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(devamı 2. sayfada)

Amos 5:15 der ki, “Kötülükten nefret 
edin, iyiliği sevin, kapıda yargı [YAHO-
VA’nın yargısı, yani O’nun SÖZ’ünü] te-
sis edin.”

Yasa, gerçek yasa, yalnızca bilgeliğin 
yasası, yasanın bugün gördüğümüz şey-
tani, laik, çarpık hali değil, YAHOVA’nın 
saf ve adil yasası, yasa tanımayanlar 
içindir. “Yasa’yı özüne uygun biçimde 
kullanan için yasanın [YAHOVA’nın 
yasası] iyi olduğunu biliyoruz [biz, YA-
HOVA’nın insanları, O’nu kusursuz bir 
biçimde bilip anlayanlar]. Çünkü biliyo-
ruz ki, Yasa doğrular için değil, yasa ta-
nımayanlarla asiler, tanrısızlarla günah-
kârlar, kutsallıktan yoksunlarla kutsala 
karşı saygısız olanlar, anne ya da babasını 
öldürenler, katiller, fuhuş yapanlar, ken-
dilerini insanlarla kirletenler [homosek-
süeller, lezbiyenler, sapıklar], köle tüc-
carları, yalancılar, yalan yere ant içenler 
ve sağlam öğretiye karşıt olan başka ne 
varsa onlar için konmuştur. Kutsal YA-
HOVA’nın bana emanet edilen [ve bütün 
gerçek, köktenci, Ortodoks Hristiyan’a!] 
yüce Müjdesi’ne göre bu böyledir. Beni 
güçlendiren İSA MESİH’E şükrederim. 
Çünkü beni güvenilir sayarak hizmetine 
aldı” (1 Timoteos 1:8-12).

Köktenci, Ortodoks, içi KUTSAL 
RUH’la dolu olan Hristiyanlar olarak çift 
düşünceli değil, tek düşünceli olmalıyız,1 
“Evet’iniz evet, ‘hayır’ınız hayır olsun. Bun-
dan fazlası Şeytan’dandır” (Matta 5:37). 

“Yatarken fesat ve kötülük tasarla-
yanların vay haline!  Ortalık ağarınca 
tasarladıklarını yaparlar, çünkü güçleri 

buna yeter. Göz diktikleri 
tarlaları zorla alır, evlere 
el koyarlar [Bugünün laik 
devletinin IRS’i gibi].  İn-
sana ve evine, insana ve mirasına zul-
mederler. Bu nedenle İSA bu halka şöyle 
diyor: ‘Bakın, size öyle bir bela hazırlıyo-
rum ki,  bundan yakanızı kurtaramaya-
caksınız.  Öyle amansız bir zaman gele-
cek ki, başınız dik yürüyemeyeceksiniz’” 
(Mika 2:1-3).

“Bunun için YAHOVA’ya bağımlı 
olun. Şeytan’a karşı direnin, sizden ka-
çacaktır” (Yakup 4:7). Havari Yakup he-
pimize şöyle der: “YAHOVA’ya yaklaşın, 
O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, 
ellerinizi günahtan temizleyin. Ey karar-
sızlar, yüreklerinizi paklayın. Kederle-
nin, yas tutup ağlayın. Gülüşünüz yasa, 
sevinciniz üzüntüye dönüşsün. İSA’nın 
önünde kendinizi alçaltın, O sizi yücel-
tecektir.  Kardeşlerim, birbirinizi yerme-
yin [birbiriniz hakkında yalanlar söyle-
meyin]. Kardeşini [köktenci, Ortodoks 
bir Hristiyan’ı] yeren [hakkında yalan-
lar söyleyen] ya da yargılayan [YAHO-
VA’nın kusursuz olan yargısı dışında 
(bizim yargımız kusurludur, hatalıdır)] 
kişi, yasayı yermiş ve yargılamış olur. 
yasayı yargılarsan [YAHOVA’nın yasası-
nın yanlış olduğunu söylersen], yasanın 
uygulayıcısı değil, yargılayıcısı [kendi 
kendini atayarak] olursun. Oysa tek yasa 
koyucu, tek yargıç vardır [O da YAHO-
VA’dır]; kurtarmaya da mahvetmeye de 
gücü yeten O’dur. Ya komşusunu yargıla-
yan se n, kim oluyorsun? [“Yargı yalnız-

ca YAHOVA’nın gerçek SÖZ’üyle hareket 
eden, KUTSAL RUH’ta olanındır]”? (Ya-
kup 4:8-12).

Kurtarılmamışlar, MANEVİ bakım-
dan ölü olanlar kurtarılmışları nasıl yar-
gılayabilir? Onlar YAHOVA’nın yasasını, 
O’nun SÖZ’ünü bilmiyor! Onlar MA-
NEVİ olarak ölüler ve ölüler hiçbir şey 
bilmez. “Ama ölüler hiçbir şey bilmiyor” 
(Vaiz 9:5). Kendi hayatınızı planlamaya 
kalkışmayın! “Dinleyin şimdi, ‘Bugün ya 
da yarın filan kente gideceğiz, orada bir 
yıl kalıp ticaret yapacak, para kazanaca-
ğız’ diyen sizler, yarın ne olacağını bilmi-
yorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa süre 
görünen, sonra yitip giden buğu gibisi-
niz.  Bunun yerine, ‘İSA dilerse yaşaya-
cak, şunu şunu yapacağız’ demelisiniz’” 
(Yakup 4:13-15). 

İSA demiştir ki, “Kutsal Yasa’yı ya da 
peygamberlerin sözlerini [Eski Ahit] ge-
çersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. 
Ben geçersiz kılmaya değil, gerçekleş-
tirmeye geldim.  Size doğrusunu söyle-
yeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, 
her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan 
ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok 
olmayacak” (Matta 5:17-18). 

Kurtarılmamış çoğu insanın ve  
“Hristiyan” olduğunu söyleyen birçok 
kişinin Eski Ahit’in, Peygamberlerin ve 
Yasa’nın artık geçerli olmadığına inan-

DÜŞMANLARIMI 
SEVMEK Mİ?

yazan: Tony Alamo

Cilt 09300

1 Luka 12:29, Rom. 8:7, 12:16, 15:5-6, 1 Kor. 1:10, 2:16, 2 Kor. 13:11, Filip. 1:27, 2:2, 3:14-15, 4:2, 2 Tim. 1:7, Yak. 1:8, 4:8, 1 Pet. 3:8  

Alamo Hıristiyan Ulusu



2

DÜŞMANLARIMI 
SEVMEK Mİ?

(1. sayfanın devamıdır)

sürdürenler” (Esinleme 14:12). İmansız 
insanların dünyası, kandırılanlar, kötü 
kalmak, canavara, şeytanın Roma Kato-
liği ve Müslüman hükümetine tapmayı 
sürdürmek istiyor. (Roma Katolikliği İs-
lam’ı Vatikan’ın bugünkü dünya hüküm-
darlarının pis işlerini yapması için kurdu 
[bkz: Jack Chick’in Chick Yayıncılık tara-
fından yayınlanan Peygamber kitabı. Ki-
tabı sipariş etmek için Chick Yayıncılık, 
Posta Kutusu 3500, Ontario, Kaliforniya, 
91761-1019’a yazın ya da (909) 987-0771 
numarasını arayın].) İSA şeytanın dün-
yadaki kötü insanları kandırmasına izin 
veriyor, ta ki onlar GERÇEK YASA’yla, 
YAHOVA’nın YASASI’yla yargılanana 
dek – hem de çok yakında!6

YAHOVA bütün günahkar insanların 
terörle sindirilmesine izin veriyor, ama 
onlar git gide daha fazla günah işliyor.7 
Hepsi yaptıklarından sorumlu tutulacak. 

Obama çeşitli kurnazlıklarla Beyaz 
Saray’a girmeyi başardı. YAHOVA’ya baş 
kaldırdığı için bu dünyanın işi bitti; bu 
dünya lanetlendi, ama bunu kabul ede-
meyecek kadar fazla ileri gittiler. 

Yeşu ve İsrail ordusu İsrail ulusunu 
yok etmek isteyen (tıpkı dünya ulusla-
rının bugün İsrail’i yok etmek istemesi 
gibi) beş kralı yakaladı. Yeşu onları kat-
letti ve beş ağaca astı. “Sonra Yeşu adam-
larına, ‘Mağaranın ağzını açın, beş kralı 
çıkarıp bana getirin’ dedi.  Onlar da beş 
kralı – Yeruşalim, Hevron, Yarmut, Lakiş 
ve Eglon krallarını – mağaradan çıka-
rıp Yeşu’ya getirdiler. Krallar getirilince, 
Yeşu bütün İsrail halkını topladı. Savaşta 
kendisine eşlik etmiş olan komutanlara, 
‘Yaklaşın, ayaklarınızı bu kralların bo-
yunları üzerine koyun’ dedi. Komutanlar 
yaklaşıp ayaklarını kralların boyunları 
üzerine koydular. Yeşu onlara, ‘Korkma-
yın, yılmayın; güçlü ve yürekli olun’ dedi, 
‘YAHOVA savaşacağınız düşmanların 
hepsini bu duruma getirecek.’ Ardından 
beş kralı öldürdü ve her birini beş ağa-
ca astı. Akşama dek öylece ağaçlara asılı 
kaldılar” (Yeşu 10:22-26). 

Biz eşlerimizi, çocuklarımızı ve bizi 
öldürmek isteyen deli, yasa tanımaz ka-
tillerle oturup uzlaşmaya çalışmayız. 
Şeytanla pazarlık edemeyiz.8 YAHO-
VA’yla aynı fikirdeyim. İsrail lideri Ben-

jamin Netanyahu şöyle dedi: “Soykırım’ı 
inkar eden ve bizi de, Amerika’yı da yok 
etmek istediğini söyleyen insanlarla nasıl 
barış konuşması yapabiliriz?” YAHO-
VA’nın SÖZ’ünün dediği gibi, şeytanla 
hemfikir olamayız, ama yine şu sözlere 
uymalıyız: “Şeytan’a karşı direnin, sizden 
[bizden] kaçacaktır” (Yakup 4:7). Ama 
önce, YAHOVA’ya bağımlı olun!9

Peki ya teröristler? YAHOVA size on-
lara, kendilerinin Eski Ahit’te yaptıklarını 
yapmanızı söylese bu çok kolay olurdu; 
ama aslında siz, hepimiz, YAHOVA’ya 
güvensek, ona bütün kalbimizle inansak, 
O’nun SÖZ’üne güvensek daha kolay 
olurdu. İSA bunu şu şekilde söylüyor: 
“Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyo-
rum: Düşmanlarınızı sevin [bu emirlere 
onların önünde uymak, onlar için dua 
etmek ve onlara YAHOVA’nın SÖZ’ünü 
öğretmekle olur], sizden nefret edenlere 
iyilik yapın [emirlere uymak onlara iyilik 
yapmaktır], size lanet edenler için iyilik 
dileyin [emirlere uyun], size acımasız-
ca hakaret edenler için dua edin [İSA’yı 
yüreklerine almaları için dua edin]. Eğer 
yalnız sizi sevenleri [köktenci Hristiyanla-
rı] severseniz, bu size ne övgü kazandırır? 
Günahkârlar bile kendilerini sevenleri se-
ver. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, 
bu size ne övgü kazandırır? Günahkârlar 
bile böyle yapar” (Luka 6:27-28, 32-33). 

Devlet sahte suçlamalara dayanarak 
milyonlarca dolar değerindeki yaşam te-
sislerimizi, kiliselerimizi ve işletmeleri-
mizi elimizden aldığında, insanlarımızı 
kışın ortasında sokağa attığında, Nash-
ville, Tennessee’deki, kapatıp sattıkları 
dükkanımızın vitrinine şöyle büyük bir 
levha asmıştım: “Bu dünyaya annemin 
rahminden çıplak geldim, çıplak gidece-
ğim.  İSA verdi, İSA aldı,   İSA’nın adına 
övgüler olsun” (Eyüp 1:21). Beni sahte 
IRS suçlamaları ve başka birçok suçla-
mayla altı yıl hapse attılar. Şimdilik sahte 
suçlamalara dayanarak beni yalnızca 175 
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dığı kanısındayım! Ama çok yanılıyor-
lar! İSA bunu kendi ağzıyla söyledi!2 
Ya Yasa ve Peygamberler, ya Eski Ahit? 
O halde katilleri yasanın emrettiği gibi3 
cezalandırmalı mıyız ve Yeni Ahit’in em-
rettiği gibi, yasanın yasa tanımayanlar 
için olduğunu mu söylemeliyiz? “Çün-
kü biliyoruz ki, Yasa doğrular için değil, 
yasa tanımayanlarla asiler, tanrısızlarla 
günahkârlar, kutsallıktan yoksunlarla 
kutsala karşı saygısız olanlar, anne ya da 
babasını öldürenler, katiller, fuhuş ya-
panlar, kendilerini insanllarla kirleten-
ler, köle tüccarları, yalancılar, yalan yere 
ant içenler ve sağlam öğretiye karşıt olan 
başka ne varsa onlar için konmuştur” (1 
Timoteos 1:9-10). 

Eski Ahit’e uymazsak yasa tanımayan 
bir topluma dönüşürüz. Deccal kadar 
yasa tanımayan bir topluma mı? EVET! 
Peki, bugünün İsa karşıtı hükümetinin 
değiştirdiği yasalar ne olacak? Peygam-
ber Daniel, Daniel kitabında bunu ön-
görmüştür. Daniel 7:25 Şeytan’ın kötücül 
ruhunun bugünün şeytani hükümetini 
yönettiğini söyler. “Ve o YÜCELER YÜ-
CESİ’ne karşı büyük sözler söyleyecek 
[kutsal olana küfredecek], O’nun kut-
sallarını yıpratacak. Zamanları, yasaları 
değiştirmeyi amaçlayacak [YAHOVA’nın 
yasalarını].” Şeytan zamanları değiştir-
meyi düşünebilir, ama Esinleme kitabı 
şöyle der: “Çünkü o [şeytan] ZAMANI-
NIN AZ OLDUĞUNU biliyor [sonunun, 
lanetlenişinin zamanını asla değiştire-
mez]” (Esinleme 12:12). Şeytan YAHO-
VA’nın kendi YASASI olan SÖZ’ünün 
hiçbir zaman değişmeyeceğini4 ve ken-
disinin (şeytan) çok yakında sonsuza sü-
recek işkenceler çekmeye başlayacağını5 
biliyor. YAHOVA O’na ve O’nun azizle-
rine karşı savaşanlarına bunu yapmaları 
için bir mevsim izin verdi. Şeytan bizim 
kim olduğumuzu ve biz azizlerin YAHO-
VA’nın yargısını ve İSA’nın dönüşünü sa-
bırla beklemeyi bildiğimizi biliyor. “İşte 
azizlerin sabrı; işte YAHOVA’nın buyruk-
larını yerine getirenler, İSA’ya imanlarını 
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Sevgili, çok değerli Vaiz,
Size bu mektubu yazdığım için 

çok mutluyum. Burada, Glasgow’da-
ki kardeşlerden biri bana literatürü-
nüzü verdiği için gerçekten kutsan-
dım.

Sözleriniz yalın ve keskin, içlerin-
de hiç ikiyüzlülük yok ve ben Birleşik 
Krallık’taki kiliselerin çoğunun nasıl 
iki yüzlü olduğunu açıkça görebili-
yorum!

İmkanınız varsa bana bir İncil ve 
İncil Kehanetine Göre Mesih kitabı 
gönderin.
Yahova sizi kutsasın,
Sami           Glasgow, İskoçya

İskoçya

Georgia
Merhaba Vaiz Alamo, 

Umarım mütevazı kelimelerim eli-
nize geçtiğinde sevdiklerinizin yanında 
olursunuz, sağlığınız sıhhatiniz de yerin-
de olur; Efendi’miz İsa sizi daima kutsa-
sın. Vaiz Alamo, adım J.P. Georgia eyale-
tinde hapis yatıyorum. Bunu yazmamın 
sebebi, daha önce yattığım başka bir 
hapishanede tanıştığım bir arkadaşımın 
çok sayıda literatürünüze sahip olmasıy-
dı. Onları ben de okumaya başladım ve 
çok hoşuma gittiler. Yahova’nın Söz’ünü 
öğretiş şekliniz, hepimizi O’nu tanımaya 
ve hayatımızı O’nun ellerine teslim et-
meye çağırışınız, ama Katolik Kilisesi’nin 
ve Roma Papalarının bizi kör etmesine 
izin vermememizi söyleyişiniz hoşuma 
gidiyor. Onlarla ilgili söylediğiniz her 
şey doğrudur. Vaiz Alamo, bundan önce 
İncil’in kapağını dahi kaldırmamıştım, 

Yahova’nın Söz’ünü de bilmiyordum; 
bu sebepten O’nu tanımıyor, hayatımı 
düzeltemiyordum. İşin doğrusu şu; 
önceden yanlış yöne gidiyordum, ama 
şimdi İsa Mesih’i tanımayı arzuluyo-
rum, size de o yüzden yazıyorum. Ya-
hova’yla ilgili daha çok şey öğrenmem 
için bana daha fazla bilgi ve literatür 
göndererek yardımcı olabilir misiniz?

Umarım mektubumla fazla vakti-
nizi almamışımdır. Şimdilik diyecek-
lerim bu kadar. Bütün kardeşlerime 
selamlar gönderiyorum.
Dostunuz,
J.P.                 Rock Springs, GA

Sevgili Vaiz Alamo,
Ne kadar meşgul bir adam olduğu-

nuzun farkındayım, ama size yazmak ve 
burada yaşayıp Yahova’ya hizmet edebil-
diğim için ne kadar minnettar olduğumu 
söylemek istedim. Uyanık olduğum her 
anda Yahova’nın Söz’ünü okuyabiliyor, 
Yahova’nın yazmanıza yardımcı olduğu 
mesajları dinleyebiliyor, İncil literatürü-
nü okuyabiliyorum. 

Efendim, gerçeğin yanında olduğu-
nuz ve sizin de, kilisenizin de Her Şeye 
Kadir Yahova için katlandığınız her şey 
için size teşekkür ederim. Durumun sü-
rekli zorlaştığını biliyorum, ama Yahova 
bize hiç yolculuğumuzun kolay olacağını 
söylemedi. Ama fark ettiğim bir şey var, o 
da gerçekten iman eden başka insanların 
yanında olmanın durumu bir parça ko-
laylaştırdığı. Amin.

Çok şey bilmiyorum, ama hiç şüphesiz 
inandığım başka bir şey var. O da, hapis-
hanede Bethany’yle tanışmamış ve ondan 
kilisenizle ilgili bilgi almamış olsam, mut-
laka ama mutlaka Cehennem’e gidecektim. 
Yahova beni Bethany’yle aynı hapishaneye 
koydu, çünkü O benim yüreğimi gerçek-
ten biliyor ve O’na hizmet etmenin eksiksiz 
gerçeğini öğrendiğim anda, bu hayatta ve 

ebedi hayatta ona hizmet etmeyi sürdüre-
ceğimi biliyordu. Bunun için size de, Susan 
Alamo’ya da (onun kayıtları da harikula-
de) ve buradaki başka kardeşlerime de ne 
kadar teşekkür etsem azdır. 

Sizin ve İsa’nın GERÇEK VÜCU-
DU’nun geri kalanının en kısa zamanda 
eve dönmesi için dua ettiğimi bilin. 

Ayrıca elbette bütün düşmanlarımız 
için de dua edeceğim; belki onlar da böy-
lece kötülüğü bırakıp tövbe ederler. Amin. 

İsa Mesih gerçekten Yahova’nın Oğ-
lu’dur. Amin.
Rita              Texarkana, AR

Not: İncil literatürleriniz gerçekten 
harikulade. Her şeyi olduğu gibi anlatı-
yorsunuz ve bu çok büyük bir lütuf. Doğ-
ru öğretileriniz aracılığıyla ruhumun 
kurtulmasına yardımcı olduğunuz için 
tekrar teşekkürler.

Bir an önce eve dönün.
Rita

Efendim, burada oturmuş, Vaftiz’le 
ilgili kayıtlarınızı dinliyorum. Ruh’un 
bana rehberlik ettiğini biliyorum, ama 
suyun içinde vaftiz edilmem gerektiği-
ni de biliyorum. İsa’nın bana yapmamı 
söylediği HER ŞEYİ yapıp yapmadığımı 
bilmek istiyorum. Amin.

Arkansas

Sevgili Vaiz Tony, 
Efendi’miz ve Kurtarıcı’mız İsa Mesih’in değerli adıyla selamlar.
Birkaç hafta önce, size ve Alamo kilisesine karşı yapılan sahte suçlamaların 

sonucunda hapse atılışınızın üzücü hikayesini duyduk. Bu, Alamo literatürü-
nü dağıtan bütün Hristiyanları kötü göstermek ve onların cesaretlerini kırmak 
amacıyla ulusal radyo istasyonumuzda yayınlandı. Gelgelelim, bu yalnızca li-
teratürün ülkemiz üzerinde büyük bir etkisinin olduğuna ve iftiraların bundan 
kaynaklandığına dair inancımızı doğruluyor. Yahova’nın bize bu iftiraların şid-
detinin en çok arttığı anda bağışladığı bu açıklanamaz ilahi cesaretten hayrete 
düştük; öyle ki, o dönemde her zamankinden fazla literatür dağıtabildik. Sizin 
masum olduğunuzu biliyoruz, çünkü hikayenizi o kadar iyi biliyoruz ki, herhan-
gi birinin bize yalan söylemesi imkansız. Kendisi de vaiz olan babam, vaizliği-
nizle tanıştığından bu yana, yirmi yıldan uzun süredir sizinle temas halinde.

Dağıtmak için yirmi binden fazla çeşitli literatüre ve mesajlarınızı dinleyebilme-
miz için CD’lerinize ihtiyacımız var. İnsanlar gerçekten Yahova’nın Söz’üne açlar.

Yahova sizi kutsasın.
Sizden yakında haber almayı umuyorum.

Saygılarımla, 
F.P.                       Zomba, Malavi

Afrika

Vaiz Alamo’ya Mektuplar 



4

10 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   11 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   12 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9   13 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   14 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13   15 1 Kor. 3:16, Esin. 3:20   16 Efes. 
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yıl hapis cezasına mahkum ettiler. Kur-
tuluş için YAHOVA’ya güveniyorum! 
İnsanlar bana neden intikam almaya ça-
lışmadığımı soruyor. YAHOVA, “Öç be-
nimdir, ben karşılık vereceğim,” der (Ro-
malılar 12:19). O insanlara “İSA içimde 
yaşıyor ve ben Cennet’e gideceğim!” di-
yorum. Siz de oraya gideceksiniz. HRİS-
TİYANLIK’ın en zor dersi “SEVGİ”dir. 
İşe bu duayı okumakla başlayın:

YAHOVA’m, günahkar ruhuma mer-
hamet et.10 İSA MESİH’in yaşayan  YA-
HOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna ina-
nıyorum.11 O’nun çarmıhta öldüğüne ve 
bütün eski günahların affedilmesi için 
değerli kanını döktüğüne inanıyorum.12 
YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un 
gücüyle ölüyken dirilttiğine13 ve İSA’nın 
şu anda YAHOVA’nın sağ kolu olarak 
yanı başında oturduğuna, günah itirafı-
mı ve bu duayı dinlediğine inanıyorum.14 
Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kal-
bime davet ediyorum, İSA.15 Kalvari’deki 
çarmıhta benim yerime döktüğün değerli 
kanla bütün pis günahlarımı yıkayıp te-
mizle.16 Beni geri çevirmeyeceksin, İSA; 
günahlarımı affedecek, ruhumu kurtara-
caksın. Bunu biliyorum, çünkü SENİN 

SÖZÜN İncil öyle diyor.17 SENİN SÖZÜN 
kimseyi geri çevirmeyeceğini söylüyor ve 
buna ben de dahilim.18 O yüzden, SENİN 
beni duyduğunu, SENİN bana cevap ver-
diğini ve kurtarıldığımı biliyorum.19 Ve 
ruhumu kurtardığın için SANA teşekkür 
ediyorum, İSA; minnetimi SENİN buyur-
duklarını yaparak ve daha fazla günah iş-
lemeyerek göstereceğim.20

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya 
batırılmayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL 
RUH adına vaftiz edilmeyi söyledi.21 İn-
cil’in Kral James Versiyonunu [the English 
King James Version] özenle okuyup anla-
yın ve söylediklerini yapın.22 

İncil’in yeni versiyonlarından, NIV, 
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme edil-
memiş olanlar mevcuttur. Romalılar 13:1-
4 orijinal yazılarda şunu söylemektedir: 
“Herkes, altında bulunduğu yönetime bağlı 
olsun. Çünkü Yahova’dan olmayan yöne-
tim yoktur. Var olanlar Yahova tarafından 
kurulmuştur [Yahova’nın yeryüzündeki 
güçleri, İncil’i vaaz edenlerdir]. Bu neden-
le, yönetime karşı direnen, Yahova’nın dü-
zenlediğine karşı gelmiş olur. Karşı gelenler 
yargılanır. İyilik yapanlar değil, kötülük ya-
panlar yöneticilerden korkmalıdır. Yöne-
timden korkmamak ister misin? İyi olanı 
yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çün-
kü yönetim, senin iyiliğin için Yahova’nın 
hizmetindedir. [LAİK DEVLET YA DA 
DEVLET KURUMLARI ÖYLE DEĞİL-

DİR!!!! İnciller onların Şeytan’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 bağışlarla. Başınız-
da bir lanet var: çünkü BENİ, hatta bütün bu 
ulusu [ve bütün dünyayı] soydunuz. Bütün 
ondalık vergilerinizi [ondalık vergisi, brüt 
gelirinizin %10’udur] ambara getirin, böyle-
ce BENİM evimde et [manevi yemek] olsun 
[ruhsal kurtarılsın], ve BANA bu vesile ile 
hemen kanıtlayın, dedi CENNET ORDU-
LARININ YAHOVA’SI, size Cennet’in pen-
cerelerini açmazsam ve sizi kutsamazsam, 
onu almaya yerinizin olmayacağını görün. 
Ve yok ediciyi sizin için cezalandıracağım, o 
da toprağınızdaki meyveleri yok etmeyecek; 
asmanız da tarlada zamanından önce mey-
ve vermeyecek, dedi CENNET ORDULA-
RININ YAHOVA’SI. Ve bütün uluslar size 
kutsanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade 
bir diyar olacak, dedi CENNET ORDULA-
RININ YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).

(2. sayfanın devamıdır) 

DÜŞMANLARIMI 
SEVMEK Mİ?

Lütfen daha fazla bilgi almak, literatür istemek ya da ilginizi çeken başka konularda bilgi almak için bizimle temasa geçin.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Yirmi dört saat erişilebilen dua ve bilgi hattı: +1 (661) 252-5686  • +1 Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Dünya Çapında Tony Alamo Hristiyan Vaizlikleri, YAHOVA’ya bütün yürekleri, ruhları, akılları ve güçleriyle hizmet etmeyi 
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 (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.
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