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YAHOVA’NIN ORDUSU VE 
HAVA KUVVETLERİ
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yazan: Tony Alamo

Cilt 17400Vaiz Tony Alamo Alamo Hristiyan Ulusu

(devamı 2. sayfada)

Peygamber Elişa’nın 
hizmetkarı erkenden 
kalkmış ve Suriye ordu-
sunun Elişa’yla kendisi-
nin bulundukları şehri 
kuşattığını görmüştü. 
Paniğe kapılarak Elişa’ya, 
“Heyhat, sahip! Ne yapa-
cağız?” dedi [Diğer bir 
deyişle, “bu durumdan 
nasıl sağ kurtulacağız?” 
dedi, Elişa da hizmetka-
rına dedi ki,] “Korkma: 
çünkü bizimle olanlar, 
onlarla olandan fazladır. 
“Sonra Elişa [YAHOVA’ya] şöyle dua 
etti: “Ya YAHOVA, lütfen onun göz-
lerini aç, görsün!” YAHOVA uşağın 
gözlerini açtı. Uşak Elişa’nın çevre-
sindeki dağların atlılardan, ateş ara-
balarından geçilmediğini gördü” (2 
Krallar 6:15-17)

Elişa’nın YAHOVA’ya uşağına gös-
termesini istediği YAHOVA ordu-
su, Eriha duvarlarını yıkan ordudur. 
(Yeşu 6:20). Yeşu Eriha’da YAHO-
VA’nın ordusunun KOMUTANI ile 
şu şekilde tanıştı: “Yeşu Eriha’nın ya-
kınındaydı. Başını kaldırınca önün-
de, kılıcını çekmiş bir adam gördü. 
O’NA yaklaşarak, “Sen bizden misin, 
karşı taraftan mı?” diye sordu. Adam, 
“HİÇBİRİ” dedi, “BEN YAHO-
VA’NIN ORDUSUNUN KOMU-

TANIYIM [doğumdan önceki İSA]. 
ŞİMDİ GELDİM.” O zaman Yeşu 
yüzüstü yere kapanıp O’NA tapındı. 
“Efendimin kuluna buyruğu nedir?” 
diye sordu. YAHOVA’nın ordusunun 
KOMUTANI, ‘Çarığını çıkar’ dedi, 
‘Çünkü bastığın yer kutsaldır.’ Yeşu 
söyleneni yaptı. 

“Eriha Kenti’nin kapıları İsrailliler 
yüzünden sımsıkı kapatılmıştı. Ne 
giren vardı, ne de çıkan. [Bunun se-
bebi YAHOVA’nın İsrail’in yanında 
olduğunu bilmeleri, aynı zamanda 
YAHOVA’nın kendilerini yok ede-
ceğini de bilmeleriydi.] YAHOVA 
Yeşu’ya, ‘İşte Eriha’yı, kralını ve yiğit 
savaşçılarını senin eline teslim ediyo-
rum’ dedi, ‘Siz savaşçılar, kentin çev-
resini günde bir kez olmak üzere altı 

gün dolanacaksınız. [Bu, 
günahkar Eriha halkını 
tamamen yıkıma uğrat-
madan önce korkutmak 
içindi.] Koç boynuzun-
dan yapılmış birer boru 
taşıyan yedi rahip sandı-
ğın önünden gitsin. Ye-
dinci gün kentin çevre-
sini yedi kez dolanın; bu 
arada rahipler borularını 
çalsınlar.  Rahiplerin koç 
boynuzu borularını uzun 
uzun çaldıklarını işittiği-
nizde, bütün halk yüksek 

sesle bağırsın. O zaman kentin sur-
ları çökecek [bunu YAHOVA’nın or-
dusunun görünmez eli başaracak] ve 
herkes bulunduğu yerden dosdoğru 
kente girecek.’ 

“Nun oğlu Yeşu rahipleri çağırıp, 
‘YAHOVA’nın Antlaşma Sandığı’nı 
alın’ dedi, ‘Yedi rahip, ellerinde koç 
boynuzu borularla sandığın önünde 
yürüsün.’ Sonra halka, ‘Kalkın, ken-
tin çevresini dolanmaya başlayın” 
dedi, “Silahlı öncüler YAHOVA’nın 
Sandığı’nın önünden gitsin.’ Yeşu’nun 
bunları halka söylemesinden son-
ra, koç boynuzu birer boru taşıyan 
yedi  [Yahudi] rahip borularını çala-
rak YAHOVA’nın önünde ilerlemeye 
başladı. Onları YAHOVA’nın Antlaş-
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(1. sayfanın devamıdır)
ma Sandığı izliyordu. Silahlı öncüler 
boru çalan rahiplerin önünden, art-
çılar da sandığın arkasından ilerliyor, 
bu arada borular çalınıyordu. Yeşu 
halka şu buyruğu verdi: ‘Savaş nara-
ları atmayın, sesinizi yükseltmeyin. 
‘“Bağırın” diyeceğim güne dek ağzı-
nızdan tek bir söz çıkmasın. Buyru-
ğumu duyunca bağırın.’

“Halk YAHOVA’nın Sandığı’yla 
birlikte kentin çevresini bir kez do-
landı, sonra ordugaha dönüp geceyi 
orada geçirdi. Ertesi sabah Yeşu er-
kenden kalktı. Rahipler de YAHO-
VA’nın Sandığı’nı yüklendiler. Koç 
boynuzu borular taşıyan yedi rahip 
YAHOVA’nın Sandığı’nın önünde 
ilerliyor, bir yandan da borularını 
çalıyorlardı. Silahlı öncüler onların 
önünden gidiyor, artçılar da YAHO-
VA’nın Sandığı’nı izliyordu. Bu arada 
borular sürekli çalınıyordu. Böyle-
ce ikinci gün de kentin çevresini bir 
kez dolanıp ordugaha döndüler. Aynı 
şeyi altı gün yinelediler.

“Yedinci gün erkenden, şafak sö-
kerken kalkıp kentin çevresini aynı 
şekilde yedi kez dolandılar. Ken-
tin çevresini yalnız o gün yedi kez 
dolandılar. Rahipler yedinci turda 
borularını çalınca, Yeşu halka, ‘Ba-
ğırın! YAHOVA kenti size verdi’ 
dedi, ‘Kent, içindeki her şeyle birlik-
te, YAHOVA’ya koşulsuz adanmıştır. 
Yalnız gönderdiğimiz ulakları sakla-
mış olan fahişe Rahav’la evindekiler 
sağ bırakılacak.  Sakın YAHOVA’ya 
adanan herhangi bir şeye el sürme-
yin. Adadığınız şeyleri alırsanız İs-
rail’in ordugahını felakete ve yıkıma 
sürüklersiniz. Bütün altınla gümüş, 
tunç ve demir eşya YAHOVA’ya ay-
rılmıştır. Bunlar YAHOVA’nın hazi-
nesine girecek.’ 

“Halk bağırmaya başladı, rahip-
ler de borularını çaldılar. Boru sesini 

işiten halk daha yüksek sesle bağır-
dı. Kentin surları çöktü [bunu başa-
ran YAHOVA’nın ordusu ve YAHO-
VA’nın ordusunun KOMUTANI’dır]. 
Herkes bulunduğu yerden dosdoğru 
kente girdi. Böylece kenti ele geçirdi-
ler” (Yeşu 5:13-6:20).

Enoş kitabında büyük peygam-
ber Enoş, bekçileri kehanet eder. O 
bekçiler YAHOVA’nın bekçileri ve 
YAHOVA’nın İlahi ordusudur. Bazen 
onlardan YAHOVA’nın yeryüzünde-
ki kutsal insanlarının koruyucu me-
leği olarak söz edilir. 

Kötü melekler olduğu gibi, iyi me-
lekler de vardır. Esinleme 12:4 bu 
meleklerin — kötü meleklerin — li-
derleri Şeytan’ın ta kendisiyle birlik-
te (Luka 10:18) Cennet’ten atıldığını 
söyler. Ama unutmayın, meleklerin 
üçte ikisi — iyi melekler — YAHO-
VA’nın hizmetinde kaldı. Üçte biri 
oluşturan kötü melekler yalnızca 
kötü değil, son derece şeytanidir.

Esinleme 12:3 şöyle der: “Ardın-
dan gökte başka bir belirti göründü: 
Yedi başlı... bir ejderhaydı [Şeytan] 
bu...” “Yedi baş, kadının üzerinde 
oturduğu yedi dağdır [Roma, İtal-
ya’nın tepeleri]” (Esinleme 17:9). Bu 
kadın sahte peygamber, sahte kili-
se, tarikat, Vatikan denen canavarın 
başı, Roman Katolik’i, eşcinsel, çocuk 
tacizcisi kilisedir.

Esinleme 12:3 söze, bu yedi başta 
on boynuz bulunduğunu söyleyerek 
devam eder. Bu on boynuz kısa bir 
süre için (sonuncusu Yunanistan’dır) 
güçlerini Roma’nın Vatikan’ına ve-
ren (BM, Yeni Dünya Düzeni), Şey-
tan’ın Yeni Dünya Düzeni’yle ya da 
tek-dünya devletiyle birlik olan on 
Avrupa ulusunu temsil etmektedir. 
“...Ve bu başlarda yedi taç vardı [bu 
yedi taç şeytanın Yeni Dünya Düze-
ni’nin yedi kıtaya, diğer bir deyişle 
bütün dünyaya geçici olarak hükme-
dişini temsil etmektedir].”1 

“Kuyruğuyla Gökteki yıldızların 
[Burada sözü edilen yıldızlar, kötü 
meleklerdir.2 Esinleme 1:20 yıldızla-
rın melekleri sembolize ettiğini söy-
ler] üçte birini sürükleyip [ejderha, 

Şeytan] yeryüzüne attı [kötü ve şey-
tani meleklerin üçte birini]: ve ejder-
ha [şeytan] kadının önünde durdu 
[kadının tacında on iki yıldız vardır. 
Bu (kadın), İSA’nın Gelini, Yeni Ku-
düs, yani İSA’nın yeryüzündeki VÜ-
CUDU’dur, Hristiyan olan, hiçbir 
zaman Katolik olmayan gerçek İs-
rail, YAHOVA’nın seçilmiş insanları 
olan Yahudilerin kökeni olan yerdir. 
Şimdi YAHOVA İSA’yı kurtarılışları 
olarak kabul edecek olan, her ulustan 
insanlar için kurtuluş yolunu açmış-
tır]” (Esinleme 12:4).

Esinleme 12:4 bu kadının (İSA’nın 
VÜCUDU) doğum yapmaya hazır 
olduğunu belirtir; doğacak çocuk da 
İSA’dır. Bu bize, Şeytan’ın Kral Herod 
ve ordusu aracılığıyla, İSA’yı doğumu 
sırasında ve/ya da bundan iki yıl son-
ra3 yok etmek için İsrail’in karşısına 
dikildiği zamanı hatırlatır, çünkü 
İSA hala kralların KRALI ve rable-
rin RABBİ’ydi, dünyanın KURTARI-
CISI’ydı, Şeytan’ın eserlerini, O’NU 
KURTARICI ve otorite olarak kabul 
edecek olan bütün ruhları kurtararak 
yok edecek olan kişiydi.4 Koloseliler 
2:15 İSA’nın, “yönetimleri ve hüküm-
ranlıkları ...bozguna uğratarak açıkça 
gözler önüne serdiğini” belirtir. 

Bunlar, dünyanın son günleri.5 
Dünya YAHOVA’nın ordusuyla, hava 
da YAHOVA’nın hava kuvvetleriyle 
dolu. Bunlar dünyanın dört bir ya-
nında, milyonlarca insanın gördüğü 
UFO’lar. Dünya insanları YAHO-
VA’nın SÖZÜ’nden haberdar olma-
dıklarından, bu UFO’ların başka ge-
zegenlerden gelen uzaylılar olduğuna 
inanıyorlar. İncil’i bildiğimizde, dün-
ya insanlarının nasıl kandırıldığını 
anlarız, çünkü yaygın olarak UFO 
adıyla bilinen bu “uçan daire”ler, 
başka gezegenlerden gelmiyor. Onlar 
“bekçiler”, YAHOVA’nın melekleri ve 
onlar İSA dünyaya tekrar gelmeden 
hemen önce yeryüzünü gözlemliyor. 
Bekçiler Kıyamet için hazırlanıyor. 

Esinleme 16:1 şöyle der: “Sonra ta-
pınaktan yükselen gür bir sesin yedi 
meleğe, ‘Gidin, TANRI’nın öfkesiyle 
dolu yedi tası yeryüzüne boşaltın!’ 

1 Dan. 2:40, 7:19-25, Esin. 13:2-8, 14:8, böl. 17, 18:2-24   2 Yeş. 14:12-17, Matta 25:41, Luka 10:18, 2 Petrus 2:4, Yah. 6, Esin. 12:3-4, 7-9   3 Matta 2:1-18   4 Dan. 7:13-14, 1 Tim. 
6:14-16, İbr. 2:14-15, 1 Yuh. 3:8, 4:14-15, Esin. 17:14, 19:16   5 Matta böl. 24   
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dediğini işittim.” Daniel 4:13’te ise, 
YAHOVA’nın küstah Kral Nebuked-
nezar üzerindeki yargısını uygula-
mak için gelen, “Gökten inmiş bir 
gözcü [melek] ile Kutsal bir Varlık”-
tan söz edilir. Kral Nebukadnezar 
Daniel 4:30’da, “İşte onurum ve yü-
celiğim için [YAHOVA’nın ihtişamı 
için değil de] üstün gücümle [YAHO-
VA’nın gücü yerine] krallığımın baş-
kenti olarak kurduğum büyük Babil!” 
demiştir. 

İşte, YAHOVA’nın Kral Nebukad-
nezar’a karşı uygulaması için bekçiye 
verdiği yargı, şudur: “[Küstah] Kral 
daha sözünü bitirmeden Gökten bir 
ses duyuldu: ‘Ey Kral Nebukadnezar, 
krallık senden alınıyor. Onlar [bek-
çiler] seni insanların arasından kova-
cak, yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın. 
Öküz gibi otla besleneceksin. YÜCE 
OLAN’ın insan krallıkları üzerinde 
egemenlik sürdüğünü ve krallığı dile-
diği kişiye verdiğini anlayıncaya dek 
yedi vakit geçecek.’ Nebukadnezar’a 
ilişkin bu söz hemen yerine geldi. İn-
sanlar arasından kovuldu. Öküz gibi 
otla beslendi. Bedeni göğün çiyiyle 
ıslandı. Saçı kartal tüyü, tırnakları kuş 
pençesi gibi uzadı” (Daniel 4:31-33). 

Yeremya 4:16’da YAHOVA Yerem-
ya’ya, “Uluslara duyurun, Yeruşalim’e 
bildirin: ‘Uzak bir ülkeden gelen 
bekçiler çevresini kuşatacak, Yahuda 
kentlerine aleyhinde konuşacaklar,” 
der. Yahuda kentlerine karşı büyük 
öfke duyulmuştur. Bunun sebebi 

onların bugün bile, hala İSA’yı ME-
SİH’leri olarak kabul etmemeleridir. 

Dünyadaki hemen herkesin UFO 
(tanımlanamayan uçan objeler, ama 
UFO değiller) denen şeylerin mil-
yonlarca kez görüldüğünün farkında 
olduğuna inanıyorum. Onlar YAHO-
VA’nın bekçileri veya melekleri; 
YAHOVA’nın nihai yargısından, dün-
yanın sonundan, zamanın sonundan 
önceki son günlerde dünyayı gözlem-
liyorlar. YAHOVA merhametli oldu-
ğundan herkesin zamanın sonunu 
haber veren kehanetlerin yüzlercesi-
ni; alametleri ve dünyanın sonu gel-
meden hemen önce sözde “uçan da-
ireleri”nde yeryüzünü gözlemleyen 
YAHOVA’nın melekleri bekçiler gibi 
harikaları  görmesine izin veriyor. El-
çilerin İşleri kitabındaki Havari Pet-
rus gibi Yoel kitabı 6  da bunu kehanet 
ediyor: “Son günlerde, diyor YAHO-
VA, bütün insanların üzerine RU-
HUMU dökeceğim. Oğullarınız, kız-
larınız kehanette bulunacaklar. Genç 
oğlanlarınız görümler, yaşlı adam-
larınız düşler görecek. O günlerde 
BENİM kadın ve erkek kullarımın 
üzerine RUHUMU dökeceğim, onlar 
da kehanette bulunacaklar. Yukarıda, 
gökyüzünde harikalar yaratacağım. 
Aşağıda, yeryüzünde belirtiler, kan, 
ateş ve duman bulutları görülecek. 
Yehova’nın büyük ve görkemli günü 
gelmeden önce güneş kararacak, ay 
kan rengine dönecek. O zaman Yeho-

va’yı adıyla çağıran herkes kurtula-
cak.’” (Elçilerin İşleri 2:17-21)

Bekçiler, yani Cennet’teki melek-
lerle biz Hristiyanlar (Katolikler de-
ğil) arasında bağ vardır, çünkü ikimi-
zi de YAHOVA yaratmıştır. YAHOVA 
melekleri yarattığı gibi bizi de yarat-
mıştır. İyi insanlar olduğu gibi şeyta-
ni insanlar da vardır, çünkü az sayıda 
insan YAHOVA’nın emirlerini yerine 
getirmektedir.7 Birinci Yuhanna 2:3-
4 şöyle der: “Buyruklarını yerine ge-
tirirsek, O’nu tanıdığımızdan emin 
olabiliriz. ‘O’nu tanıyorum’ deyip de 
buyruklarını yerine getirmeyen ya-
lancıdır, kendisinde gerçek yoktur.”

Bazı insanlar YAHOVA’yı sevdik-
lerini söyleyerek böbürleniyorlar. 
Gelgelelim, gündelik hayatlarında 
YAHOVA’nın çağrısına kulak ver-
mektense O’NUN sesini duymaz-
lıktan geliyorlar. Bazıları yalnızca 
duygusal bakımdan heyecana kapıl-
dıklarında YAHOVA’yı sevdiklerini 
söylüyorlar. Örneğin, film ya da te-
levizyon programı, veya maç, konser 
izlemek istediklerinde, içlerinden bir 
his bunu yapmalarını yasaklıyor, ama 
onlar bunu yine de yapıyorlar. Büyük 
günahlar işlememeleri gerektiğini 
biliyorlar, ama küçük olarak gördük-
leri şeyler onları endişelendirmiyor. 
Kilise buluşmalarında dua ederken, 
YAHOVA’nın RUHU’nun onlara 
dokunduğuna dair tanıklık bile ede-
bilirler. Bu şekilde davranan birçok 
faal Hristiyan mevcuttur. Aslında, 
YAHOVA’yı bu şekilde sevmenin hiç-
bir yararı yoktur.8

Bir kız kardeş konu YAHOVA ol-
duğunda öyle şevkli olabilir ki, on er-
kek kardeş birleşse ona rakip olamaz. 
O kız kardeş YAHOVA’yı sevmekten 
söz ettiğinde, onu dinleyenler gözyaşı 
dökecek kadar etkilenebilir. Gelgele-
lim, inanılması ne kadar güç olsa da, 
aynı kız kardeş öfkelendiğinde, onu 
kimse durduramaz. Doğal hayat, ger-
çek olmayan hayattır (YAHOVA’dan 
olmayan hayat). Doğal hayata ait olan 
her şey bir gün paramparça olmak 
zorundadır. Şevkimizin, sahte ya da 

(devamı 4. sayfada)

6 Yoel 2:28-32   

Vaiz Wilimena Thomas’ın (Lauderdale Gölü, Florida’da yaşıyor) paketi 
eline geçmiş. İncil çalışma grubundaki bütün kadınlar oturup “Yahova’nın 
Ordusu ve Hava Kuvvetleri”ni okumuşlar. Wilimena bize o literatürden, 
yıllar boyunca dinledikleri bütün vaizlerden (bir süredir hiçbirini 
dinlemiyorlarmış) öğrendiklerinden fazlasını öğrendiklerini yazdı. Hep-
si literatürü beğenmiş ve CD’leri dinliyorlarmış. Kimsenin olayları Tony 
gibi yalın bir biçimde açıklayamadığını söylüyorlar. Wilimena ona CD 
ve literatür göndermeye devam etmemizi rica ediyor. Buluştuklarını ve 
dua toplantıları yaptıklarını, Tony ve kilise için dua ettiklerini bilmemizi 
istiyorlar. Wilimena tekrar, son çıkan literatür ve CD’lere sahip olmak 
istediğini belirtiyor. Ayrıca kilisenin kendilerine yıllardır tanıklık edilen, 
yoldan çıkmış üç torunu için dua etmesini rica etti. 

24 saat Dua ve Bilgi Hattımızdan

7 Matta 7:13-14, 21-23, Luka 13:23-30   8 Matta 
7:21-23, böl. 25   
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yapmacık coşkumuzun, YAHOVA’ya 
duyduğumuz sahte sevginin, YAHO-
VA’ya sunduğumuz sahte hizmetin 
doğal olduğunu ve YAHOVA’nın et-
kisinden yoksun olduğunu, gerçek 
olmadığını açıkça görebilmemiz için 
YAHOVA’nın bize gerçekten dokun-
ması gerekir. Kaç katman çelik ve pi-
rinç duvarımız olursa olsun ve söz ko-
nusu dış kapı da, orta kapı da, iç kapı 
da olsa, içteki RUH’a göre, bunların 
hepsi teker teker YAHOVA’ya açılma-
lıdır. Ancak o zaman şevk ve coşku 
ifadelerimizde YAHOVA’nın KEN-
DİSİ’ni göremediğimizi fark ederiz. 
Yuhanna 15:2’de de bahsedildiği gibi, 
ancak YAHOVA bize, içimizden ger-
çekten salıverilecek ölçüde dokun-
duğunda, ya da bizi o ölçüde hareket 
ettirdiğinde meyve veririz. Ağaçtaki 
meyve, içteki HAYAT’tan gelir. 

Şimdi, şeytani meleklerle akraba-
lığı olan insanlar, şeytani insanlardır. 
Ama şunu unutmayın: İlahi melek 
sayısı, şeytani melek sayısından fazla-
dır. Elişa Suriye ordusu onları kuşat-
tığında bunu uşağına gösterdi. Elişa 
YAHOVA’dan uşağının gözlerini aç-

masını istedi; böylece uşağı Elişa’yla 
ikisinin yanında, Suriyelilerin yanın-
da olandan fazlasının olduğunu gö-
rebilecekti. Uşak bunu gördüğünde 
tıpkı bugün YAHOVA’nın krallığının 
ordusunun bizi kuşatan ve koruyan, 
herkesin bu dünyada söylediği ve 
yaptığı her şeyi izleyen bekçilerle bir-
likte olduğu gibi, “Elişa’nın [ve hiz-
metkarının] çevresinde, dağ atlar ve 
ateş arabalarından [YAHOVA’nın or-
dusu] geçilmiyordu” (2 Krallar 6:17). 
Bu, YAHOVA’nın gökyüzünün her 
yerinde uçan dairlerindeki bekçile-
ri, yeryüzündeki bekçileri vasıtasıyla 
gerçekleşiyor — yani YAHOVA’nın 
ordusu ve hava kuvvetleriyle.9

Dünyadaki herkesin günahları için 
tövbe etmesinin ve bütün yüreğiyle, 
ruhuyla, aklıyla ve kuvvetiyle YAHO-
VA’yı aramasının — ki bu birinci ve 
en önemli emirdir — vakti geldi de 
geçiyor.10 Çok geçmeden doğu sema-
sı İNSANIN OĞLU’nun alametiyle 
dolacak. Bu olayı tarif eden birçok 
kutsal yazı mevcuttur. Bunlardan biri 
Matta’nın yirmi dördüncü bölümün-
dedir. Bir başkası Yeşaya’nın 
ikinci bölümünde, yine bir di-
ğeri Esinleme’nin altıncı bölü-
mündedir. 

Matta 24:30-51 der ki: “O 
zaman İNSANIN OĞLU’NUN 
alameti gökte görünecek; o za-
man yeryüzünün bütün halk-

ları dövünecekler ve İNSANIN OĞ-
LU’NUN semadaki bulutlar üzerinde 
kudretle ve büyük bir izzetle geldiğini 
görecekler. Ve O meleklerini [YAHO-
VA’nın ordusu, bekçiler] yüksek sesli 
bir boru ile gönderecek, melekler 
göklerin bir ucundan öteki ucuna ka-
dar, O’NUN seçtiklerini dört yelden 
toplayacaklar. Şimdi incir ağacından 
mesel öğrenin; dalı yumuşayıp yap-
raklarını sürdüğü zaman bilirsiniz 
ki yaz yakındır. Böylece siz de bütün 
bu şeyleri görünce, bilin ki o yakın-
dır, kapılardadır. Doğrusu size derim: 
Bütün bunlar yerine gelinceye  kadar 
bu nesil geçmeyecektir. Gök ve yer 
geçecek, fakat BENİM SÖZLERİM 
geçmeyecektir... Nuh’un günleri nasıl 
idiyse, İNSANIN OĞLU’NUN gelişi 
de öyle olacaktır. Çünkü Nuh’un ge-
miye bindiği güne kadar, tufandan 
evvelki günlerde, insanlar yer, içer, 
evlenirler ve kocaya varırlardı; ve tu-
fan gelip hepsini alıncaya kadar nasıl 
bilmedilerse, İNSANIN OĞLU’NUN 
gelişi de öyle olacaktır... Şimdi uya-
nık olun; çünkü Rabbinizin hangi 

(3. sayfanın devamıdır)

www.alamoministries.com
Çevrimiçi Alamo Vaizlikleri

Kenya

Peru
(İspanyolca’dan tercüme edilmiştir)

Yahova sizi kutsasın, Kardeşim ve Tony Ala-
mo Vaizliği,

Size Yahova’nın ihtişamı adına, artık yeni 
bir kiliseye devam ettiğimizi bildiriyorum. Ki-
lise Sullana’dan üç saat uzakta, Piura’ya yakın, 
23 yetişkin kardeş ve 33 çocuğun yaşadığı Se-
chura adında bir yerde. Oraya kişisel olarak ça-
lışmak için gittik, literatürünüzü ev ev dolaşa-
rak dağıttık ve insanların birçoğu öğrenmeye 
devam etmek istedi. Dün buluştuk ve birçok 
kardeşimiz bize katıldı. Onlar İsa’yı kabul etti-
ler; haftada üç kez buluşacağız. İhtişam Yaho-
va’nın olsun. İsa yakında gelecek. 
Andres Chiroque Silva
Tony Alamo Vaizlikleri
Sullana, Peru 

Sevgili Vaiz Tony Alamo,
Her adın üzerinde olan adla, Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa adına 

selamlarımı sunarım. Size, bize gönderdiğiniz Alamo literatürüyle 
şehrimizi fethetmekte olduğumuzu büyük bir sevinçle bildiriyorum. 
Kurtarılmış olan olmayan herkese ulaşıyoruz ve son bir aydır 15 in-
sanın kurtarıldığını gördük; onlar artık kilisedeler. Buna ek olarak, 21 
Aralık’ta gönderdiğiniz paket elimize geçti. Size teşekkür etmek ve 
çok talep gördüklerinden daha fazla literatür ve İncil rica etmek is-
tiyoruz. Yahova sizi kutsasın; siz vaizimizin davasına yardım etmesi için 
Yahova’ya dua etmeyi sürdürüyoruz, çünkü dualarla her şeyin mümkün 
olduğunu biliyorum. 
O’nun hizmetinde,
Vaiz Dalmas Munoko          Bungoma, Kenya

9 2 Tar. 16:9, Zek. 1:7-11, 4:10, 6:1-7, Esin. 7:1-3   10 Yas. Tek. 4:29, 6:5, 10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16, 20, 
26:16, 30:6, Yeşu 22:5, Matta 22:37-40, Markos 12:29-31, Luka 10:27   

YAHOVA’NIN ORDUSU 
VE HAVA KUVVETLERİ

(BEKÇİLER)
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gün geleceğini bilemezsiniz. Fakat 
şunu bilin ki, eğer ev sahibi hırsızın 
hangi nöbette geleceğini bilse idi 
uyanık durur, evini boş bırakmazdı. 
Bunun için siz de hazır olun; zira İN-
SANIN OĞLU ummadığınız saatte 
gelir. Öyle ise, onlara yiyeceği vaktin-
de vermek için, efendisinin kendi ev 
halkı üzerine koymuş olduğu sadık ve 
akıllı hizmetçi kimdir? O hizmetçiye 
ne mutlu ki, efendisi geldiği zaman 
onu böyle yaparken bulacaktır. Doğ-
rusu size derim: Efendi bütün malları 
üzerine onu koyacaktır. Fakat eğer o 
kötü hizmetçi yüreğinden, ‘Efendim 
gecikiyor’ derse, kapı yoldaşlarını 
dövmeye ve sarhoşlarla beraber yiyip 
içmeye başlarsa, o hizmetçinin efen-
disi beklemediği bir günde ve bilme-
diği bir saatte gelecek ve onu iki par-
ça edecek, payı ikiyüzlüler ile beraber 
olacak; orada ağlayan, diş gıcırdatan 
olacaktır.” 

YAHOVA bize bol bol alamet 
gönderir; dikkat ederseniz gafil av-
lanmazsınız. Şimdi size yine aklınıza 
sokmanız gereken başka bir alamet-
ten bahsedeceğim, çünkü bu alamet 
sandığınızdan da çabuk gerçek ola-
cak: “Ve Göğü açılmış gördüm [bu 

da YAHOVA’dan gelen, dünyanın 
sonuyla ilgili başka bir alamettir]; ve 
işte, bir kır at, ve üzerine binmiş ola-
na SADIK ve HAKİKİ denir; ve ada-
letle hükmedip cenk eder. Ve O’nun 
gözleri ateş alevidir; ve başı üzerin-
de çok taçlar vardır; kendisinden 
başka kimsenin bilmediği, yazılmış 
bir ismi vardır. Ve üzerine kan ser-
pilmiş bir esvapla giyinmiş olup, O 
YAHOVA’NIN SÖZÜ ismiyle anılır. 
VE GÖKTEKİ KIR AT ÜZERİNDE 
beyaz, temiz, zarif ketenle giyinmiş 
ordular üzerinde ONUN ARDIN-
DAN GELİYORLARDI [Bu Rabbin 
kendisi ve YAHOVA’nın ordusunu 
oluşturan bekçilerdir]. Ve milletleri 
vursun diye, kendi ağzından keskin 
bir kılıç çıkar; ve kendisi onları de-
mir çomakla [YAHOVA’NIN SÖZÜ] 
güdecek ve HER ŞEYE KADİR olan 
YAHOVA’NIN gazabının şiddetinin 
şarabını üreten masarayı kendisi çiğ-
neyecektir. Ve esvabı üzerinde ve kal-
çası üzerinde: KRALLARIN KRALI 
VE RABLERİN RABBİ diye yazıl-
mış bir isim vardır [Bu, RABBİMİZ 
İSA’dır.]” (Esinleme 19:11-16). 

Halihazırda zamanın sonuna ka-
dar kalan son birkaç dakikayı ya-

şıyoruz. Bütün alametler burada. 
Tek-dünya Deccal devleti şu anda 
çalışmaktadır. YAHOVA’nın hava ne-
ferleri yıllardır çalışmaktadır ve on-
ları gören yüz milyonlarca insan var-
dır (uçan daireler, bekçiler, melekler, 
YAHOVA’nın kraliyet hava kuvvetle-
ri). Papa Roma’da Yeni Dünya Düze-
ni’nin ne kadar şahane olduğundan 
bahsederek böbürleniyor. Oysa ki 
tsunamiler, deprem dalgaları, dep-
remler, her tür veba, salgınlar, ulusla-
rın hataları, baskı ve zulüm ve her tür 
lanet dünyada kol geziyor. 

Ya iyisinizdir, ya kötü.11 Ya İSA’yı 
KURTARICI’nız olarak kabul eder, 
ya da reddederseniz. O’nu hemen 
şimdi, çok geç olmadan seçin. Şu 
anda ebediyetten yalnızca bir nefes, 
bir kalp atışı uzaktasınız.12 Bu dua-
yı kendi ruhunuzun hatırı için edin. 
Sonra BABA, OĞUL ve KUTSAL 
RUH adına vaftiz olun, tamamen 
suya batın.13 Kral James Onaylı İncil’i 
okuyup öğrenin ve emirlere uyun.14 

Adım Steven Wedel. Ekim 2012’nin 
sonunda 59 yaşımı doldurdum. 4 Ka-
sım 1971’de İsa’yı kişisel Kurtarıcı’m 
olarak kabul ettim. Daha bir hafta önce 
on sekizimi doldurmuştum. İsa o sırada 
hayatıma girmemiş olsa, muhtemelen 
yıllar önce ölüm ilanımı okumuş olur-
dunuz. Şu anda Yahova’nın gücü ve bir 
insanın hayatını değiştirme kabiliyetiy-
le ilgili bu tanıklığı okuma şansını bula-
mazdınız. 

1971 yılının ilkbaharında liseden 
mezun olduğumda, üniversiteye gitme 
hevesim yoktu. Sahte bir hippiydim. 
San Francisco, Kaliforniya yoluna düş-
tüm; önce arkadaşlarımla birlikte ara-
bayla seyahat ettim, ardından San Fran-
cisco’dan Boulder, Colorado’ya, oradan 
tekrar Kaliforniya’ya, ama bu kez Los 
Angeles’a kadar otostop yaptım.

Birlikte seyahat ettiğim arkadaşın 
annesinin Beverly Hills’te çok büyük, 
çok güzel bir evi vardı. Bizi iş ve taşına-
cak bir ev bulana dek bir süre yanında 
kalmaya davet etti. Evinde çok güzel bir 
açık havuz vardı; ayrıca, bizim için alış-
veriş yapıp yemek pişiren bir hizmetçi 
vardı. Orası tam da tadını çıkaracağı-
mız türden, tatil gibi bir ortam olmalıy-
dı, ama aslında hayatımın en sefil gün-
lerini yaşıyordum.

İçten içe tamamen kaybolduğumu, 
hayatta tamamen umutsuz olduğumu 
hissediyordum.Hayatın anlamı ve ama-
cıyla ilgili kafamdaki ve ruhumdaki 
bitmeyen karışıklığı giderecek hiçbir 
şey yoktu. İçten içe tuzağa düşmüş gibi 
hissediyordum. Ben anlamı olan, baş-
kalarına yardım edebileceğim bir hayat 
istiyordum. Etrafımdaki dünyanın du-

Steven Wedel’in Tanıklığı

(devamı 6. sayfada)

(devamı 8. sayfada)

rumu, yozlaşma, duygusuzluk, işlenen 
suçlar ve dökülen kanlar beni çok üzü-
yordu. Barışçıl bir dünyada yaşamak 
istiyordum ve Kaliforniya’daki hippi ha-
reketinin bana dünyanın her yerindeki 
fare yarışı sistemine karşı bir alternatif 
oluşturduğunu sanmıştım. Ot ve haş-
haş içmenin, LSD ve başka halüsinojen 

Kardeş Steven Wedel

11  Matta 7:15-20, Yak. 3:11-12, Esin. 20:11-15, 21:7-8, 
24-27, 22:11-12, 14-15   12 Vaiz 3:19, Yeş. 2:22   
13 Matta 28:19-20   14 2 Tim. 2:15, 3:14-17   
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uyuşturucular kullanmanın bana iste-
diğim netliği sağlayacağını, yaşadığım 
hayat için bir sebep bulmama yardım 
edeceğini sanmıştım. Dokuzdan beşe 
kadar çalışacağım bir iş, bahçesi çitli, 
kedili köpekli bir ev ve sonu çıkmaz 
olan bir gelecek istemiyordum. Hayatın 
gerçekten ne için yaşandığını öğrenmek 
istiyordum. Uyuşturucuların yaptığı 
tek şey kalan az miktarda akıl sağlığımı 
da yok etmek ve bana çok az şey yapa-
bilmeme imkan verecek kadar mantık 
bırakmak oldu. Delirdiğimi sandım ve 
hiç kuşkunuz olmasın, muhtemelen de-
liriyordum. Ama ben bu şekilde yetişti-
rilmemiştim.

Gençliğimi denizaşırı ülkelerde ge-
çirdim. Babam Japonya, Tokyo’daki 
Uluslararası Genç Hıristiyan Erkekler 
Birliği’nde çalışıyordu ve ailecek dü-
zenli olarak her Pazar, mezhepsiz bir 
kiliseye devam ediyorduk. Bana hep Hı-
ristiyan olduğumuz ve insancıl olmam, 
insanlara yardım etmem gerektiği öğ-
retilmişti. Noel ve Paskalya’nın özel 
zamanlar olduğunu, aslında Noel Baba 
ya da Paskalya tavşanıyla hiç ilgileri-
nin olmadığını biliyordum. Ben de bir-
çok çocuk gibi yüreğimde, bir Yaratıcı, 
ben de dahil her şeyi meydana getirmiş 
olan bir Tanrı olduğuna inanıyordum. 
Bana Kurtarıcı olarak İsa’ya inanmam 
öğretilmişti, ama İsa’nın gerçekte kim 
olduğuna dair hiçbir şey bilmiyordum. 
Hayatım üzerinde hiçbir gücüm, günah 
işlememek için hiçbir kuvvetim yoktu 
ve geriye baktığımda anlıyorum ki, git-
tiğim kiliselerin hiçbiri bana günahın 
gerçekte ne olduğunu öğretmemişti. 
“Ruh’tan yeni baştan doğmak” terimini 
hiç duymamıştım ve o kiliselerden her-
hangi birinde, hiçbir zaman ruhların 
kurtarıldığı bir mihrap çağrısına şahit 
olmamıştım. Onlar da manevi bakım-
dan benim kadar ölüydüler. 

Ailem Amerika’ya döndüğünde 
onuncu sınıfa gidiyordum. Artık mane-
vi bakımdan ölü olmak istemiyordum. 
Etrafımdaki insanlar “odaklanıyor,” 
“açılıyor,” “bırakıyor”du. İçimdeki ha-

yatla, ölümle, ebediyetle, amaçla ilgili 
sorulara gerçekten cevap aramaya baş-
ladım. Uzak Doğu dinleri, mistik dinler, 
Kızılderili dinleri, felsefeler, insanların 
fikirleri ve idealleriyle ilgili kitaplar, 
komünizmle, sosyalizmle, kapitalizmle 
ilgili kitaplar okumaya başladım — ak-
lıma gelen her şeyi okuyordum. İncil’i 
de okudum, ama o zamanlar Yahova’nın 
Ruhu içimde olmadığından okuduğu-
mu anlayamadım. Yahova’ya yaklaşmak 
için ilahi okumayı, yoga yapmayı, or-
manlarda yürümeyi, çiçeklere basma-
maya dikkat etmeyi denedim. Hiçbir 
şey içimdeki boşluğu doldurmuyordu. 
Hiçbir şey işe yaramıyordu. 

O zamanlar bilmiyordum, ama şim-
di biliyorum ki Yahova benimle ilgile-
niyor, beni inatçı gururuma baskın ge-
lip O’nu Rabbim ve Kurtarıcı’m olarak 
kabul edebileceğim bir noktaya getiri-
yordu. O, diğer bütün seçenekleri tü-
ketmeme izin verdi. Sizin üzerinizde bu 
şekilde çalışmış olması şart değil, ama 

benim aklımı başıma getirmenin tek 
yolunun bu olduğunu biliyordu. Beni 
bu amaca yaklaştırmak için Kalifor-
niya’ya gelmeme izin vermişti. Benim 
üzerimde çalışıyordu, ama ben bunu 
henüz bilmiyordum. 

İnsan Hollywood, Kaliforniya’da, 
Hollywood Bulvarı’nda Tony ve Susan 
Alamo Hıristiyan Derneği’nin tanık-
larına rastlamadan 200 adım atamı-
yordu. Nereye gitseniz onlarla karşı-
laşıyordunuz. Ne zaman Hollywood’a 
yolum düşse, ister iş arıyor, ister zaman 
öldürüyor olayım, tanıklar her köşede 
İncil’den alıntılar dağıtıyor ve insanla-
rı kilise buluşmalarına gelmeye davet 
ediyordu. İçleri Yahova’nın şevkiyle 
doluydu. Bana birçok kez Yahova’yla 
ilgili tanıklık edildi ve başka birçok 
insan gibi kiliselerine davet edildim, 

(5. sayfanın devamıdır)

Steven Wedel’in Tanıklığı

Alamo Vaizliği’ne 
mensup erkek ve kız 
kardeşler huzurevle-
rindeki yaşlılara yar-
dım ediyor
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ama davetlerini tekrar tekrar reddet-
tim. Kafam hala kendi hayat tarzımla, 
diğerlerinin bana İsa’dan söz edişini 
dinleyemeyecek kadar doluydu. Ama 
gecenin geç saatlerinde birçok kez gü-
nün karmaşası bittiğinde ve kendimle 
baş başa kaldığımda, Yahova bu Hıris-
tiyanların bana anlattığı hayatla ilgili 
meraka kapılmama sebep olan şeyleri, 
İncil’de bana gösterdikleri, dünyanın 
sonuyla ilgili kutsal yazıları, dört bir 
yanımızda kolaylıkla gördüğümüz şey-
leri, ebedi hayat ve Cehennem’le ilgili 
yazıları aklıma getirirdi. Dıştan Şeytan 
hala beni sağa sola sürüklüyordu, ama 
Yahova içten içe beni yıkıyordu. 

Bir öğleden sonrası, Yahova bu 
olaylar silsilesiyle başlattığı şeyi bitir-
di. Hayatımda bir şeylerin olduğunu 
hissediyordum, ama ne olduğunu bil-
miyordum. O gün kendimi tekrar Hol-
lywood Bulvarı’nda buldum; kiliseye 
mensup erkek ve kız kardeşleri aramı-
yor, bilakis onlardan kaçmaya çalışıyor-
dum. Onun yerine bir sokak köşesinde 
tanıklık eden kız kardeşlerden birine 
rastladım, o da bana bir İncil broşürü 
verdi ve beni o akşam kiliseye davet etti. 
Bayat bir bahane öne sürdüm, “Baka-
rız,” dedim. Kardeş çabucak, “Ben senin 
yerinde olsam bunu iyi düşünürdüm, 
çünkü bu Yahova’nın seninle son ilgi-
lenişi olabilir!” diye cevap verdi.  Söy-
leyebileceği hiçbir şey beni daha fazla 
etkileyemezdi. Yahova’nın kendisinin 
benimle artık ilgilenmeyebileceğini dü-
şünmek bile yüzüme çok ağır bir tokat 
gibi çarpmıştı. Bunu düşününce dona-
kaldım. Deliydim, ama Yahova’nın beni 
rahat bırakmasının isteyebileceğim son 
şey olduğunu bilmeyecek kadar da deli 
değildim. Bu düşünce ödümü kopar-
mıştı. Zaten yeterince sefil haldeydim.

Hollywood Bulvarı boyunca yürü-
yüp iki tarafında birçok büyük ev ve 
bahçe olan bir yan sokağa girdim. Bah-
çelerden birine oturdum ve insanları 
kiliseye götürecek otobüsün kalkma 
saatine kadar bekledim, sonra otobüse 
binilecek yere gittim ve otobüse binip 
oturdum. 

Saugus’taki kiliseye giden yol epeyce 
uzundu, ama ben kendimi evimde gibi 

hissediyordum. Hıristiyan kardeşlerden 
biri gitarını çıkarmış, bir otobüs dolusu 
insana yol boyunca ilahiler söyletmişti. 
O sırada bütün bunlar bana çok garip 
gelse de, kendimi evimde hissediyor-
dum.

Kiliseye vardığımızda otobüsle ge-
len misafirlerin hepsi ayin için içe-
ri girmeye ve oturmaya davet edildi. 
Daha önce hiç buna benzer, insana 
canlıymış gibi bir his veren bir kilise-
de bulunmamıştım. Orada daha önce 
gittiğim kiliselerin saçtığı o cansızlık 
hissi yoktu. Oradaki kız ve erkek kar-
deşler ayin boyunca avaz avaz ilahi 
söylüyordu. Ellerini kaldırıp Yahova’ya 
şükrediyorlardı. Bana  adeta o akşam 
kilisede bulunan herkes Yahova’nın ha-
yatlarında ne gibi değişiklikler yaptığı-
na dair tanıklık ediyormuş gibi geldi. 
Bazıları benim gibi uyuşturucu kullan-
mış, bazıları kullanmamıştı. Bazıları 
eski hükümlülerdi, bazıları toplumun 
en alt tabakalarındanken bazıları ise 
en soylu ailelere mensuptu. Bu insan-
ların hepsi bir zamanlar benim o anda 
bulunduğum durumdaydı — çok mut-
suz ve kayıptılar. Şimdiyse hepsi İsa’yı 
Kurtarıcıları olarak benimsemişlerdi. 
Artık kayıp değillerdi, bulunmuşlardı. 
O akşam ayinde etrafa saçtıkları hissi 
ruhumun en derinlerinde istiyordum. 
O hayatı istiyordum, ama birçok şey-
den emin değildim. Şeytan beni kurta-
rılmaktan alıkoymak için son bir çaba 
gösteriyor, aklıma binlerce şüphe so-
kuyordu. İncil der ki, “Rabbiniz İsa’ya 
inanırsanız kurtarılırsınız.” O akşamki 
mihrap davetinde Şeytan beni pençe-
sinden kaçırdı. O akşam, o cemaatin 
önünde diz çökerek Rabbimiz İsa’ya 
inandım ve kurtarıldım! Yahova’ya şü-
kürler olsun! Bana gösterdiği sabır ve 
merhamet için Yahova’ya sonsuza dek 
şükürler olsun! Yeniden doğmuştum!

O akşam Yahova’nın kalbime girdi-
ğini hissettim ve bu hissi asla yüreğim-
den çıkarmayacağım. Ayinden sonra 
dua odasına girmek ve artık gerçekten 
Cennet’te beni seven, beni umursayan 
ve dualara cevap veren bir Yahova’nın 
olduğunu anlamak hayatımda hissetti-
ğim en rahatlatıcı şeydi. İsa’nın bunun 

için ödediği bedel, kendi kanıydı. O biz 
yaşayabilelim diye öldü. O gece beni 
hiçbir zaman unutamayacağım bir yere 
getirdi. Bundan iki hafta kadar son-
ra, bana Kutsal Ruh’un vaftizini tattır-
dı. Bu deneyimlerden sonra hiçbir şey 
beni asla Yahova’nın gerçek olmadığına 
inandıramaz. O yaşıyor, ve sonsuza dek 
yaşayacak. Beni kurtardı, sizi de kurta-
rabilir. O zamandan beri bu vaizlik ara-
cılığıyla binlerce insanın İsa’ya kavuştu-
ğunu gördüm. Yahova’nın gücünün çok 
sayıda insanı iyileştirdiğini, hastalıkla-
rına şifa olduğunu gördüm. Paramparça 
olmuş hayatların (benimki gibi) üret-
ken hayatlara dönüştüğünü gördüm. Bu 
Hristiyan hayatını, bu dünyadaki başka 
hiçbir şeye değişmem. 

Tony ve Susan Alamo, Yahova’nın 
farklı hayatlar süren binlerce insanı 
İsa’da yeni bir hayat bulmaya getirmek 
için kullandığı insanlardı. İkisi de bu 
görevi bencillikten son derece uzak bir 
biçimde yerine getiriyordu. Kimseden 
karşılık olarak hiçbir şey istemediler; 
yalnızca Yahova’ya hizmet etmemizi is-
tiyorlardı. Susan 1982’de Yahova’nın ya-
nına gitti, Tony ise o zamandan beri her 
gün İncil öğretmeyi sürdürüyor. O hala 
yola devam ediyor. Ben ve başka birçok 
kişi, yalnızca içlerinde tanıkların her 
gün sokağa çıkıp yardıma muhtaç olan-
lara ulaşmaya çalışmalarını sağlayacak 
Yahova şevkini barındırdıkları için de-
ğil, aynı zamanda benim gibi insanların 
kutsal, Yahova’yla dolu bir hayat yaşaya-
bileceği ve bu şeytani dünyanın işlerine 
karışmayabileceği yerler sağladıkları 
için onlara minnettarız. Yahova’ya şü-
kürler olsun!

Bu tanıklığı okuyorsanız ve henüz 
kurtarılmadıysanız, bir dakika bile bek-
lemeyin. Rabbimiz İsa gerçekten dün-
yanın Kurtarıcı’sı ve O size özlemini 
çektiğiniz her şeyi verebilir. Beni O kur-
tardı. Bana hakkında avaz avaz konuşa-
bileceğim, uğruna yaşayıp ölebileceğim 
bir şey verdi. Aynı şeyi sizin için de ya-
pabilir. Beklemeyin. O’nu hemen bugün 
yüreğinize davet edin! 

Yahova’ya şükürler olsun,
Steven Wedel
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YAHOVA’NIN RUHU’nu içinizde 
tutarak yürüyün.15 

YAHOVA’m, günahkar ruhuma 
merhamet et.16 İSA MESİH’in yaşayan  
YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna 
inanıyorum.17 O’nun çarmıhta öldüğü-
ne ve bütün eski günahların affedilmesi 
için değerli kanını döktüğüne inanıyo-
rum.18 YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL 
RUH’un gücüyle ölüyken dirilttiğine19 
ve İSA’nın şu anda YAHOVA’nın sağ 
kolu olarak yanı başında oturduğuna, 
günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine 
inanıyorum.20 Kalbimin kapısını açıyo-
rum ve SENİ kalbime davet ediyorum, 
İSA.21 Kalvari’deki çarmıhta benim ye-
rime döktüğün değerli kanla bütün pis 
günahlarımı yıkayıp temizle.22 Beni geri 
çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı af-
fedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu 
biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil 
öyle diyor.23 SENİN SÖZÜN kimseyi 
geri çevirmeyeceğini söylüyor ve buna 
ben de dahilim.24 O yüzden, SENİN 
beni duyduğunu, SENİN bana cevap 
verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.25 
Ve ruhumu kurtardığın için SANA te-

şekkür ediyorum, İSA; minnetimi SE-
NİN buyurduklarını yaparak ve daha 
fazla günah işlemeyerek göstereceğim.26

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen 
suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve 
KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi 
söyledi.27 İncil’in Kral James Versiyo-
nunu [the English King James Version] 
özenle okuyup anlayın ve söylediklerini 
yapın.28

İncil’in yeni versiyonlarından, NIV, 
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme 
edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar 
13:1-4 orijinal yazılarda şunu söylemek-
tedir: “Herkes, altında bulunduğu yö-
netime bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan 
olmayan yönetim yoktur. Var olanlar 
Yahova tarafından kurulmuştur [Yaho-
va’nın yeryüzündeki güçleri, İncil’i vaaz 
edenlerdir]. Bu nedenle, yönetime karşı 
direnen, Yahova’nın düzenlediğine kar-
şı 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 geldi-
ğini söylemektedir.]”

Yahova diğer insanlara kurtarılı-
şınızı anlatmanızı istiyor. Vaiz Tony 

Alamo’nun İncil literatürünün dağıtı-
cılarından biri olabilirsiniz. Size litera-
türü 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 ver-
gi ve bağışlarla. Başınızda bir lanet var: 
çünkü BENİ, hatta bütün bu ulusu [ve 
bütün dünyayı] soydunuz. Bütün onda-
lık vergilerinizi[ondalık vergisi, brüt ge-
lirinizin %10’udur] ambara getirin, böy-
lece BENİM evimde et [manevi yemek] 
olsun [ruhsal kurtarılsın], ve BANA bu 
vesile ile hemen kanıtlayın, dedi CEN-
NET ORDULARININ YAHOVA’SI, size 
Cennet’in pencerelerini açmazsam ve 
sizi kutsamazsam, onu almaya yerini-
zin olmayacağını görün. Ve yok ediciyi 
sizin için cezalandıracağım, o da top-
rağınızdaki meyveleri yok etmeyecek; 
asmanız da tarlada zamanından önce 
meyve vermeyecek, dedi CENNET 
ORDULARININ YAHOVA’SI. Ve bü-
tün uluslar size kutsanmış diyecek: 
çünkü sizinki harikulade bir diyar ola-
cak, dedi CENNET ORDULARININ 
YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12). 
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