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Her sahte din kendisini daha gerçekçi göstermek için, öğretisine
YAHOVA’nın SÖZ’ünden birçok gerçek ekler. Müslümanların ve kurucuları sahte peygamber Muhammed’in
YAHOVA’nın SÖZ’ünde en sevdiği gerçeklerden biri, bir erkeğin birçok karısının olabileceği ve evliliğin ergenliğe
girildiği yaşta yasal olduğudur; bu, kadınlar için 9 ile 14 yaşlar arası, erkekler
içinse 14 yaş civarı gerçekleşmektedir.
Ayrıca, İbrahim gibi yaşı 100’ün üzerindeki bir erkek bile genç bir kadınla
evlenebilmiş ve o kadından birçok oğlu
olmuştur (Yaratılış 16:1-6, 25:1-2,6, I
Tarihler 1:32). Batşeba’nın kocası olan
Uriya da Batşeba’yla o küçük bir kızken
evlendirilmiş ve onu kızı olarak yetiştirmişti (2 Samuel 12:1-9).
Görünüşe bakılırsa İslam, Budizm,
Hinduizm, vb. gibi bütün sahte dinler
İncil’den alınan bu tür Kutsal Yazılar’ı
çok seviyor.
Şeyh Abdullah Müslümanlar tarafından Müslümanları İslam’ın orijinal prensipleri olduğuna inanılan
prensiplere döndürerek, arındırılamayacak İslam dinini sözde “arındırma” hareketini başlattığına inanılan

Müslüman alimlerin soyundan geliyor. Bu sözü edilen de yine sahte bir
dindir. Müslüman alimler bu adamın
babasını “insanları geri çağıran sofu
bir alim” olarak görüyor; insanları geri
çağırdığı şeyinse, YAHOVA’ya (Allah’a)
tapınmak olduğunu söylüyorlar, ama
aslında bu, YAHOVA’nın SÖZ’ünden
çaldıkları Kutsal Yazılar dışında, sapkınlıktan ibaret.
Şeyh Abdullah’ın kaleme aldığı [sahte] Peygamber Muhammed’in
Biyografisi adlı İslami kitabın 353’üncü
sayfasının 3. paragrafında, sahte peygamber Muhammed’in altı yaşındaki
bir kızla evlendiğini ve kız 9 yaşına
geldiğinde, yani ergenliğe girdiğinde
onunla karı koca münasebetine başladığını okuruz. (Webster Sözlüğü çocukluğun ergenlikte bittiğini belirtir.
Webster Sözlüğü’nde “çocukluk” kelimesini arayın.) Başka bir deyişle, insanlar ergenliğe girdiklerinde yetişkin
olur, çocuk doğurabilirler.
Bugün dünyada bir milyar
Müslüman yaşamaktadır. Hepsi ergenlikte evliliğe izin verildiğine inanıyor,
çünkü YAHOVA’nın SÖZ’ü, yani İncil
öyle söylüyor (1 Timoteos 5:14-15).1

Bu da sahte peygamber Muhammed
tarafından İncil’den çalındı ve Kuran’a
eklendi. İki kitap da bir erkeğin devlet
yardımı almadan destekleyebileceği
kadar eşe ve çocuğa sahip olabileceğini
belirtiyor (1 Timoteos 5:8).
Hindu rahipleri son derece yozdur,
onlar genç kızlarla kızlar ergenliğe
ulaşmadan, bazen dört beş yaşındayken cinsel ilişkiye girer. Kızlar dokuz,
on yaşlarına geldiklerinde de onları fahişe olarak sokakta çalıştırır.2 Bu
YAHOVA’nın SÖZ’ünde geçen bir şey
değildir.
İncil’de yer alan, ergenlikte evlilik ya
da iki veya daha fazla eşe sahip olmakla ilgili gerçekler yaklaşık bir milyar
Müslüman tarafından benimsenmiştir. Dünyada İncil’e yazıldığı şekliyle
inanmayan tek yer Amerika Birleşik
Devletleri’dir; orada insanlar İncil’i bildiklerini iddia eder, ama YAHOVA’nın
SÖZ’üne, yani İncil’e karşı gelirler.
Amerika Anayasası, ülkemizin
kanunu, bize İncil’i okuma ve orada
yazanları İncil’in yüreklerimize emrettiği şekilde yerine getirme hakkının verildiğini söyler. Kanun budur,
(devamı 2. sayfada)

1 1 Kor. 7:2, 9, 28, 36, 1 Tim. 4:1-3, İbr. 13:4, Jasher Kitabı 24:40-45 2 Katherine Mayo, Hindistan Ana, (Harcourt, Brace ve Company), sf. 46-48

1

SAHTE DİNLER
İNCİL’DEN KUVVETLİ
CÜMLELER
ÇALMAK ZORUNDADIR
(1. sayfanın devamıdır)

ülkemizin kanunu bu şekildedir!
Amerika Anayasası Birinci Anayasa
Değişikliği’nde, ABD’nin insanların
evlenmesini yasaklayan hiçbir kanun
çıkaramayacağını belirtir. Bu konuda
İncil’de yazanlara uymalı, YAHOVA’ya
YAHOVA’nın SÖZ’ünün yüreklerimize emrettiği şekilde hizmet etmeliyiz.
İncil son günlerde dünya devletinin
iyi olanı kötü olana dönüştüreceğini,
kötü olanıysa iyi olana dönüştüreceğini söyler (Yeşaya 5:20). Bu da zamanın
son günlerinde yaşadığımızın başka
bir işaretinin gerçekleşiyor olmasıdır.
ABD Anayasası avaz avaz, günümüzün kanunlarının içinin boş olduğunu, bunların hiçbir şekilde gerçek kanunlar olmadığını söylüyor. Bunlar
YAHOVA’nın kanununa da aykırıdır.
Müslümanlar ve sahte peygamber
Muhammed sahtedir, çünkü onlar
İSA’nın yalnızca bir peygamber olduğu-

nu söylüyorlar. İSA sadece bir peygamber olmaktan çok uzaktır. YAHOVA’nın
SÖZ’ü onun YAHOVA’nın kendisi;
Cennet’in, dünyanın ve bütün evrenin yaratıcısı olduğunu söyler (Matta
26:63-64, Koloseliler 1:13-19, Esinleme
4:11, 10:6). İSA “Var olan, var olmuş
ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten
YAHOVA, Alfa ve Omega Ben’im” demiştir (Esinleme 1:8). “Yol, gerçek ve
yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan kimse Baba’ya gelemez [Cennet’e
giremez]” (Yuhanna 14:6). “Kapı
Ben’im. Bir kimse benim aracılığımla
içeri girerse kurtulur” (Yuhanna 10:9).
İSA dünyanın KURTARICI’sıdır (Luka
2:11, Elçilerin İşleri 5:31, 1 Timoteos
4:10, 2 Timoteos 1:10, 1 Yuhanna 4:14).
İbranice’de “İmmanuel” “yanımızdaki YAHOVA” anlamına gelmektedir.
“İşte, bakire gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.
İmmanuel, YAHOVA bizimle demektir” (Matta 1:23). “Başlangıçta Söz vardı. Söz YAHOVA’yla birlikteydi ve Söz
YAHOVA’ydı” (Yuhanna 1:1). Yuhanna
1:14 der ki, “Söz, insan olup aramızda yaşadı.” YAHOVA’nın SÖZ’ü İSA
MESİH’tir. İSA MESİH bir peygamberden ibaret değildir.

Havari Paul der ki, “Çünkü İSA’nın
Müjde’sinden utanmıyorum. Müjde
iman eden herkesin –önce Yahudiler’in,
sonra Yunanlıların– kurtuluşu için
YAHOVA gücüdür” (Romalılar 1:16).
Birleşik Devletler halkı bu İncil gerçeklerinden, kendisi aynı zamanda İSA
MESİH olan YAHOVA’nın SÖZ’ünden
utanıyor. İSA demiştir ki, “Bu vefasız
ve günahkâr kuşağın ortasında, kim
BENDEN ve BENİM sözlerimden utanırsa, İNSANIN OĞLU da BABA’sının
görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır”
(Markos 8:38). İsa ayrıca, “O zaman
ben de onlara açıkça, ‘Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!’ diyeceğim” de demiştir
(Matta 7:23).
Hanımefendiler, beyefendiler, hoşumuza giden şeyleri seçip hoşumuza gitmeyenleri bir kenara atamayız.
“İman edip vaftiz olan kurtulacak,
iman etmeyen ise hüküm giyecek”
(Markos 16:16). Ben YAHOVA’nın
SÖZ’üne inandığım ve onu yaymak istediğim için hapishanedeyim.
Bunun doğru olduğuna inanıyor

(devamı 4. sayfada)

Kolombiya
İspanyolca’dan tercüme edildi

İsa sevgisini paylaşan saygıdeğer kardeşim, Vaiz Alamo,
Baba’nın rehberliği, Oğul’un imzası
ve Kutsal Ruh’un mührü altındaki muazzam vaizliğin bir parçası olan herkese yürekten selamlar. Bana İncil, Mesih
adlı kitabı, ayrıca belgeler ve dünya
bültenleri gönderdiğiniz için Yahova’ya
da, Alamo Vaizlikleri’ne de minnettarım. Bunlar İncil grubumuz için çok
büyük bir lütuf oldu. Birlikte kralların
Kralı, efendilerin Efendi’si, Nasıra’nın
İsa’sı için çalışabiliyoruz.
Grubumuz Cennet’teki Baba’mızı
şereflendirmek, gururlandırmak için
Alamo Vaizlikleri’yle çalışmaya devam
etmeyi arzuluyor. Sizden saygıyla, daha
fazla Mesih kitabı ve gerçekleştirmek için

çağrıldığımız misyona başlamak ve misyonumuzu tamamlamak için yeterince
materyal rica ediyoruz. Sizinle iletişime
geçmemize izin verdiği, Yol’u, Gerçek’i
ve Hayat’ı (Yuhanna 14:6) bilmeyen herkese kurtuluş planını anlatmamıza imkan verdiği için Yahova’ya şükrediyoruz.
Yahova sizi bollukla kutsasın.
Saygılarımla,
Jesus A. Perez
Medellin-Antioquia, Kolombiya
Yahova’ya ve size şükürler olsun. Elime
literatür geçmeye devam ediyor ve literatürleri iki milyon kişilik bu şehirde dağıtmayı sürdürüyoruz. Bu şehir gerçekten Yahova’nın Söz’üne ihtiyaç duyuyor.
Bir süredir sizinleyim ve Yahova, “Yeter,”
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deyinceye dek sizinle birlikte olmaya devam edeceğim; elbette, siz de aynı şeyi
yapacaksınız. Bana bir süredir literatür
gönderiliyor ve literatürler son üç yıldır buradaki insanlara son derece yararlı oluyor.
İsa Vaiz Alamo’yu ve Yahova’nın varlığıyla kutsanmış harikulade vaizliğini kutsasın. Başka kimse Vaiz Alamo’nun yazdığına benzer literatürler yazamıyor; onun
da bu literatürleri yazabilmesinin sebebi,
Yahova’nın onun içinde olması. Birçok
insan sizin sayenizde kurtuluşa ulaşıyor.
Aramızda mesafe olsa da, sizi tanıdığım
için Yahova’ya şükrediyorum. İçinde yer
aldığım vaizlik için dua ediyorum.
Yahova sizi kutsasın!
A.M.
Medellin, Colombia

Pastor Alamo’ya Mektuplar

Hindistan
Beyefendi,
Bana Tony Alamo’nun 05900 ve
06000 numaralı Telugu bültenlerini
gönderdiğiniz için teşekkür ederim. Birçok insan İsa’ya kavuşuyor
ve bazıları yeni bültenler istiyor.
Bazılarıysa bu bültenleri dağıtmaya
istekli, çünkü bültenler onların manevi hayatlarını etkiliyor. Lütfen bana
ses kayıtlarınızı gönderin. Bana her ay
bin ya da daha fazla kayıt gönderebilirseniz size minnettar olurum. Vaizliğimi
daha önce gönderdiğim mektuplardan biliyorsunuz.
Literatürlerinizi büyük bir sadakatle
dağıtmayı sürdüreceğim. Vaizliğiniz için
dua ediyoruz. Lütfen siz de benim ve
vaizliğim için dua etmeye devam edin.
Size teşekkür ederim,
İsa’nın sevgisiyle,
Vaiz Kommu Babu Rao
Andhra Pradesh,
Hindistan

Pastor Kommu Babu Rao Andhra Pradesh, Hindistan’da “Mesih”
kitabını ve bültenleri dağıtıyor

Filipinler
Sevgili Vaiz Alamo,
Sizin gibi biriyle iletişime geçme fırsatından ötürü İsa’ya
derinden minnettarım. Yakın zamanda sizden gelen bir paket elime geçti ve paketi açtığımda kalbim mutlulukla doldu
– özellikle de bültenleri, Mesih’i ve “Kuru Kemikler”i okuduğumda. Bizi böylesine muazzam bir biçimde kutsadığınız için
size çok teşekkür ederim.
Bültenlerinizi burada, Filipinler’de herkese dağıttım; çoğu
kişi bültenlerinizi okuyunca kutsandı. Bize gönderdiğiniz materyaller ruh kazanmak açısından son derece etkililer.
Lütfen bana on iki İncil, yeni mesajlar, bir İncil dizini ve
başka kitaplar gönderin. İncil çalışmalarımdaki bazı insanların İncil’e ihtiyacı var, o yüzden lütfen bunları bana bir an
önce gönderin. Ricam karşılık bulursa çok sevineceğim.
Ailenize ve vaizliğinize en yürekten selamlarımı iletin. Yahova sizi kutsasın.
İsa sevgisini paylaşan kardeşiniz,
Vaiz J.M.				
Davao City, Filipinler
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Arkansas
Vaiz Tony,
Size vaizlikleriniz için teşekkür etme
amacıyla yazıyorum. Adım Timothy. Alamo
vaizliğinden ilk kez geçen Haziran’da, yani
2009 yılında haberim oldu. Burada, Miller
County, Arkansas’da vaizliğiniz üyelerinden
biri olan Don Thorne’la aynı hücrede kalma
şerefine ve ayrıcalığına eriştim. Don Thorne’la tanışıp Alamo Hristiyan Vaizlikleri’nin
dünya bültenlerini okuduktan sonra burada, hapishanede kurtuluşa kavuştum. Yahova büyüktür!
Bu mektubu yalnızca size böyle harikulade bir vaiz olduğunuz için teşekkür etme
amacıyla yazıyorum. Sizin ve vaizliğinizin
bana verdiği ilhamdan ötürü çok teşekkürler, Vaiz Tony! Yahova sizi daima kutsasın.
İsa sevgisini paylaşan dostunuz ve kardeşiniz,
Timothy Nix 		
Texarkana, AR
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musunuz? İnanıyorsanız, ya tövbe
edin, ya mahvolun!
YAHOVA’m, günahkar ruhuma
merhamet et.3 İSA MESİH’in yaşayan
YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna
inanıyorum.4 O’nun çarmıhta öldüğüne ve bütün eski günahların affedilmesi
için değerli kanını döktüğüne inanıyorum.5 YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL
RUH’un gücüyle ölüyken dirilttiğine6
ve İSA’nın şu anda YAHOVA’nın sağ
kolu olarak yanı başında oturduğuna,
günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine
inanıyorum.7 Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kalbime davet ediyorum,
İSA.8 Kalvari’deki çarmıhta benim yerime döktüğün değerli kanla bütün pis
günahlarımı yıkayıp temizle.9 Beni geri
çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı affedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu
biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil
öyle diyor.10 SENİN SÖZÜN kimseyi
geri çevirmeyeceğini söylüyor ve buna
ben de dahilim.11 O yüzden, SENİN
beni duyduğunu, SENİN bana cevap

verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.12
Ve ruhumu kurtardığın için SANA teşekkür ediyorum, İSA; minnetimi SENİN buyurduklarını yaparak ve daha
fazla günah işlemeyerek göstereceğim.13
Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen
suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve
KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi
söyledi.14 İncil’in Kral James Versiyonunu
[the English King James Version] özenle
okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.15
İncil’in yeni versiyonlarından, NIV,
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme
edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar
13:1-4 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 DEĞİLDİR!!!! 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).

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