nişte bucăţi imense, 
iar apoi, cu pumnul SĂU gigantic, le-a 
zdrobit şi le-a transformat într-un mor-
man îngropat în sare, sulf (pucioasă) şi 
foc. Poţi duce acasă o bucată galbenă de 
sulf (pucioasă) ca suvenir. Mai poţi lua 
una pe care să o pui în urna de vot atunci 
când oamenii spun: “Hai să votăm, să 
aflăm dacă e în regulă ca doi oameni de 
acelaşi sex să se căsătorească.” CUVÂN-
TUL LUI DUMNEZEU este adevărul, 
nu fi de partea celor care spun altceva! 
Nu avem cum să deosebim ce e drept de 
ce e greşit, binele de rău fără CUVÂN-
TUL LUI DUMNEZEU!3

Toată zona aceasta este mai fierbinte 
decât orice alt loc din Ţara Sfântă. De 
asemenea, e şi cea mai lipsită de viaţă. 
În apropiere există nişte munţi mari de 
sare.4 Indiferent câtă apă dulce varsă râul 
Iordan în Marea Moartă, apa acesteia 
este atât de sărată, încât nu va putea ni-
ciodată să susţină viaţa, să producă peş-
te. Zona este foarte pustie din cauză că 
munţii s-au prăbuşit, iar lângă hoteluri 
s-a format un crater imens. Zona se nu-
meşte Engedi, care înseamnă “ochiul oi-
lor”. Aici se află trei hoteluri mari şi alte 
zece mai mici, toate dotate cu piscine. 

când încearcă să aducă suflul vieţii aici 
şi să îmbunătăţească condiţiile; pămân-
tul li se împotriveşte, nu prosperă. Prac-
tic, poţi vedea cu ochiul liber peşterile 
şi casele care au fost distruse. Puţini 
oameni trăiesc acolo, majoritatea fiind 
ciobani. Din cauza asprimii ţinutului, şi 
stilul lor de viaţă este crud şi sălbatic, 
iar feţele lor sunt dure ca o piatră.

Chiar şi azi, oamenii încă adună ro-
cile de sulf şi pucioasă pe care DUM-
NEZEU le-a aruncat în această zonă. 
Adună suvenire şi încearcă să aprindă 
rocile de sulf cu chibrite. Aceste locuri 
sunt frecventate de hoţi şi de arheologi 
în căutare de sicrie şi morminte. Hoţii 
sapă noaptea, căutând cadavre, vase, 
cupe, bijuterii şi mobilă pe care să le 
poată vinde înainte ca acestea să fie des-
coperite de arheologi. Încearcă să dez-
groape peşterile şi casele distruse din 
mormanul de pietre, pucioasă şi sulf.

Dacă arunci o privire la cât de de-
vastat e acest ţinut, nu vei avea niciun 
dubiu că această distrugere a fost pro-
vocată de DUMNEZEU ca pedeapsă, 
deoarece întregul Israel este verde şi în-
floritor, cu excepţia zonei în care se află 
Sodoma şi a satelor din apropierea sa. 

1 Gen. 18:20-33, 19:1-29, Deut. 29:23   2 Gen. cap. 6-7, Num. 11:1, Deut. 4:24, 10:17, 32:4, 15-16, 19-26, 35:43, Psa. 2:1-5, 12, 7:11-12, 11:5-6, 21:8-9, Isa. 30:1-3, 30, 33, 66:15-16, 
24, Ier. 7:20, 10:10, 21:11-14, Pl. 4:11, Naum 1:2-8, Mat. 25:31-46, 2 Cor. 5:10-11, Ev. 10:30-31, 2 Pet. 2:4-9, Iuda 7, Apoc. 14:9-11, 20:11-15   3 Ex. 20:1-7, Deut. 5:1-21, Ios. 1:8, 
Psa. 119:9, 104-105, 130, Prov. 6:23, Mal. 4:4, Ioan 5:24, 8:31-32, 12:48, 15:3, 2 Tim. 3:15-17, Iac. 1:21-25, 2 Pet. 1:19   4 Gen. 19:24-26, Deut. 29:23, Isa. 13:19-22, Ier. 50:40, Pl. 
4:6, Ţef. 2:9   5 Gen. 13:13, 18:20-21, 19:1-13, 24-25, Ez. 16:49-50, Iuda 7  
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Unde se află Sodoma şi Gomora
Geneza 19:27-28 spune: “Avraam s-a sculat a doua zi 

dis-de-dimineaţă şi s-a dus la locul unde stătuse înaintea 
DOMNULUI: şi-a îndreptat privirile spre Sodoma şi Gomo-
ra şi spre toată câmpia şi iată că a văzut ridicându-se de 
pe pământ un fum, ca fumul unui cuptor.”  

La începutul anilor ‘80, arheologul Ron Wyatt, 
explorator de situri biblice, a observat apariţia unor 
“formaţiuni” ciudate în timp ce colinda ţărmurile Mării 
Moarte. I se părea că arată ca nişte ziduri şi clădiri 
dintr-un oraş, doar că erau albicioase. Timp de mulţi 
ani nu a dat curs suspiciunilor sale, dar, în 1989, Ron 
a descoperit ceva ce l-a convins că aceste formaţiuni 
alburii nu erau nişte simple roci.

Simple straturi geologice sau mai mult de atât?
Ron a descoperit un drum care fusese săpat printr-

o parte din materialul alburiu, iar interiorul acestuia, 
proaspăt descoperit, prezenta o stratificare care indica 
în mod clar că era vorba de mai mult decât nişte sim-
ple straturi geologice.

Căutând în Biblie indicii despre locul unde se aflau, 
Ron şi soţia sa, Mary Nell, au descoperit pasaje în 
scriptură care menţionau patru din oraşe ca făcând 
parte din graniţele canaaniţilor:

“Hotarele canaaniţilor se întindeau de la Sidon, 
cum mergi spre Gherar, până la Gaza şi, cum mergi 
spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, până la Leşa” 
(Geneza 10:19).

Nu este ciudat că Sodoma, Gomora, Adma şi 
Ţeboim sunt toate listate ca graniţe, ţinând cont că ar 
trebui să se afle cam în aceeaşi zonă, la extremitatea 
sudică a Mării Moarte? Este logic ca oraşele să se afle 
la o anumită distanţă unul de celălalt, dacă au fost 
incluse ca hotare.

Locurile în care Ron a găsit siturile erau, într-adevăr, 
răspândite pe o distanţă mai mare de 75 de kilometri. 
A descoperit unul din situri la nord de Ierihon, exact 
aşa cum spun scripturile: Ţeboim ar trebui să se afle la 
nord de Marea Moartă.

“Saul, fiul său Ionatan şi poporul care se afla cu ei 
se aşezaseră la Gheba lui Beniamin, şi filistenii tăbă-
rau la Micmaş. Din tabăra filistenilor au ieşit trei cete 
ca să pustiască: una a luat drumul spre Ofra, spre ţara 
Şual, alta a luat drumul spre Bet-Horon şi a treia a 

luat drumul spre hotarul care caută spre valea Ţebo-
im, înspre pustie” (1 Samuel 13:16-18).

În acelaşi an, 1989, Ron şi Mary Nell Wyatt au vizitat 
situl aflat chiar sub Masada şi au prelevat mostre din 
materialul alburiu, sfărâmicios, care se dezintegra în 
particule de consistenţa pudrei de talc. Atunci, Mary Nell 
chiar a găsit una din capsulele de pucioasă prinsă într-o 
bucată de cenuşă consolidată; cu toate acestea, nu s-a 
ajuns atunci la nicio concluzie privind originea acesteia.

În luna octombrie a anului 1990, Ron Wyatt şi 
Richard Rives s-au reîntors în zonă. În timp ce exami-
nau terenul de sub Masada, au observat că de-abia 

Fotografii cu pucioasă încapsulată în resturile de cenușă   găsită în zona Sodomei și Gomorei de Ron Wyatt

Straturile de pământ observate în zona Sodomei și Gomorei
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plouase. Plimbându-se prin zonă, Richard a văzut în 
depărtare ceva ce arăta ca o cameră sau o peşteră; 
apropiindu-se de ea, au dat peste o bucată foarte 
mare de cenuşă, care tocmai se desprinsese din alta, 
probabil din cauză că plouase recent. În timp ce Ron 
examina această descoperire, a observat nenumărate 
sfere gălburii în cenuşă, toate înconjurate de un cerc 
negru-roşiatic, ca o crustă. A scos una şi a identificat-o: 
era sulf. La o examinare mai atentă (acum că ştia ce să 
caute), a descoperit că în cenuşă se găseau sfere de 
sulf încapsulat (pucioasă).

După descoperirea pucioasei, Wyatt Archaeological 
Research a iniţiat un studiu, pentru a vedea dacă aceasta 
a mai fost descoperită şi în alte părţi. Ron şi Mary Nell 

Wyatt, împreună cu Richard Rives, au pornit către Insti-
tutul Smithsonian din Washington D.C., unde au exami-
nat sulful expus în toate formele posibile, dar niciunul 
dintre exemplare nu avea formă sferică. În plus, nicio 
bucată de sulf din muzeu nu era încapsulată. Institutul a 
fost de acord să se examineze şi alte exemplare în afara 
celor expuse.  Această colecţie de sulf, provenind din 
toate colţurile lumii, avea peste cincizeci de exemplare. 
Niciunul dintre acestea nu prezenta caracteristicile sulfu-
lui şi pucioasei găsite în apropierea “oraşelor din câmpie.”

Ron Wyatt nu este prima persoană care a desco-
perit că există pucioasă lângă Marea Moartă. În cursul 
unei expediţii de descoperire a Sodomei şi Gomorei 
organizată în 1924, William Albright şi Melvin Kyle au 
găsit şi ei bucăţi de pucioasă la extremitatea sudică a 
Mării Moarte.

“… într-o regiune peste care a plouat cu pucioasă vor 
exista bucăţi de pucioasă. Aşa a şi fost: am descoperit 
bucăţi de sulf pur de dimensiunea degetului meu mare. 
Sulful s-a amestecat cu marna din munţii de la vest de 
mare, iar acum este împrăştiat de-a lungul ţărmului, 
putând fi găsit chiar şi în partea sa estică, la 6-8 kilometri 
distanţă de formaţiune. A fost împrăştiat în lung şi în lat 
pe această câmpie, nu-mi pot explica în ce mod.” (Explo-
rarea Sodomei de dr. Melvin Kyle, 1928, pag. 52-53)

Nici Melvin Kyle nu a fost primul care a observat res- 
turile de cenuşă. Alte dovezi despre existenţa acestor 
oraşe vin din partea lui Iosephus, care scria în cartea sa, 
“Războaiele evreilor”, cartea IV, cap. VIII:

“Acum, această ţară este atât de pârjolită, că 
nu mai trece nimeni pe aici;... Înainte, demult, era un 
tărâm roditor şi prosper - oraşele erau bogate, iar grâ-
nele îmbelşugate, dar acum este ars cu totul. Istoria 
spune că, din cauza necuviinţei locuitorilor, acesta a 
fost mistuit de o furtună de fulgere; chiar şi azi se mai 
pot găsi rămăşiţele acelui foc divin; iar urmele (sau 
umbrele) celor cinci oraşe încă se pot vedea...”

Relatarea lui Josephus descrie perfect modul în 
care arată aceste situri de cenuşă: 

                    “… Acum este ars cu totul.”

Distrugerea Sodomei, a Gomorei şi a “întregii câmpii” 
nu este o poveste de adormit copiii. Este un eveniment 
istoric ce a avut loc exact aşa cum e relatat în Biblie.

http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain.htm
Fotografii cu pucioasă încapsulată în resturile de cenușă   găsită în zona Sodomei și Gomorei de Ron Wyatt
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6 Isa. 13:3-13, 24:1-21, 34:1-10, Ez. 22:25-31, 24:6-14, cap. 38,  Ioel 1:13-15, Ţef. 3:8, Mal. 4:1, Mat. 24:3-7, 21-22, 29-34, Luca 17:24-30, 2 Tes. 1:7-10, 2 Pet. 3:3-12, Apoc. 6:15-17, 8:7-
13, 9:1-19, 11:18, 16:1-11, 17-21, 19:11-21   7 Gen. 19:4-13, Lev. 18:20, 22, 20:13, Deut. 22:5, 23:17-18, Jud. 19:22-28, 1 Împ. 14:22-24, Rom. 1:18, 24-32, 1 Cor. 6:9-10, 18, 10:8, 2 Cor. 
12:21, Gal. 5:19-21, Ef. 5:3-6, Col. 3:5-7, 1 Tes. 4:3, 1 Tim. 1:9-10, Ev. 13:4, Iuda 7, Apoc. 2:21, 9:21, 22:15   8 Num. 23:19, 1 Sam. 15:29, Psa. 119:89, Prov. 19:21, Ecl. 3:14, Isa. 14:24, 40:8, 
Ier. 4:28, Ez. 24:14, Dan. 4:35, Mat. 5:17-18  9 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   10 Mat. 26:63-64, 27:54, Luca 1:30-33, Ioan 9:35-37, Rom. 1:3-4   11 Fapte 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 
1 Ioan 1:7, Apoc. 5:9   12 Psa. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Mar. 16:9, 12, 14, Ioan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Fapte 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7   13 Luca 22:69, Fapte 2:25-
36, Evr. 10:12-13   14 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 15 Ef. 2:13-22, Evr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ioan 1:7, Apoc. 1:5, 7:14   16 Mat. 26:28, Fapte 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   17 Mat. 
21:22, Ioan 6:35, 37-40, Rom. 10:13   18 Evr. 11:6   19 Ioan 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14   20 Mat. 28:18-20, Ioan 3:5, Fapte 2:38, 19:3-5   21 Deut. 4:29, 
13:3-4, 26:16, Ios. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Iac. 1:22-25, Apoc. 3:18

(Continuare de la pagina 1)
DUMNEZEU va veni să distrugă din 
nou Pământul şi întreaga lume.6

În S.U.A. nu a avut loc niciodată un 
cutremur mai mare de 9,2 grade pe scara 
Richter. Nu e greu să-ţi dai seama că, dacă 
ar fi să măsori cataclismul care a afectat 
Sodoma şi Gomora după judecata DOM-
NULUI pe scara Richter a zilelor noastre, 
magnitudinea acestuia ar fi de cel puțin 
25 grade. Asta lăsând la o parte focul şi 
pucioasa care cădeau peste oameni din 
cauza practicilor lor sexuale murdare, 
cum ar fi homosexualitatea şi preacurvia.7

Toată această zonă trebuie să fie o 
mărturie a puterii lui DUMNEZEU în 
faţa întregii omeniri, dar în special în 
faţa acelor perverşi care practică homo-
sexualitatea şi lesbianismul. După ce vei 
vedea toate astea, vei şti că DUMNEZEU 
nu glumeşte. EL chiar se ţine de cuvânt.8 
Sfârşitul lumii e aproape, deci fii sincer şi 
onest atunci când spui următoarea rugă-
ciune către DUMNEZEU:

DOMNUL meu și DUMNEZEUL 
meu, ai milă de sufletul meu, un păcă-
tos.9 Eu cred că IISUS HRISTOS este 
FIUL DUMNEZEULUI celui viu.10 Eu 
cred că EL a murit pe cruce și a vărsat 

sângele SĂU prețios pentru iertarea tu-
turor păcatelor mele din trecut.11 Eu cred 
că DUMNEZEU a înviat pe IISUS din 
morți, prin puterea DUHULUI SFÂNT,12 
și că EL stă de-a dreapta lui DUMNEZEU 
în acest moment și aude confesiunea 
mea de păcate și această rugăciune.13 
Deschid ușa inimii mele și te invit în 
inima mea, DOAMNE IISUS!14 Spală 
toate păcatele mele murdare în sângele 
prețios pe care l-ai vărsat în locul meu pe 
cruce la Golgota.15 Nu îmi vei întoarce 
spatele, IISUS, ci vei ierta păcatele mele 
și îmi vei mântui sufletul. Știu pentru 
că CUVÂNTUL TĂU, Biblia, ne spune 
așa.16 CUVÂNTUL TĂU spune că nu vei 
întoarce spatele nimănui, inclusiv mie.17 
Prin urmare, eu știu că TU m-ai auzit și 
știu că TU mi-ai răspuns și știu că eu sunt 
mântuit.18 Și îți mulțumesc, DOAMNE 
IISUSE, pentru mântuirea sufletului 
meu, iar eu voi arăta recunoștința mea 
prin a face voia ta și prin a nu păcătui.19

După mântuire, IISUS a spus să fie 
botezați, complet scufundați în apă, 
în numele TATĂLUI şi al FIULUI şi 
al SFÂNTULUI DUH.20 Studiază cu 
sârguință Biblia Regelui Iacob şi fă ceea 
ce spune.21

DOMNUL vrea să spui şi altora de 
mântuirea ta. Puteți deveni un distribu-

itor al cărților evanghelice ale Pastoru-
lui Tony Alamo. Vă vom trimite cărțile 
gratuit. Sunați sau contactați-ne prin 
e-mail pentru mai multe informații. 
Distribuie acest mesaj şi altor persoane.

Dacă doriți să salvați lumea, cum 
porunceşte IISUS, atunci nu îl jefuiți pe 
DUMNEZEU de zeciuiala şi darurile 
LUI. DUMNEZEU a spus: “Îl va prăda 
un om pe DUMNEZEU? Cu toate aces-
tea, voi m-ați jefuit. Dar voi întrebaţi: Cu 
ce Te-am  jefuit? Cu zeciuielile şi daru-
rile de mâncare. Sunteţi blestemaţi, câtă 
vreme căutaţi să MĂ prădați, tot po-
porul în întregime! [şi întreaga lume]. 
Aduceţi însă toate dările [o “dare” este 
10% din venitul brut] ca să fie carne 
[hrană spirituală] la casa vistieriei [su-
flete mântuite], puneţi-MĂ astfel la în-
cercare, zice DOMNUL OŞTIRILOR, şi 
veţi vedea dacă nu vă voi deschide ză-
gazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna 
peste voi belşug de binecuvântare, prea 
mare ca s-o primiţi. Şi voi mustra pen-
tru voi pe cel ce devorează şi nu vă va 
nimici roadele pământului, şi viţa nu va 
fi neroditoare în câmpiile voastre, zice 
DOMNUL OŞTIRILOR. Toate neamu-
rile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară 
plăcută, zice DOMNUL OŞTIRILOR” 
(Maleahi 3:8-12)

SODOMA ŞI GOMORA

Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații sau pentru cărți pe alte subiecte care poate vă interesează.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •   P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA

Linie disponibilă nonstop pentru rugăciuni și informații: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide asigură cazare, cu tot ce este necesar pentru viaţa zilnică,
tuturor celor din SUA care doresc să-şi dedice viaţa slujirii lui DUMNEZEU cu toată inima, sufletul, mintea şi puterea.

Slujbele au loc în New York în fiecare marți la ora 20:00 şi în alte oraşe seara.
Vă rugăm să sunați la numărul (908) 937-5723 pentru informații.  SE OFERĂ MESE DUPĂ FIECARE SLUJBĂ.

Cereți cartea Pastorului Alamo, Mesia, care îl prezintă pe HRISTOS din Vechiul Testament descoperit în peste 333 de profeții
Deveniți un muncitor în recolta de suflete, devenind distribuitor de cărți scrise de Pastorul Alamo. 

Toate cărțile și mesajele audio sunt gratuite, inclusiv transportul maritim.
Dacă cineva încearcă să vă taxeze pentru asta, vă rugăm să sunați la numărul (661) 252-5686 cu taxă inversă.

ACESTE CĂRȚI ARATĂ ADEVĂRATUL PLAN AL MÂNTUIRII (Fapte 4:12).
NU LE ARUNCAȚI, ÎMPRUMUTAȚI-LE ȘI ALTORA.

Pentru cei care sunt din alte țări, vă recomandăm să traduceți aceste cărți, în limba voastră maternă. 
Dacă doriți să le retipăriți, vă rugăm să includeți aceste drepturi de autor şi de înregistrare:

© Drepturi de autor aprilie 2015   Toate drepturile rezervate World Pastor Tony Alamo   ® Marcă înregistrată aprilie 2015
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