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Bırakın insanları havaya uçuran intihara eğilimli manyakları; Amerikalılardan, İsraillilerden ya da herhangi
birinden nefret eden kişileri; Cennet’te
kimseyi yetmiş iki bakire de, tek bir kız
ya da bakire de beklemiyor. Her şeyden
önce, Cennet’te kimsenin cinsel organı yoktur! O yüzden kimse orada seks
yapmaz! Biz oraya gittiğimizde (ya da,
gidersek) melekler gibi oluruz (Matta
22:29-30).
YAHOVA zengin adamı naçiz dilenci Lazar’a yardım etmediği için Cehennem’e yolladıysa, sizce kötülüğünüz
için, herhangi birini, özellikle YAHOVA’nın seçilmiş insanları olan İsraillileri, köktenci HRİSTİYANLARI ya da
başka herhangi birini öldürdüğünüz
için size ne yapacak, sizi şeytani radikal Müslümanlar?1 YAHOVA İsrail
topraklarını Yahudilere, İsrail’e verdi,
başka kimseye değil!2
Cennet’in Krallığı’na girmek sahte peygamberlerin size söylediği kadar
kolay değil. İSA’nın YAHOVA’nın tek
gerçek OĞLU olduğuna, tek YOL ol-

duğuna, tek GERÇEK olduğuna ve tek
HAYAT olduğuna (Yuhanna 14:6)3 dair
inancımız sayesinde yeniden doğar ya
da kurtarılırız. Kurtarıldıktan sonra her
gün hacımızı sırtımıza alıp kendimizi
inkar etmek, İSA’yı KUTSAL RUH’un
içinde takip etmek zorundayız (Markos
10:21, Luka 9:23-24, Efesliler 2:4-10).
İSA Luka 16:16’da der ki: “Kutsal Yasa
ve peygamberlerin devri Yuhanna’nın
zamanına dek sürdü. O zamandan bu
yana YAHOVA’nın krallığı müjdeleniyor ve herkes oraya zorla girmeye çalışıyor.” Cennet’e giden yol öyle dar ve
düzdür ki, insanın o yola kelimenin gerçek anlamıyla sıkışarak girmesi gerekir!4
“Yerin ve göğün ortadan kalkması, Kutsal Yasa’nın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır” (Luka 16:17).
O yüzden içimiz YAHOVA’nın, bize
bir daha hiçbir zaman günah işlememe kuvveti veren TESELLİ EDEN’in,
RUH’uyla dolmak zorundadır (Yuhanna 14:16-18, Elçilerin İşleri 1:8).
İSA şöyle dedi: “Zengin bir adam
vardı. Mor, ince keten giysiler giyer,

bolluk içinde her gün eğlenirdi. Her
tarafı yara içinde olan Lazar adında
yoksul bir adam bu zenginin kapısının
önüne bırakılırdı; zenginin sofrasından
düşen kırıntılarla karnını doyurmaya
can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı.
“Bir gün yoksul adam öldü, melekler onu alıp İbrahim’in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü [onu Cennet’te, şilteler üzerinde
yetmiş iki bakire de, tek bir bakire de
beklemiyordu!]. Cehennem’de [sonsuza dek] ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim’i ve onun
yanında Lazar’ı gördü. ‘Ey babamız İbrahim, acı bana!’ diye seslendi. ‘Lazar’ı
[kendisi Yahudi’ydi] gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum.’ İbrahim, ‘Oğlum’ dedi, ‘Yaşamın
boyunca senin iyilik payını, Lazar’ın da
kötülük payını aldığını unutma. Şimdiyse o burada teselli ediliyor, sen de
azap çekiyorsun. Üstelik, aramıza öyle
(devamı 2. sayfada)
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bir uçurum kondu ki, ne buradan size
gelmek isteyenler gelebilir, ne de oradan kimse bize gelebilir.’
“Zengin adam şöyle dedi: ‘Öyleyse
baba, sana rica ederim, Lazar’ı babamın evine gönder. Çünkü beş kardeşim
var. Lazar onları uyarsın ki, onlar da bu
ıstırap yerine düşmesinler.’ İbrahim,
‘Onlarda Musa’nın ve peygamberlerin
sözleri [Eski Ahit] var, onları dinlesinler’ [YAHOVA SÖZ’üne adından daha
fazla değer verir (Mezmurlar 138:2)]
dedi. “Zengin adam, ‘Hayır, İbrahim
baba, dinlemezler!’ dedi. ‘Ancak ölüler arasından biri onlara giderse, tövbe
ederler.’ İbrahim ona, ‘Eğer Musa ile
peygamberleri dinlemezlerse, ölüler
arasından biri dirilse bile ikna olmazlar’ dedi” (Luka 16:19-31).
Ne kadar doğru! İSA ölüyken dirildi, ama Havva gibi insanları onları
pohpohlayarak aldatan Şeytan5 bütün
dünyayı kandırdı (Yaratılış 3:1-6, 2
Korintliler 11:3). Ruhunuz acınası vücudunuzu terk ederken sizin yerinizde
olmayı hiç istemezdim – siz, Cennet’in
katiller için açılmış bir genelev olduğunu sananlar! Yüzünüzün güleceğini sanıyorsunuz, ama durum bunun
tam tersi olacak! Cehennem’in zengin
adamdan bile fazla ıstırap çekeceğiniz
bir yerine atılacak, daha fazla çığlıklar
atacaksınız (Yuhanna 8:44, 1 Timoteos 1:9, 1 Petrus 4:15, 1 Yuhanna 3:15,
Esinleme 21:8, 22:15). “Sonra yasa tanımaz adam [şeytanın bedeni, yani
din] ortaya çıkacak. İSA MESİH onu
ağzının soluğuyla öldürecek, gelişinin
görkemiyle yok edecek. Gelişi Şeytan’ın kuvvet, alamet ve yalancı mucizelerle dolu işlerinden sonra olan o bile
tükenip gidecektir. Ve mahvolanların
içlerindeki günahkarlığın aldatmacası;
onlar hakikatin sevgisini kabul etmedikleri için kurtarılamayacaklar. İşte
bu nedenle YAHOVA yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç

gönderiyor. Öyle ki, gerçeğe inanmayan ve kötülükten hoşlananların hepsi
lanetlensin” (2 Selanikliler 2:8-12).6
Süleyman’ın Özdeyişleri 6:16-19
der ki: “YAHOVA’nın nefret ettiği altı
şey, iğrendiği yedi şey vardır: Gururlu
gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken
eller, şeytani hayaller kuran yürek [masum insanları havaya uçururlarsa onları yetmiş iki genç bakirenin bekleyeceği hayalleri], kötülüğe seğirten ayaklar
[Dünya Ticaret Merkezi’ni, Fort Hood’u ve uçağı havaya uçurmak için seğirten ayaklar], yalan soluyan yalancı
tanık [kendilerinin kutsal olduğunu
söyleyenler] ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi [birbirlerine bu şeytani şeyleri yapmalarını söyleyenler]”
(Süleyman’ın Özdeyişleri 6:18-19).
İSA hepimize de söylediği gibi Saddusilere Cennet’te seks de, evlilik de,
bırakın yetmiş ikiyi, insanları şiltelerin
üzerinde bekleyen tek bir kumral, kızıl
ya da sarışın bakirenin bile olmadığını
söylemiştir – özellikle de siz katil radikal Müslümanları bekleyen bakirelerin. Matta 22:29’da şu sözler geçer: “İSA
onlara, “Siz [Sadussiler, Müslümanlar]
Kutsal Yazılar’ı ve YAHOVA’nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz”
diye karşılık verdi. “Dirilişten sonra
[Cennet’te] insanlar ne evlenir, ne de
evlendirilir, Cennetteki melekler gibidirler [Yakışıksız uzuvları, seks organları, cinsiyetleri yoktur!]” (Matta
22:29-30).
Havari Paul Birinci Korintliler
12:23-26’da şöyle der: “Bedenin daha
az değerli saydığımız bölümlerine daha
çok değer veririz. Böylece gösterişsiz
bölümlerimiz [cinsel organlar] daha
gösterişli olur. Gösterişli bölümlerimizin özene ihtiyacı yoktur. Ama YAHOVA değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. Öyle ki,
bedende ayrılık olmasın, bölümler birbirini eşit biçimde gözetsin. Bir bölüm
acı çekerse, bütün bölümler birlikte acı

5 Esin. 12:9, 13:1-4, 18:2-24, 19:19-20 6 Yeş. 66:4
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çeker; bir bölüm yüceltilirse, bütün bölümler birlikte sevinir” (1 Korintliler
12:23-26). “Şimdi [şayet kurtarıldıysanız] sizler Mesih’in bedenisiniz, bu
bedenin ayrı ayrı bölümlerisiniz” (1
Korintliler 12:27).
Müslümanlar: Kendinizi havaya
uçurmaktan vazgeçin. Ayrıca, masum
insanları öldürmekten de vazgeçin.
Kendinizi öldürseniz bile doğruca Cehennem’e gidersiniz (Esinleme 21:8,
22:14-15). Ben sizin gibi akıllıca tasarlanmış fabllar ya da peri masalları anlatmıyorum, GERÇEĞİ anlatıyorum.
Şu andaki gibi devam ederseniz, günahlarınız için tövbe etmeyi reddederseniz Ateş Gölü’nde sonsuza dek yanarsınız. İntihar etsin diye İSA’nın aklını
çelen şeytan size de aynı şeyi kendinize yapmanızı ve masum insanları
öldürmenizi söyleyen şeytandır (Luka
4:9-12). Kuvvetli bir yanılsama altında
işliyorsunuz (2 Selanikliler 2:11). Ne
tür bir YAHOVA size böyle bir şey yapmanızı söyler? Onun (Şeytan’ın) delice
emirlerine uymadan önce, hemen şimdi tövbe edin.
Çünkü YAHOVA’nız İSA, Yahovaların YAHOVA’sı, efendilerin EFENDİSİ’dir. O kimseyi kayırmayan,
rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli
YAHOVA’dır. Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever. Siz de yabancıları seveceksiniz.
Çünkü Mısır’da siz de yabancıydınız. Efendiniz YAHOVA’dan korkun.
O’na kulluk edin. Ona bağlı kalın ve
O’nun adıyla ant için. O övgünüzdür.
Gözlerinizle gördüğünüz o büyük,
heybetli belirtileri sizin için gerçekleştiren YAHOVA’nızdır” (Yasa’nın
Tekrarı 10:17-21). “YAHOVA sevgidir” (1 Yuhanna 4:16).

(devamı 4. sayfada)
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Sevgili Vaiz,
“Tony Alamo Vaizlikleri” programınızla beni programdan büyük bir coşkuyla söz eden bir komşu aile tanıştırdı.
Sonunda programı Radyo Afrika İki’de dinleme fırsatım
oldu. Komşularımın mesajınızı neden övdüğünü kendim
görmüş oldum. Hayat değiştiren bir mesaj veriyorsunuz.
Böyle iyi işler yapmaya devam edin.
Saygılarımla,
J.D.
Mt. Darwin, Zimbabve, Afrika

Tony Alamo’nun Değerli Kız ve Erkek
Kardeşleri,
Bu mektubu hijyen ve pullar sayesinde
finansal bakımdan kutsandığım için yazıyorum. Adım Eunice Oglesby. Yakın zamanda şartlı tahliye duruşmasına gittim
ve şartlı tahliye edildim. 29 Ocak 2010’da
serbest bırakılacağım. Bütün bunlar beni
çok heyecanlandırdı; YAHOVA’ya şükürler
olsun! Nerdeyse 11 yıl hapiste kaldıktan
sonra özgürlüğüme kavuşacağım.
Cezam süresince aldığım destekten ötürü Tony Alamo ve vaizliğine teşekkür etmek
istiyorum. Onca baskıya dayanmamı sağlayan, Yahova’nın Söz’ünden çıkmama engel
olan harikulade bültenleriniz için size teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın dört bir
yanında yaptığınız yardımlardan ötürü size
teşekkür etmek istiyorum.
Yahova size daima kutsamaya devam etsin,
İsa sevgisini paylaşan kardeşiniz,
Eunice Oglesby
Chillicothe, MO

Sevgili Vaiz Alamo,
Size büyük bir sevgiyle yazıyorum. Ben yirmi dokuz
yaşında, genç bir adamım. Ücra bir bölgede yaşıyorum ve
yüz kişiyle kurduğum bir yoldaşlık var; hepsi dağıttığım
Tony Alamo literatürünü takip ediyor. İnsanlar İsa’ya
döndüler.
Size Tony Alamo’nun köyümü nasıl etkilediğini gösteren
fotoğraflar göndereceğim.
Yahova size ve kilisenizi kutsasın.
T.C.
Mzimba, Malavi, Afrika

Sevgili Tony,
Dua konusundaki son tembihlerin için çok teşekkürler. Onlar
tünelin sonunda hiçbir ışık yokmuş gibi görünen bir dönemde
bana çok büyük destek verdi. Aklıma yakın zamanda gördüğüm
bir rüya geldi; rüyamda dışarıdaydım, kuzeydeki eski evimin önündeydim (neden orada olduğumu
bilmiyorum). Gökyüzü birden
karardı ve rüzgar kademe kademe
hızlanmaya başladı. Rüzgar çabucak hız kazandı ve ilk içgüdüm bir
şeye tutunmak oldu. Tutunabileceğim tek şey kendimi bildim bileli orada olan, yapraklarını dökmeyen yaşlı bir ağaçtı. Ağaç artık
çok daha büyük, gür yapraklı ve
kuvvetliydi. O ağaca tutunduktan
sonra, rüzgar şiddetle eserken tec-

Arkansas
rübe ettiğim şeyin kötü havadan
çok daha fazlası olduğunu fark
ettim. O ağaç hep orada olmasına rağmen, ağacın bana faydası
olmayacaktı. Ben de ağacı bıraktım, kendimi elimden geldiğince
hazırladım, gözlerimi kapattım
ve yüksek sesle dua etmeye başladım. Sonra uyandım… Rüyam
çok kısaydı ve aniden bitmişti,
ama anlamını artık net bir biçimde görebiliyorum: ilk içgüdülerinizi unutun ve Yahova’ya güvenin,
DUA EDİN. Senin “Şu anda bir
fırtınayla mücadele ediyoruz, ama
fırtına sonsuza dek sürmeyecek.
Fırtına çok şiddetli, ama yakında
bitecek ve güneş parlayacak; siz
yalnızca dayanın, fırtınadan sonra
birçok güneşli gün göreceksiniz”

3

dediğin son mesajından sonra
bunu özellikle düşündüm.
Şeytan elbette bize bunları unutturmaya çalışıyor, ama Yahova’ya
şükür sen varsın. Bizi doğru yolda
tutuyor, Cennet’e yönlendiriyorsun.
Bütün bunların kafamı çok karıştırdığı anlar olmadığını söylesem
yalan olur, ama bu mesajlar yoluma devam etmemi sağladı. Hücre
hapsindeyken bile cesaret veriyorsun, insanların ruhlarını besleyip
yükseltiyorsun – Yahova kesinlikle
senin tarafında! Sana teşekkür ederim. Sen Yahova’nın gerçek bir peygamberisin – ve bütün dünyanın
önünde haklı olduğun kanıtlanacak.
Seviliyorsun ve çok özleniyorsun.
Yahova’ya şükürler olsun,
Bren Broderick
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Hemen şimdi, GERÇEK YAHOVA’ya bu duayı edin ve kurtarılın!
YAHOVA’m, günahkar ruhuma merhamet et.7 İSA MESİH’in yaşayan YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna inanıyorum.8 O’nun çarmıhta öldüğüne ve
bütün eski günahların affedilmesi için
değerli kanını döktüğüne inanıyorum.9
YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un
gücüyle ölüyken dirilttiğine10 ve İSA’nın
şu anda YAHOVA’nın sağ kolu olarak
yanı başında oturduğuna, günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine inanıyorum.11
Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kalbime davet ediyorum, İSA.12 Kalvari’deki
çarmıhta benim yerime döktüğün değerli
kanla bütün pis günahlarımı yıkayıp temizle.13 Beni geri çevirmeyeceksin, İSA;
günahlarımı affedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu biliyorum, çünkü SENİN
SÖZÜN İncil öyle diyor.14 SENİN SÖZÜN
kimseyi geri çevirmeyeceğini söylüyor ve
buna ben de dahilim.15 O yüzden, SENİN
beni duyduğunu, SENİN bana cevap verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.16 Ve
ruhumu kurtardığın için SANA teşekkür

ediyorum, İSA; minnetimi SENİN buyurduklarını yaparak ve daha fazla günah işlemeyerek göstereceğim.17
Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya
batırılmayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL
RUH adına vaftiz edilmeyi söyledi.18 İncil’in Kral James Versiyonunu [the English
King James Version] özenle okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.19
İncil’in yeni versiyonlarından, NIV,
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar 13:14 orijinal yazılarda şunu söylemektedir:
“Herkes, altında bulunduğu yönetime bağlı
olsun. Çünkü Yahova’dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Yahova tarafından
kurulmuştur [Yahova’nın yeryüzündeki
güçleri, İncil’i vaaz edenlerdir]. Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Yahova’nın düzenlediğine karşı gelmiş olur. Karşı gelenler
yargılanır. İyilik yapanlar değil, kötülük yapanlar yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? İyi olanı
yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü 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 göndereceğiz. Daha fazla bilgi almak için bize
telefon edebilir ya da e-posta gönderebilirsiniz. Bu mesajı başka biriyle paylaşın.
İsa’nın buyurduğu gibi, dünyanın kurtarılmasını 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. Başınızda bir lanet var: çünkü BENİ, hatta bütün bu
ulusu [ve bütün dünyayı] soydunuz. Bütün
ondalık vergilerinizi [ondalık 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 YAHOVA’SI, size Cennet’in pencerelerini 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 meyve vermeyecek, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI. Ve bütün uluslar size
kutsanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade
bir diyar olacak, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).

7 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 8 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 9 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9 10 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 11 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13 12 1 Kor. 3:16, Esin. 3:20 13 Efes.
2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14 14 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14 15 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 16 İbr. 11:6 17 Yuh. 5:14,
8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14 18 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5 19 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

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 • Fax +1 (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 (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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