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ve Gomora bölgesindeki yıkımı, çökmüş 
dağı net bir biçimde görebiliyorsunuz. 
Kraterin arkasında, zirveleri bulutlu ve 
sisli dağlar var. Bölgenin sessizliği ve vi-
ranlığı insanın gerilmesine sebep oluyor. 
Kraterin dibini görmek nerdeyse imkan-
sız; ve krater son derece geniş.

Zeminde, Sodom ve Gomora’nın yıkı-
mına ve gömülmesine sebep olan kaç de-
vasa krater – toprağı yaracak kadar büyük 
delikler – var? Eriha da bu işe dahil olmalı, 
çünkü Sodom Eriha’nın bir bölgesi. Ku-
düs’ten Eriha’ya giden dağ yolunda kulak-
larınız inen bir uçaktaymışsınız gibi tıka-
nıp açılır. Eriha deniz seviyesinin çok al-
tındadır; bütün dünyanın en alçak yeridir. 
Bunun sebebi YAHOVA’nın bütün bölgeyi 
ezmiş olmasıdır. YAHOVA oranın insan-
larının işlediği günahtan ötürü, Eriha’yı 
dünyanın en alçak yeri haline getirdi.5

Eriha şehrin merkezi dışında nerdeyse 
tamamen boştur ve toprakları lanetlendi-
ğinden orada çok az canlılık bulunur. İn-
san orayı görünce üzülüyor. Orada arazi 
son derece yalçındır. İnsanlar toprağı kaç 
kez sürmeye, oraya hayat ve tat katmaya ne 
kadar çalışmış olursa olsun, arazi onları her 
seferinde yıldırmıştır ve hiçbir zaman ser-
pilip zenginleşmemiştir. Oraya gittiğinizde 
mahvolmuş olan farklı mağaraları ve evleri 
görebilirsiniz. Orada yaşayan insan sayısı 

İsrail’de, Eriha yakınında Sodom ve Go-
mora adlı bir yer vardır.1 Orayı görürseniz, 
YAHOVA’nın yargılayıcı bir YAHOVA ol-
duğunu hiç şüphesiz anlarsınız!2 Yerdeki 
sarı sülfür parçalarını elinize alabilirsiniz ve 
onları ateşe verdiğinizde yanarlar. Bu, ha-
yatınızda görebileceğiniz en korkunç man-
zaradır. Dağlar YAHOVA judo hareketiyle 
dağların tepesini kocaman dilimlere böl-
müş, ardından dev yumruğuyla her şeyi ezip 
içine göçertmiş, tuz, sülfür (kükürt) ve ate-
şin içinde gömmüş. Hatıra olarak evinize bir 
parça sarı sülfür (kükürt) götürün. Yanınıza 
fazladan bir parça alın ve halk “Haydi, aynı 
cinsten evliliklerin serbest olması için oy 
verelim,” dediğinde oy sandığına onu atın. 
Hiçbir zaman kalabalıkla birlikte YAHO-
VA’nın SÖZ’ünün doğru olmadığını söyle-
meyin! YAHOVA’nın SÖZ’ü olmadan doğ-
ruyu, yanlışı, iyiyi ya da kötüyü bilemeyiz!3

Bu bölgenin tamamı, Kutsal Toprak-
lar’daki her yerden daha sıcak. Orası aynı 
zamanda en cansız bölge. Yakınlarında 
büyük tuz dağları var.4 Ürdün Nehri’nin 
oradan akıp taze suyunu Ölü Deniz’e akıt-
masının hiçbir önemi yok; Ölü Deniz’in 
suyu aşırı derecede tuzlu ve hiçbir zaman 
içinde hayat barındırmayacak, balık üret-
meyecek. Dağların çöküşü bölgeyi son 
derece ıssız bir yere dönüştürmüş ve otel-
lerin yakınında, zeminde çok büyük bir 
krater var. Bu bölgeye En Gedi, yani “ko-
yunun gözü” deniyor. Orada üç büyük, 
on daha küçük otel var ve hepsi yüzme 
havuzuna sahip. Büyük krater ve yıkımın 
kendisi En Gedi’den Beerşheba’ya giden 
arka yolda yer alıyor. Kraterin tepesinde, 
kenarda durduğunuzda yıkımı, Sodom 

çok azdır ve bunların çoğunluğu çobandır. 
Toprak onlara çok zalim davrandığından 
son derece sert ve zorlu hayatlar yaşıyorlar 
ve yüzleri taş gibi sert görünüyor.

İnsanlar bugün bile YAHOVA’nın o böl-
geye yağdırdığı sülfür kayalarını, kükürtleri 
topluyor. Giderken yanlarında anılar götü-
rüyor, sülfür kayalarını kibritlerle yakmaya 
çalışıyor. Mezar soyguncuları ve arkeolog-
lar tabutlar ve mezarlar için sık sık bu böl-
gelere geliyor. Soyguncular geceleri toprağı 
kazıp arkeologlar onları bulmadan önce 
satabilecekleri ceset, kavanoz, kap, mücev-
her ve mobilyalar arıyor. Ayrıca mahvolan 
mağara ve evleri kayaların, kükürdün, sül-
fürün altından kazıp çıkarmaya çalışıyor. 

Bu bölgedeki yıkımın büyüklüğünü 
gören herkes, sebebin YAHOVA’nın böl-
geyi yok ederek cezalandırması olduğunu 
hiç şüphesiz görecektir, çünkü İsrail’in 
Sodom ve çevresindeki köyler dışındaki 
her yeri yeşil ve bereketlidir. YAHOVA 
yakında yıkımıyla bu bölgeyi ve dünyanın 
tamamını yeniden vuracak.6

Bizler Amerika’da hiçbir zaman Richter 
ölçeğinde 9,2’den yüksek olan bir deprem 
yaşamadık. YAHOVA’nın Sodom ve Go-
mora’daki yıkımının bugünün Richter öl-
çeğiyle değerlendirildiği takdirde 25,0 ya 
da daha yüksek olacağını görmek çok ko-

1 Yarat. 18:20-33, 19:1-29, Yasa. Tek. 29:23   2 Yarat. böl. 6-7, Çöl. Say. 11:1, Yasa. Tek. 4:24, 10:17, 32:4, 15-16, 19-26, 35:43, Mezm. 2:1-5, 12, 7:11-12, 11:5-6, 21:8-9, Yeş. 30:1-3, 
30, 33, 66:15-16, 24, Yer. 7:20, 10:10, 21:11-14, Ağıt. 4:11, Nah. 1:2-8, Matta 25:31-46, 2 Kor. 5:10-11, İbr. 10:30-31, 2 Pet. 2:4-9, Yah. 7, Esin. 14:9-11, 20:11-15   3 Mıs. Çık. 20:1-7, 
Yasa. Tek. 5:1-21, Yeşu 1:8, Mezm. 119:9, 104-105, 130, Sül. Özd. 6:23, Mal. 4:4, Yuh. 5:24, 8:31-32, 12:48, 15:3, 2 Tim. 3:15-17, Yak. 1:21-25, 2 Pet. 1:19   4 Yarat. 19:24-26, Yasa. 
Tek. 29:23, Yeş. 13:19-22, Yer. 50:40, Ağıt. 4:6, Sef. 2:9   5 Yarat. 13:13, 18:20-21, 19:1-13, 24-25, Hezek. 16:49-50, Yah. 7   6 Yeş. 13:3-13, 24:1-21, 34:1-10, Hezek. 22:25-31, 24:6-
14, böl. 38,  Yoel 1:13-15, Sef. 3:8, Mal. 4:1, Matta 24:3-7, 21-22, 29-34, Luka 17:24-30, 2 Sel. 1:7-10, 2 Pet. 3:3-12, Esin. 6:15-17, 8:7-13, 9:1-19, 11:18, 16:1-11, 17-21, 19:11-21   
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Sodom ve Gomora’nın Yeri
Yaratılış 19:27-28 der ki, “İbrahim sabah erkenden 

kalkıp İSA’nın huzurunda durduğu yere gitti. Sodom 
ve Gomora’ya ve bütün ovaya baktı. Yerden, tüten bir 
ocak gibi duman yükseliyordu.” 

1980’lerin başında, İncil’de geçen bölgeleri arkeolo-
jik olarak inceleyen bir kaşif olan Ron Wyatt, Ölü Deniz 
kıyılarından geçerken tuhaf “oluşum” lar fark etti. Bu 
oluşumlar ona şehir duvarları ve binalar gibi görünmüş-
tü, ama renkleri beyazımsıydı. Ron kuşkularına rağmen 
yıllar boyu harekete geçmedi, ama 1989 yılında onu 
bu beyaz renkli oluşumların yalnızca jeolojik oluşumlar 
olmadığına inanmasına sebep olan bir şeyi keşfetti. 

Jeolojik Katmanlardan Fazlası
Ron beyazımsı maddenin içinde oyulmuş bir yol 

görmüştü ve maddenin yeni ortaya çıkmış olan iç kıs-
mında bir katman etkisi görülüyordu; bu katmandaki 
öyle girdap gibi  desenler vardı ki, bunların jeolojik 
katmanlardan fazlası olduğu aşikardı.

Ron ve eşi Mary Nell araştırdıkları yerlerle ilgili ipuç-
ları bulmak için İncil’i tararken, Kenan sınırlarının bir 
bölümünü oluşturan dört şehirden bahsedilen kutsal 
yazılara rastladılar:

“Kenan sınırı Sayda’dan Gerar, Gazze, Sodom, Go-
mora, Adma ve Sevoyim’e doğru Laşa’ya kadar uzanı-
yordu” (Yaratılış 10:19).

Sodom, Gomora, Adma ve Sevoyim şehirlerinin 
hepsi aynı genel bölgede, yani Ölü Deniz’in güney 
ucundaysa, hepsinin sınır işaretçileri olarak belirtilmesi 
tuhaf oluyordu. Bu şehirlerin her birinin sınır işaret-
çisi olabilmesi için, şehirler mantıken belli bir mesafe 
uzaklıkta olmalılardı.

Ron’un bulduğu bölgelerin yerleri gerçekten elli 
milden fazla bir mesafeye yayılmıştı. İçlerinden biri 
Sevoyim’in Ölü Deniz’in kuzeyinde olması gerektiği-
ni söyleyen kutsal yazıya birebir uygun bir biçimde, 
Eriha’nın kuzeyindeydi.

“Saul, oğlu Yonatan ve yanlarındaki halk Benyami-
noğulları’nın bölgesindeki Giva’da kalıyorlardı. Filistlin-
liler ise Mikmas’ta ordugah kurmuşlardı. Akıncılar üç 
koldan Filistinliler’in ordugahından çıktılar. Kollardan 
biri Şual bölgesindeki Ofra’ya, biri Beythoron’a, öbürü 
ise çöle, Sevoyim Vadisi’ne bakan sınıra doğru ilerledi” 
(1. Samuel 13: 16-18).

1989’un ilerleyen aylarında, Ron ve Mary Nell Wyatt 
tam Masada’nın altında bulunan bölgeyi ziyaret ettiler 
ve ellerinde kırılan, talk pudrası kıvamındaki parçala-
ra bölünen beyazımsı maddeden numuneler aldılar. 
Mary Nell o sırada sıkıştırılmış bir kül parçasının içine 
gömülmüş kükürt kapsüllerinden birini buldu; gel-
gelelim, o sırada bunun ne olduğuna dair bir sonuca 
varılamadı.

Ron Wyatt ve Richard Rives 1990’ın Ekim ayında böl-
geye tekrar geldiler. Masada’nın aşağısındaki bölgeyi 
incelerken az önce yağmur yağdığını keşfettiler. Bölge-
de dolaşırlarken Richard biraz uzakta, açık bir oda ya 

Ron Wyat’ın çektiği, Sodom ve Gomora bölgesinde  bulunan   küllü kalıntıların içinde olduğu görülen kükürtün fotoğrafları

Sodom ve Gomora bölgelerinde görülen sarmal şekilli toprak 
katmanları
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da mağaraya benzer bir şey gördü ve mağaraya yaklaş-
tıklarında, yakın zamanda yüksek bir kısımdan düşmüş 
olan – muhtemelen yağmurdan ötürü – çok büyük bir 
kül parçasına rastladılar. Ron bu parçayı incelemek için 
durduğunda bu kırık kül parçasının içinde çok sayıda 
sarımsı top gördü; her birinin etrafı kırmızımsı siyah, 
kabuklu bir daireyle çevriliydi. Birini kabuğundan 
çıkaran Ron onun sülfür olduğunu gördü. Ne araması 
gerektiğini artık bilerek parçayı daha yakından incele-
diğinde, kül kalıntılarının her yerinde yuvarlak, kapsül 
içinde sülfür (kükürt) topları olduğunu fark etti.

Kükürdün bulunuşundan sonra, Wyatt Arkeolojik 
Araştırma Merkezi kükürdün bu formunun başka 
herhangi bir yerde bulunup bulunmadığını araştır-

maya başladı. Ron ve Mary Nell Wyatt Richard Rives’la 
birlikte Washington D.C.’deki Smithsonian Enstitü-
sü’ne gittiler ve sülfürü çeşitli formlarında incelediler; 
bunların hiçbiri yuvarlak sülfür topları değildi. Dahası, 
hiçbiri kapsül içinde değildi. Smithsonian sergilenen 
numunelerden başka numunelerin de incelenme-
si isteğinde bulundu. Dünyanın dört bir yanından 
getirilen sülfür türlerinden oluşan bu koleksiyonda 
elliden fazla numune vardı. Hiçbiri “ova şehirleri” nin 
yakınında bulunan kükürt sülfürün karakteristiklerini 
paylaşmıyordu.

Ron Wyatt Ölü Deniz yakınında kükürt keşfeden ilk 
kişi değildi. William Albright ve Melvin Kyle 1924’te 
Sodom ve Gomora şehirlerini bulmak üzere yola çık-
tılarında, onlar da Ölü Deniz’in güney ucunda kükürt 
parçaları bulmuşlardı.

“... kükürt yağışı alan bir bölgede kükürt buluna-
caktır. Ve gerçekten bulunuyor; bazıları başparmağı-
mın ucu kadar büyük olan saf sülfür parçalarını aldık. 
Sülfüre denizin batısındaki dağların marnı karışmıştı 
ve bu marn şu anda söz konusu katmanın sahibi olan 
yamaçtan dört beş mil kadar uzakta, denizin doğu 
kıyısında bile bulunabiliyor. Her nasılsa bu ovanın her 
yanına yayılmış.” (Sodom’da Keşifler, Dr. Melvin Kyle, 
1928, sf. 52-53)

Melvin Kyle da kül kalıntılarını gören tek kişi değil-
di. Bu şehirlerle ilgili bir başka kayıt, Yosefus’a aittir ve 
Yahudilerin Savaşları adlı kitabının 4. Cilt, 8. Bölüm’ün-
de geçmektedir: 

“Bu diyar öyle feci şekilde yanmış ki, kimse 
buraya gelmek istemiyor... eski günlerde, hem verdiği 
meyveler, hem de şehirlerinin zenginliği sebebiyle çok 
mutlu bir diyardı, ama tamamı yanıp kül oldu. Orası 
sakinlerinin dinsizliğinden ötürü yıldırımla yanmış 
denir; bunun sonucunda orada hala ilahi ateşin ka-
lıntıları bulunmaktadır ve beş şehrin izleri (ya da 
gölgeleri) hala görülebilmektedir...”

Yosefus’un tarifi, küllere bulanmış bu bölgelerde 
görülen şeylere birebir anlatmaktadır: 

              “... ama tamamı yanıp kül oldu.”

Sodom, Gomora ve “bütün ova” nın yok oluşu bir 
peri masalı değildir. Tam olarak İncil’in temsil ettiği 
şekilde gerçekleşmiş, tarihi bir olaydır.

http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain.htm
Ron Wyat’ın çektiği, Sodom ve Gomora bölgesinde  bulunan   küllü kalıntıların içinde olduğu görülen kükürtün fotoğrafları
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7 Yarat. 19:4-13, Lev. 18:20, 22, 20:13, Yasa. Tek. 22:5, 23:17-18, Hak. 19:22-28, 1 Kral. 14:22-24, Rom. 1:18, 24-32, 1 Kor. 6:9-10, 18, 10:8, 2 Kor. 12:21, Gal. 5:19-21, Efes. 5:3-6, 
Kol. 3:5-7, 1 Sel. 4:3, 1 Tim. 1:9-10, İbr. 13:4, Yah. 7, Esin. 2:21, 9:21, 22:15   8 Çöl. Say. 23:19, 1 Sam. 15:29, Mezm. 119:89, Sül. Özd. 19:21, Vaiz 3:14, Yeş. 14:24, 40:8, Yer. 4:28, 
Hezek. 24:14, Dan. 4:35, Matta 5:17-18  9 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   10 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   11 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 
3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9   12 Mezm. 16:9-10, Matta 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Yuh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, E. İşleri 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7   13 Luka 22:69, 
E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13   14 1 Kor. 3:16, Esin. 3:20   15 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14   16 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, 
Kol. 1:14   17 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13   18 İbr. 11:6   19 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14   20 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 
2:38, 19:3-5   21 Yasa K. 4:29, 13:4, 26:16, Yeşu 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Yak. 1:22-25, Esin. 3:18

(1. sayfanın devamıdır)
lay. Bu depreme bir de, eşcinsellik ve zina 
gibi iğrenç cinsel sapkınlıklarından ötürü 
insanların üzerine yağan ateş ve kükürdün 
eklendiğini düşünün.7

Bu bölge YAHOVA’dan insanlara bir 
kanıt olmalıdır – özellikle eşcinsellik ve 
lezbiyenlik uygulamaları içinde olan sa-
pıklara. Bütün bunları gözlemledikten 
sonra, YAHOVA’nın şakasının olmadığını 
göreceksiniz. O gerçekten ne söylüyorsa 
onu demek ister.8 Zamanın sonu geldi; o 
yüzden, siz de YAHOVA’ya bu duayı etti-
ğinizde şakanız olmasın:

YAHOVA’m, günahkar ruhuma mer-
hamet et.9 İSA MESİH’in yaşayan  YA-
HOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna 
inanıyorum.10 O’nun çarmıhta öldüğü-
ne ve bütün eski günahların affedilmesi 
için değerli kanını döktüğüne inanıyo-
rum.11 YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL 
RUH’un gücüyle ölüyken dirilttiğine-
12ve İSA’nın şu anda YAHOVA’nın sağ 
kolu olarak yanı başında oturduğuna, 
günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine 
inanıyorum.13 Kalbimin kapısını açıyo-
rum ve SENİ kalbime davet ediyorum, 
İSA.14 Kalvari’deki çarmıhta benim ye-
rime döktüğün değerli kanla bütün pis 
günahlarımı yıkayıp temizle.15 Beni geri 
çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı af-
fedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu 

biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil 
öyle diyor.16 SENİN SÖZÜN kimseyi 
geri çevirmeyeceğini söylüyor ve buna 
ben de dahilim.17 O yüzden, SENİN beni 
duyduğunu, SENİN bana cevap verdiği-
ni ve kurtarıldığımı biliyorum.18 Ve ru-
humu kurtardığın için SANA teşekkür 
ediyorum, İSA; minnetimi SENİN bu-
yurduklarını yaparak ve daha fazla gü-
nah işlemeyerek göstereceğim.19

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya 
batırılmayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL 
RUH adına vaftiz edilmeyi söyledi.20 İn-
cil’in Kral James Versiyonunu [the English 
King James Version] özenle okuyup anla-
yın ve söylediklerini yapın.21 

İncil’in yeni versiyonlarından, NIV, 
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme 
edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar 
13:1-4 orijinal yazılarda şunu söylemekte-
dir: “Herkes, altında bulunduğu yönetime 
bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan olmayan 
yönetim yoktur. Var olanlar Yahova tara-
fından kurulmuştur [Yahova’nın yeryü-
zündeki güçleri, İncil’i vaaz edenlerdir]. 
Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Ya-
hova’nın düzenlediğine karşı gelmiş olur. 
Karşı gelenler yargılanır. İyilik yapanlar 
değil, kötülük yapanlar yöneticilerden 
korkmalıdır. Yönetimden korkmamak is-
ter misin? İyi olanı yap, yönetimin övgüsü-
nü kazanırsın. Çünkü yönetim, senin iyili-
ğin için Yahova’nın hizmetindedir. [LAİK 
DEVLET YA DA DEVLET KURUMLARI 

ÖYLE DEĞİLDİR!!!! İnciller onların Şey-
tan’dan geldiğini söylemektedir.]”

Yahova diğer insanlara kurtarılışınızı 
anlatmanızı istiyor. Vaiz Tony Alamo’nun 
İncil literatürünün dağıtıcılarından biri 
olabilirsiniz. Size literatürü ücretsiz gön-
dereceğiz. Daha fazla bilgi almak için bize 
telefon edebilir ya da e-posta gönderebilir-
siniz. Bu mesajı başka biriyle paylaşın.

İsa’nın buyurduğu gibi, dünyanın kurta-
rılmasını istiyorsanız YAHOVA’nın ondalık 
vergi ve bağışlarını çalmayın. YAHOVA, 
“Bir insan YAHOVA’yı soyar mı? Ama siz 
BENİ soydunuz. Ama sonra, SENİ nasıl 
soyduk, dediniz. Ondalık vergi ve bağış-
larla. Başınızda bir lanet var: çünkü BENİ, 
hatta bütün bu ulusu [ve bütün dünyayı] 
soydunuz. Bütün ondalık vergilerinizi [on-
dalık vergisi, brüt gelirinizin %10’udur] 
ambara getirin, böylece BENİM evimde et 
[manevi yemek] olsun [ruhsal kurtarılsın], 
ve BANA bu vesile ile hemen kanıtlayın, 
dedi CENNET ORDULARININ YAHO-
VA’SI, size Cennet’in pencerelerini açmaz-
sam ve sizi kutsamazsam, onu almaya ye-
rinizin olmayacağını görün. Ve yok ediciyi 
sizin için cezalandıracağım, o da toprağı-
nızdaki meyveleri yok etmeyecek; asmanız 
da tarlada zamanından önce meyve ver-
meyecek, dedi CENNET ORDULARININ 
YAHOVA’SI. Ve bütün uluslar size kutsan-
mış diyecek: çünkü sizinki harikulade bir 
diyar olacak, dedi CENNET ORDULARI-
NIN YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).
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Dünya Çapında Tony Alamo Hristiyan Vaizlikleri, YAHOVA’ya bütün yürekleri, ruhları, akılları ve güçleriyle hizmet et-
meyi gerçekten isteyenler için ABD lokasyonlarımızda yaşam için gerekli her şeye sahip meskenler sağlamaktadır.

New York City’de her Salı saat 20:00’de ve diğer lokasyonlarda haftanın her akşamı kilise toplantıları düzenlenmektedir.
Bilgi almak için lütfen +1(908) 937-5723’ü arayın. HER KİLİSE TOPLANTISINDAN SONRA YEMEK SERVİSİ YAPILMAKTADIR.

Vaiz Alamo’nun Eski Ahit’teki İSA’nın 333’ten fazla kehanette açığa çıktığını gösteren kitabı Mesih’i isteyin.
Vaiz Alamo’nun literatürünü dağıtarak ruh hasadında işçi olun. 

Literatürümüzün ve işitsel mesajlarımızın hepsi, kargo da dahil olmak üzere ücretsizdir. 
Sizden bunlar için para almaya teşebbüs eden olursa, lütfen ödemeli olarak +1(661) 252-5686’yı arayın.

BU LİTERATÜR GERÇEK KURTULUŞ PLANINI İÇERMEKTEDİR (Elçilerin İşleri 4:12)
LÜTFEN LİTERATÜRÜ ATMAYIN, BAŞKA BİRİNE VERİN.

Aranızdan başka ülkelerde yaşayanlar, sizin bu literatürü ana dilinize tercüme etmenizi destekliyoruz. 
Yeniden baskı yapacaksanız, lütfen bu telif hakkı ve kaydı eklemeyi unutmayın.

© Telif Hakkı Nisan 2015   Tüm Hakları Saklıdır Dünya Vaizi Tony Alamo   ® Müseccel Nisan 2015
TURKISH—VOLUME 21200—SODOM AND GOMORRAH


