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“Kalabalığın [öğrencilerin] yanına
vardıklarında bir adam [İSA’ya] yaklaşıp önünde diz çöktü.“EFENDİ’m”
dedi, ‘Oğlumun haline acı! Sarası var,
çok acı çekiyor. Sık sık ateşe, suya düşüyor. Onu senin öğrencilerine getirdim, ama iyileştiremediler.’ İSA, ‘Ey
imansız ve sapmış kuşak!’ dedi. ‘Sizinle
daha ne kadar kalacağım? Size daha ne
kadar katlanacağım? ÇOCUĞU BURAYA, BANA GETİRİN.’ İSA şeytanı
azarlayınca, şeytanı çocuktan çıktı, çocuk o anda iyileşti.
“Sonra öğrenciler tek başlarına
İsa’ya gelip, ‘Biz şeytanı neden kovamadık?’ diye sordular. İSA, “İmanınız [MESİH’in kabiliyetine duyulan
inanç] kıt olduğu için” karşılığını verdi” (Matta 17:14-20). Onlar, “BİZ şeytanı neden kovamadık?” diye sordular. Biz öğrenciler, O olmadan hiçbir
şey yapamayız!

yazan: Tony Alamo
İSA Yuhanna 15:5’te şöyle demiştir:
“BEN ASMAYIM, siz çubuklarsınız.
BENDE kalan ve BENİM kendisinde
kaldığım kişi çok meyve verir. BENSİZ hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse BENDE kalmazsa, çubuk gibi dışarı
atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe
atıp yakarlar. Eğer BENDE kalırsanız
ve SÖZLERİM sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. BABAM
çok meyve vermenizle YÜCELTİLİR.
Böylelikle öğrencilerim olursunuz”
(Yuhanna 15:5-8).
İSA öğrencilerine o manyak şeytanı
genç adamın içinden atamadıklarını,
çünkü İSA’nın bunu yapma kabiliyetine
inanmadıklarını söylemiştir; öğrenciler
İSA’ya inanmak yerine, çoğunlukla kendilerinin aynı şeyi yapabilme kabiliyetine inanmıştır (Matta 17:20). Gelgelelim,
İSA Yuhanna 15:5’te onlara, “BENSİZ
hiçbir şey yapamazsınız,” demiştir.

Papa

Askerler İSA’yı almaya Zeytinler
Dağı’na geldiğinde, öğrenciler kaçtı.1
Saklandılar ve ancak İSA’nın yeniden
dirilişinden sonra ortaya çıktılar.2
Manyak şeytanı kovmaya yetecek
inancı ancak diriliş ve yükselişten
sonra buldular. Ama onlar İSA’nın,
her şeyi yaratan, bütün dünyayı suyla yok eden, Mısır’ı on büyük illetle
yok eden, Kızıl Deniz’i açan, İsrail’i
kurtaran ve Mısır ordusunun tamamını öldüren YAHOVA olduğunu
biliyorlardı.3
Kimse yalnızca kendisine güvenemez. Bizler, hepimiz, İSA’ya güvenmeliyiz.4 “Size doğrusunu söyleyeyim, bir
hardal tanesi kadar imanınız [BANA
ve ADIMA inansanız] olsa şu dağa,
‘Buradan şuraya göç’ derseniz, göçer;
sizin için hiçbir şey imkansız olmayacaktır” (Matta 17:20).
(devamı 2. sayfada)

1 Matta 26:47-56 2 Yuh. 20:19, Elç. İş. 1:12-13 3 Yarat. 1:1-2, 26-27, 6:11-13, 7:10-24, Mıs. Çık. 7:14-25, Bölüm 8-10, 12:29-33, Bölüm 14, 15:1-12, Matta 28:18, Yuh. 1:1-3, Kol.
1:12-17, İbr. 1:2-3, 8-11 4 2 Sam. 22:31, Mezm. 4:5, 9:10, 18:30, 31:19, 34:22, 37:3-5, 40, 125:1, 127:1-2, 144:2, Sül. Özd. 3:5, 29:25, 30:5, Yeş. 50:10, Yer. 39:18, Nah. 1:7, Rom.
3:20-28, 4:1-5, 9:16, 31-32, Gal. 2:16, Efes. 2:8-9, Filip. 3:3, 8-15
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DELİLER
(1. sayfanın devamıdır)

İhtiyacınız olanları ve istediklerinizi daima İSA’ya havale edin.5 İSA yine,
“BENSİZ hiçbir şey yapamazsınız,”
demiştir (Yuhanna 15:5). Bu da istediğimiz her şeyi başarmak, her şeyi yapmak için İSA’ya başvurmamız gerektiği
anlamına gelir.
Webster sözlüğü delinin çılgın, içi
delilikle dolu olan kişi olduğunu söyler.
YAHOVA bu son günlerdeki ulusların
ve liderlerinin manyak olduğunu, deli
olduğunu, içlerinin delilikle dolu oldu-

ğunu söylemektedir. “İşte YAHOVA’nın
İsrail’e ilişkin sözleri. Gökleri geren,
yeryüzünün temelini atan, insanın
içindeki ruha biçim veren YAHOVA
şöyle diyor: ‘Yeruşalim’i, çevredeki bütün halkları sersemleten bir kâse yapacağım. Yeruşalim ve Yahuda’yı kuşatma
altına alacaklar. O gün Yeruşalim’i bütün halklar için ağır bir taş yapacağım.
Yeryüzünün bütün ulusları Yeruşalim’e
karşı birleşecek olsa da onu kaldırmaya
yeltenen herkes paramparça olacak. O
gün her atı [at ulusları sembolize eder]
hayretle, her atlıyı DELİLİKLE [bu da
deliliktir, çılgınlıktır] mahvedeceğim”
(Zekeriya 12:1-4). YAHOVA bunu gerçekten yaptı! Devlet yetkilileri vücut-

larının mahrem yerlerinin fotoğraflarını birbirlerine gönderiyor, İnternet’e
koyuyor. Onlar dünyanın en büyük
yalancılarıdır. Eşcinselliği, lezbiyenliği,
aynı cinsten evlilikleri, çocukların öldürülmesini destekliyor, öldürdükleri,
kürtajla aldırdıkları bebekleri kendileri
de deli olan kadınlara suratlarını bulamaları için yüz kremi yapma amacıyla
kullanıyor. Onlar YAHOVA’yla savaştıkça daha da delirecekler. Manyaklar,
deliler, çılgınlar dünyayı yönetmeye çalışıyor. YAHOVA bütün ulusları çökertiyor ve liderleri deli haline getiriyor.
Yeni İncilleri sevmiyorum, çünkü
onlar delilerin saralı olduğunu söylüyor; oysaki onlar aslında insanların

5 Eyüp 33:26, Mezm. 34:15-17, 145:18, Matta 18:18-20, 21:21-22, Luka 18:1-8, Yuh. 16:23-27, Rom. 12:12, Efes. 6:18, Filip. 4:6, Kol. 4:2, 1 Tim. 2:1, 8, İbr. 4:16, 10:19-23, Yak.
5:13-18, 1 Yuh. 3:22, 5:14-15

VAİZ ALAMO’YA MEKTUPLAR
Vaiz Alamo,
Yahova’ya şükürler olsun! Adım Adam
Massey (19 yaşındayım). Porter County
Hapishanesi’ndeyken son derece güçlü
İncil literatürlerinizden bazıları elime geçti. Doktrininiz ruhumu kutsuyor. Sözleriniz
ruhsal olarak gerçek bir Hristiyan’a dönüşmeme yardım etti. Yıllardır, çocukluğumdan beri gittiğim birçok kilisede yanlış
doktrinlere maruz kaldım. Ama Yahova’ya

Indiana
şükürler olsun ki, İsa sevgisini paylaşan
inançlı bir kardeş bana literatürünüzü vererek bana yanlış öğretilen şeylerin hatalarını görmeme yardımcı oldu. Sizden gücümün artmasına yardımcı olması için bir
İncil, Mesih kitabının bir kopyasını ve daha
fazla literatür rica ediyorum. Burada, Indiana’da cezamı çekerken sonuç ne olursa
olsun, Yahova’ya onun azizleriyle birlikte

Missouri
Sevgili Tony,
Adım Jasper Hager. Size iki ay kadar önce mektup yazmış, Francis
Wilson adlı bir arkadaşımın bana bültenlerini okuttuğunu ve okuduklarımın çok hoşuma gittiğini söylemiştim. Bana bülten gönderilip gönderilemeyeceğini sormuştum, çünkü bültenlerin doğrudan
benimle konuştuğu hissine kapılmıştım. Ben Katolik olarak yetiştirildim, ama onların inandığı her şeye katılmıyordum, o yüzden sonradan vaftiz oldum ve artık yeniden doğmuş bir Hristiyan’ım.
Missouri’de hapishanedeyim ve bu ortamda durumum çok iyi
değil; yardım ve cevap almak için bültenlerini dört gözle bekliyorum. Bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim; bana yardım
etmeye devam edersen sana çok minnettar olacağım.
Teşekkür ederim ve sana kutsanmış bir gün dilerim,
Jasper Hager
Farmington, MO
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en ön cephede yardım etmek ve bu şekilde yaşamak için İsa’nın sözüne gelmeyi
çok isterim. Sizi vaizim olarak görüyorum
ve İsa’ya olan sadakatinizden ötürü Yahova’ya şükrediyorum. Güvenliğiniz ve bir an
önce salıverilmeniz için dua ediyorum.
Yahova’ya şükürler olsun
Adam Massey		
Valparaiso, IN

Kenya

Vaiz Tony Alamo,
Yaşadığımız yoğun hayatta ruhani meselelere ayıracak zaman bulmakta zorlanırken, sizin programınız benim gibi kayıp
ruhları biraz olsun rahatlatıyor.
Kanalınızı bulduğumdan bu yana her
hafta dinliyorum. Verdiğiniz mesajlar hem
ilham, hem bilgi veriyor. Düşünmek için
vesile buluyorum ve sonsuz hayatla ilgili
yeni bilgiler ediniyorum.
Bana gönderebileceğiniz bütün yeni
Hristiyan dergileri makbule geçecektir.
İsa sevgisiyle,
Ankonny Kariuki
Nyeri, Kenya, Afrika

Çevrimiçi Alamo Vaizlikleri
www.alamoministries.com

içinde barınan şeytani ruhlar. Aynı
zamanda, hükümetteki eşcinsellerin,
ki YAHOVA eşcinselliği yasaklar,6
emirlerine uymamız ve milyonlarca
insanın öldürülmesine göz yummamız gerektiği söyleniyor!7 Onların
hepsi delidir!
YAHOVA söze şöyle devam ediyor:
“Yahuda halkına göz kulak tutacağım
ve halkların bütün atlarını [uluslarını]
kör edeceğim” (Zekeriya 12:4). Webster sözlüğü “deliliğin” aynı zamanda
“tamamen budala” olduğunu söylüyor.
Onlar ot içiyor, kokain çekiyor, onlar
eroin bağımlıları, ayyaşlar, yalancılar
ve pis sapıklar, katiller, hırsızlar; onlar dünyayı vahşi bir yere dönüştürüp

DECCAL’le, YAHOVA ve HRİSTİYANLIK karşıtlarıyla dolduruyor.8
İSA Yuhanna 16:7’de öğrencilerine şöyle der: “Benim gidişim sizin
yararınızadır. Gitmezsem, TESELLİ
EDEN size gelmez. [Gitmezsem kudrete, KUTSAL RUH’un VAFTİZİNE,
yani YAHOVA’nın içinizdeki işlerini
yapmanıza imkan sağlayacak gücüne
kavuşamazsınız. Gitmezsem YAHOVA, O’NUN kendi içinizdeki işini
yapabilmeniz için içinize giremez.]”
Yaptığımız işlerle yargılanacağız
(Esinleme 20:12-13).9
Biri size tövbe ettiğinizde iyi meyve vermeyeceğinizi söylerse, o kişi yalancıdır ve YAHOVA’dan değildir! İSA

yükselerek Cennet’e döndüğünde HAYAT VEREN RUH’a dönüştü (1 Korintliler 15:45-57).10 O, bu olana dek
bizim içimizde yaşayamıyordu. O dedi
ki, “Artık sizinleyim, ve BABAM’la birlikte içinizde olacağım. Biz TESELLİ
EDENİZ.”11 İSA İLAHİLİĞİN VÜCUDA BÜRÜNMÜŞ HALİDİR (Koloseliler 2:9). O bizim içimizde olduğunda,
biz de öyle oluruz (Efesliler 3:14-19).12
Artık bütün delileri İSA’ya götürebileceğiz! Artık İSA içimizde yaşayabilecek
ve çalışabilecek!
İSA bize, “ONU BANA GETİRİN”
der; izin verelim de İSA o deliyi ve bütün pis, kötü ruhları kovsun. Kendini(devamı 4. sayfada)

6 Lev. 18:22, 20:13, 1 Kral. 15:11-12, Rom. 1:18-32, 1 Kor. 6:9-10, Yah. 7 7 Yarat. 9:6, Mıs. Çık. 20:13, Çöl. Say. 35:30-33, Yasa Tek. 5:17, Hak. 13:5, Eyüp 31:15, Yeş. 49:5, Yer. 1:5,
Matta 19:18, Luka 1:15, Rom. 13:9, Esin. 22:14-15 8 Yeş. 14:12-17, 1 Yuh. 2:18, 2 Yuh. 1:7 9 Yasa Tek. 7:9-10, Mezm. 62:12, Sül. Özd. 11:31, 12:14, 24:11-12, Vaiz 11:9, Yeş. 3:8-11,
Yer. 17:9-10, 32:18-19, Hez. 7:3-4, 27, 33:18-20, Hoş. 4:9, 12:2, Nah. 1:2-3, Matta 12:36-37, Rom. 2:5-13, 1 Kor. 3:8, 2 Kor. 11:13-15, Kol. 3:23-25, İbr. 10:26-31, Esin. 2:23 10 Yuh.
5:21, 24-26, 6:51, 7:38-39, 8:51, 11:25-26, 14:6, 17:1-3, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:20-23, 1 Yuh. 5:11-13, Esin. 1:18 11 Yuh. 14:16-21, 26-27, 15:26, 16:7-16, 17:20-23, 1 Yuh. 5:1-13
12 Rom. 12:5, 1 Kor. 3:16-17, 6:19-20, 10:17, Efes. 2:19-22, 5:30, 2 Tim. 1:14, 1 Yuh. 3:24 Tony Alamo belkide bu ülkenin gördüğü en büyük vatanseverdir.

Şili

(İspanyolca’dan tercüme edildi)

Sevgili kardeşlerim ve vaizlik, hepinize merhaba,
Sizi tanımak benim için çok büyük
bir kutsama oldu. Aslına bakarsanız,
yakın zamanda elime gönderdiğiniz
bir literatür geçti ve o literatürün hayatım, ailem ve kilisem için ne büyük
bir nimet olduğunu bilemezsiniz.
Materyal gönderdiğinizi öğrendiğim
için, bana Hristiyan materyalleri gönderip gönderemeyeceğinizi soracaktım – ister broşür, ister literatür, ister
İncil olsun; kısacası, elinizde ne varsa
gönderebilirsiniz. Bu sayede kudretli
Yahova’mızın işlerini yapmaya devam
edebileceğiz; işimiz şehrimizde ve ülkemizdeki hapishaneler ve hastanelerde olduğu gibi, açık havada da son
derece etkili bir biçimde devam ediyor. Her zaman Yahova’nın Söz’ünü
duyan ruhlara bir broşür, İncil ya da
literatür verecek ve onları bu şekilde
kutsayacak imkanımız olmuyor.
Şimdilik hepsi bu kadar. Mektubumu hoş karşılayacağını umuyorum.
Saygılarımla,
İsa sevgisini paylaşan kardeşiniz,
Elias Mansilla
Puerto Montt, Şili
Yahova sizi sonsuz bir biçimde kutsasın.

Uganda
İsa’nın değerlisi, sevgili
Vaiz Alamo,
Size Bethesda Hristiyan Vaizlikleri, Uganda’dan selamlar yolluyorum. Vaiz Alamo,
size Kongo Demokratik
Cumhuriyeti’ndeki misVaiz Embwata Yamungu Mulongwe, Uvira, Kongo
yonumla ilgili bilgi ver- Demokratik Cumhuriyeti’nde Vaiz Alamo’nun
mek istiyorum. KDC’deki literatürünü dağıtıyor
misyonum başarılı oldu.
Orada iki ay geçirdim. O iki ayda üç küçük ofis açtım, literatürünüzü on beş
köyde, pazar yerlerinde ve hastanelerde dağıttım. Yahova’ya şükürler olsun,
oradaki insanların çoğu İsa’yı kişisel Kurtarıcı’ları olarak kabul ettiler.
Kamvivira şehrinde, beş kişilik bir Katolik aile ben onlara “Papa’nın Sırları” adlı bülteninizi okuyup vaaz verdiğimde kurtarıldı. Kiromoni adlı diğer
şehre gittiğimde de, iki Müslüman İsa’yı kişisel Kurtarıcı’sı olarak kabul etti.
Vaiz Alamo, KDC insanları öğretilerinizi çok sevdi. Bana öğretilerinizin bugünkü başka vaizlerin öğretilerinden çok farklı olduğunu söylediler.
Benden bu yıl bitmeden ülkelerine tekrar gitmemi rica ettiler. Ben de sizden
KDC’deki misyonumuz için dua etmenizi rica ediyorum.
Son olarak da, size KDC’deki kiliseyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu kilisenin üyeleri sizin literatürünüz sayesinde kurtarıldı. Onlar bir ağacın altında
ibadet ediyorlar ve yağmur yağdığında ıslanıyorlar. Lütfen bunun için dua edin.
İsa sevgisiyle,
Vaiz Embwata Yamungu				
Kampala, Uganda
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DELİLER
(3. sayfanın devamıdır)

ze güvenmeyin, İSA’ya güvenin. GÜÇ
içinizde olduğunda, “O dünyayı günah,
doğruluk ve yargı konusunda azarlayacaktır” (Yuhanna 16:8). Kurtarılın. Bunun için hemen aşağıdaki duayı okuyun:
YAHOVA’m, günahkar ruhuma
merhamet et.13 İSA MESİH’in yaşayan
YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna
inanıyorum.14 O’nun çarmıhta öldüğüne ve bütün eski günahların affedilmesi
için değerli kanını döktüğüne inanıyorum.15 YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL
RUH’un gücüyle ölüyken dirilttiğine16
ve İSA’nın şu anda YAHOVA’nın sağ
kolu olarak yanı başında oturduğuna,
günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine
inanıyorum.17 Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kalbime davet ediyorum,
İSA.18 Kalvari’deki çarmıhta benim yerime döktüğün değerli kanla bütün pis
günahlarımı yıkayıp temizle.19 Beni geri
çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı affedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu
biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil
öyle diyor.20 SENİN SÖZÜN kimseyi
geri çevirmeyeceğini söylüyor ve buna
ben de dahilim.21 O yüzden, SENİN
beni duyduğunu, SENİN bana cevap

verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.22
Ve ruhumu kurtardığın için SANA teşekkür ediyorum, İSA; minnetimi SENİN buyurduklarını yaparak ve daha
fazla günah işlemeyerek göstereceğim.23
Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen
suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve
KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi
söyledi.24 İncil’in Kral James Versiyonunu
[the English King James Version] özenle
okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.25
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).

13 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 14 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 15 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9 16 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 17 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13 18 1 Kor. 3:16, Esin.
3:20 19 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14 20 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14 21 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13
22 İbr. 11:6 23 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14 24 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5 25 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.
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 Kasım 2011, Şubat 2015 Tüm hakları saklıdır Dünya Vaizi Tony Alamo ® Müseccel Kasım 2011, Şubat 2015
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