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İnsanlar “araba” keliuçan dairelerini git gide daha
mesini gördüklerinde (ç.n:
fazla insanın görmesine izin
Burada araba bazı yerlerveriyor. Uçan daireler İSA
de İngilizce karşılığı olan
yeniden dünyaya gelmeden
“chariot”un bazı yerlerde
önce yeryüzünü gözlemliyor
de “car”ın tercümesi olarak
ve YAHOVA’nın emirlerine
kullanılmıştır), tek bir anlagöre, insanların dine saygısızmı olduğunu düşünüyorlar:
lığından, putperestliğinden
“atların çektiği, iki tekerlekve başka birçok günahından
li, kadim zamanlarda savaş,
ötürü dünyanın çeşitli yerleyarış, vs için kullanılan bir
rinde felaketlere yol açıyor.1
Bazı insanlar yapmamız
araba.” Webster Sözlüğü aynı
gereken tek şeyin “RABBİMİZ
zamanda “bkz. ARABA” der.
İSA” kelimelerine inanmak ol“Araba” kelimesine baktığıduğunu, bunu yaptığımız takmızda da, kelimenin Latince,
Birinci sayfadaki fotoğraf altı yazısı: Vaiz Alamo ve
dirde kurtarılacağımızı söy“araba” anlamına gelen “carrahmetli eşi Susan, Grand Ole Opry, Nashville, Tenessee’de
lüyor. Aslında YAHOVA’nın
rus” sözcüğünden türediğini
kaydedilen uluslararası televizyon programlarında
kastettiği, RABBİMİZ İSA’nın
görürüz. Araba aynı zamanFotoğraf 1975’te çekildi
söylediği, inandığı ve VÜda “(1) tekerlek üzerindeki
bütün vasıtalar; (2) tramvay gibi, ray nızca insan taşıyorlardı). Elişa’nın uşağı CUDU, yani O’NUN Kilisesi, O’NUN
üzerinde hareket eden bir vasıta ya da (hizmetkarı) Elişa’ya, “Sahip, ne yapaca- Gelini vasıtasıyla hala yapmakta olduğu
vagon; (3) otomobil; ve (4) asansör ka- ğız?” diye sorduğunda Elişa, “Korkma,” her şeye inanmamız gerektiği. İSA bu
fesi” anlamına gelmektedir. Modern ta- diye cevap vermiştir. “Bizimle olanlar, yüzden bize Esinleme kitabında, O’NU
nımıyla hava aracı, UFO, uçan daire ya onlarla olandan fazladır.” Sonra Elişa büyük bir şevkle takip etmekle meşgul
da insan, melek, vs taşıyan bütün araç- YAHOVA’ya dua etti, “RABBİM, onun olmamız gerektiğini söylüyor.2
Birçok insan O’NUN adına inanlar anlamına gelmektedir. “Araba”nın gözlerini aç da görebilsin,” dedi. Ve RAB
İbranice çevirisi “çokluk” ya da “vagon- hizmetkarın gözlerini açtı, hizmetkar dığını iddia ediyor; şeytan da O’NUN
lar” olabilir. Yani, “araba” kelimesinin da Elişa’nın etrafındaki tepelerin atlar- adına inanıyor ve tir tir titriyor (Yakup
dan ve ateş arabalarından geçilmediğini 2:19). Gelgelelim, İSA bize O’NU takip
birçok anlamı vardır.
2 Krallar 6:15’te, YAHOVA’nın ada- gördü. Bu arabalar Suriyelilerin araba- etmemiz ve bütün emirlerine şevkle uymının (Elişa) uşağı (ya da hizmetkarı) larından farklıdır, çünkü bu arabalar mamız gerektiğini söylüyor!3 O’NUN
sabah erkenden uyanıp dışarı çıktığın- melek taşıyordu. Onlar “ateş arabaları- emirlerinden birini bile ihlal edersek,
da, şehri atlar ve arabalara sahip olan dır” ve YAHOVA bizim onları görme- hepsini ihlal etmiş durumuna düşeriz,
bir ordunun kuşatmış olduğunu görür mize izin vermediği sürece insan gö- çünkü O’NUN emirlerinden birini bile
(bunlar ateş arabaları değildi, çünkü yal- züne görünmezler. O, bugünün Göksel
(devamı 2. sayfada)
1 Yarat. 19:1-25, Çölde Say. 22:1-35, 25:1-9, 2 Sam. 24:1-17, 2 Krallar 19:35, 1 Tar. 21:9-30, 2 Tar. 32:19-22, Esin. 7:1-2, böl. 8, 9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, böl. 16, 18:1-2, 21,
19:17-21, 20:1-3, 21:9 2 Matt. 3:7-10, 7:13-23, Yuh. 14:12, 15, 21-24, 15:1-14, Rom. 12:5-21, Gal. 5:14-26, Efes. 4:20-32, Titus 2:11-15, İbr. 2:1-3, Yak. 1:21-27, 1 Pet. 4:7-8, 2 Pet.
1:3-11, 1 Yuh. 2:3-11, 15-17, 3:4-12, Esin. 3:14-22 3 Esin. 3:14-22
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ATEŞ ARABALARI
(1. sayfanın devamıdır)

ihmal etmek ruhumuzu ebedi bir Cehennem’e göndermeye ve bizi ebediyen
Ateş Gölü’ne atmaya yeter.4 İşte İSA bu
yüzden bizi şaka etmediği konusunda
uyarıyor. Diyor ki, “Ne işler ettiğinizi
biliyorum [O & bizim söylediğimiz ve
yaptığımız her şeyi biliyor], ne soğuktan, ne sıcaktan muzdarip olduğunuzu biliyorum; soğuktan ya da sıcaktan
muzdarip olsanız bunu bilirdim. Artık
ılık olduğunuzdan, sıcak ya da soğuk
olmadığınızdan sizi ağzımdan tüküreceğim” (Esinleme 3:15-16).
Peki, RAB söylediğimiz ve yaptığımız her şeyi nasıl biliyor? Söylediğimiz
ve yaptığımız, ya da söyleyeceğimiz ve
yapacağımız her şeyin bir kitapta yazılı
olduğunu biliyoruz.5 YAHOVA’nın her
yerde olduğunu, evrenin O’NU içinde
tutamayacağını biliyoruz.6 O aynı zamanda her şeye kadirdir, yani sınırsız
güce ve yetkiye sahiptir. O’NUN gücü
her şeye yeter.7 O, her anda ve her yerde
vardır.8 Söylediğimiz ve yaptığımız her
şeyi bilmek YAHOVA için hiç zor değildir ve O’NUN yalan söylemesi imkansızdır (İbraniler 6:18).
Ettiğimiz her boş söz için yargılanacağımızı9 söylediğinde İSA’ya inanmamız son derece önemlidir. Matta 12:36
der ki, “Size şunu söyleyeyim, insanlar
söyledikleri her boş söz için yargı günü
hesap verecekler.” Esinleme 20:11-12
ise şunu belirtir: “Sonra büyük bir taht
ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök
önünden kaçtı, yok olup gitti. YAHOVA’nın önünde duran büyüklü küçüklü
ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı.
Yaşam kitabı denen başka bir kitap
daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazanlara
bakılarak yaptıklarına göre yargılandı.”
YAHOVA’nın meleklerini dünyadaki günahkarları ve günahkar yerleri

yok etmek için gönderdiğine dair başka bir literatür parçasını daha kaleme
almıştım.10 Esinleme kitabı, meleklerin
son derece günahkar olan dünyanın
tamamını yok etmek için göndereceği
yedi felaketin ilk ve ikinci dizisinden
söz eder (Esinleme 8:6’dan 9:21, 11:1419, 16:1-21’e kadar).
Bir melek aynı zamanda tek gecede
Sennacherib’in 185,000 askerlik ordusunu da yok etmişti. “O gece RABBİN
meleği gidip Asur ordugahında yüz
seksen beş bin kişiyi [185.000] çarptı [öldürdü]. Ertesi sabah uyananlar
salt cesetlerle karşılaştılar” (2 Krallar
19:35).11 Davud YAHOVA’nın yapmasını istemediği bir şeyi yapıp İsrail’deki
insanların sayısını sayarak günah işlemiş olduğunda, YAHOVA bir meleği
İsrail oğullarının başına felaket getirmesi için gönderdi ve melek 70,000 İsrailliyi öldürdü (2 Samuel 24:15).
Aynı anda her yerde var olabilen
YAHOVA, yeryüzündeki insanları
lanetlemesi, kötülerin başına felaket
getirmesi için meleklerini, yani personelini yollar. Melekler aynı zamanda
Meryem ve Elizabeth gibi insanlara sevinç ve mutluluk getirmek üzere gönderilmiş ulaklardır.12
Şimdi, YAHOVA’dan gelen, Havari
Peter’ın 2 Petrus 3:7-14’te sözünü ettiği,
alev alev yakan bir ateş vardır: “Şimdiki yer ve göklerse ateşe verilmek üzere
aynı SÖZLE saklanıyor, tanrısızların
yargılanarak mahvolacağı güne kadar
korunuyorlar. Sevgili kardeşlerim, şunu
unutmayın ki RABBİN gözünde bir gün
bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. [Bu açık
bir biçimde, YAHOVA’nın hayatlarımız
çok kısa olduğu için sizi ve beni yargılamak için acele etme gereği duymadığı anlamına gelir.13 YAHOVA ebedidir,
sonsuza dek yaşayacaktır.14 O, sizin ve
benim göz açıp kapayıncaya dek O’nun
karşısına çıkacağımızı bilir.15 O’nun

vakti boldur. Zamanın sonu geldiğinde,
O sizi ve beni görecek – çok yakında.]
Bazılarının düşündüğü gibi RAB vaadini [yargısını] yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü
kimsenin mahvolmasını istemiyor, [bir
çırpıda yapılacak olan yargılamadan
önce] herkesin tövbe etmesini istiyor.
“Ama RABBİN günü gece gelen hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük
bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer
ve yeryüzünde yapılmış olan her şey
yanıp tükenecek. Her şey böylece yok
olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? YAHOVA’nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak
hürmetli davranmalı, kutsallık içinde
yaşamalı, YAHOVA yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak,
maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyip
gidecek? Ama biz YAHOVA’nın vaadi
uyarınca doğruluğun barınacağı yeni
gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz.
Bunun için, sevgili kardeşlerim, madem ki bunları bekliyorsunuz, YAHOVA’nın önünde özenle lekesiz, kusursuz
ve barış içinde olun.”
YAHOVA’nın yukarıda sözü edilen,
bütün semayı ve yeryüzünü yakan, ateş
gibi yakmayan bir ateşi vardır. Bu tür
ateşe birkaç örnek verebiliriz. Esinleme
1:13-14 yedi kiliseyi sembolize eden
yedi mumun arasında biri olduğunu
belirtir: “giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarınmış, İNSANIN OĞLU’NA [İSA] benzer birini
gördüm. Başı, saçı ak yapağı gibi beyaz,
kar gibi bembeyazdı [Bu O’nun, dünyanın temelinin atılışından önce, tövbe
eden herkesin günahları için katledilen
YAHOVA’NIN KUZUSU olduğunun
sembolüdür16]. Gözleri adeta ALEV
ALEV YANAN BİR ATEŞTİ...”
“YAHOVA’nın meleği bir çalıdan
yükselen alevlerin içinde ona [Musa]

4 Yak. 2:10-11 5 Yas. Tek. 31:21, 1 Krallar 8:39, 2 Krallar 19:27, 1 Tar. 28:9, Eyüp 31:4, 34:21-22, 25, Mezm. 44:21, 69:5, 139:1-16, 23-24, Yeş. 29:15-16, Hez. 11:5, Luka 16:15, Elç.
İş. 15:18, İbr. 4:13, 1 Yuh. 3:20, Esin. 20:12-13 6 1 Krallar 8:27, 2 Tar. 2:6, Mezm. 139:7-16, Sül. Özd. 15:3, 11, Yer. 23:23-24 7 Yarat. 17:1, 35:11-12, 1 Tar. 29:11-12, 2 Tar. 20:6,
Eyüp 42:2, Mezm. 104:1-32, Yeş. 26:4, 40:12-18, 21-28, Matt. 19:26, 24:30, 28:18, Luka 1:37, Yuh. 17:2, Elç. İş. 26:8, Efes. 1:19-22, Kol. 1:12-19, 2:10, İbr. 1:1-12, Esin. 4:11, 16:9,
19:6 8 Mezm. 139:3-10, Yer. 23:23-24, Elç. İş. 7:48-49, 17:24 9 Mezm. 19:14, Matt. 12:36-37 10 “Yahova’nın Ordusu ve Hava Kuvvetleri (Bekçiler),” “Gezegenimizin Üzerinde
Süzülen İlahi Melekler,” Yarat. 19:1-25, Mıs. Çık. 33:1-3, 2 Sam. böl. 24, 2 Krallar 6:8-17, 19:1-35, 2 Tar. 20:1-24, 32:1-22, Mezm. 34:7, 35:4-6, Zek. 1:7-21, Matt. 13:36-43, 47-50,
16:27, Elç. İş. 12:21-23, Yah. 14-15, Esin. 7:1-2, böl. 8, 9:1-5, 12-21, 14:8-11, 15-20, 15:1, böl. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9 11 2 Tar. 32:19-21, Yeş. 37:36 12 Yarat. 16:615, 21:14-21, Hak. böl. 13, 1 Krallar 19:1-8, Dan. böl. 6, Matt. 1:18-25, 28:1-8, Luka 1:5-20, 26-38, 2:7-16, Elç. İş. 1:9-11, 10:3-6, 12:1-11, 27:9-44 13 1 Tar. 29:15, Eyüp 4:17-21,
7:6-10, 9:25-26, Mezm. 22:29, 39:4-6, Yeş. 2:22, 40:6-7, Yak. 1:10-11, 4:14, 1 Pet. 1:24 14 Mıs. Çık. 15:18, Yasa. Tek. 32:39-40, Eyüp 36:26, Mezm. 9:7, 10:16, 29:10, 45:6, 90:1-4,
93:2, 102:12, 24-27, 146:10, Yeş. 44:6, Ağıt. 5:19, Dan. 4:34, Luka 1:33, İbr. 1:10-12, 1 Tim. 1:17, 6:15-16, Esin. 1:8, 17-18, 4:8-11 15 Mezm. 73:18-19, Vaiz 12:13-14, Dan. 7:910, Elç. İş. 17:30-31, Rom. 2:5-13, 16, 14:10-12, 1 Kor. 15:52, 2 Kor. 5:10, İbr. 10:26-31, Esin. 11:18, 20:11-15 16 Yeş. 53:4-12, Yuh. 1:29, 1 Pet. 1:18-19, Esin. böl. 5, 6:16, 7:9-17,
12:11, 13:8, 14:1-4, 15:3, 17:14, 19:7-9, 21:9-27
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göründü: Musa baktı, çalı yanıyor, ama
tükenmiyor” (Mısır’dan Çıkış 3:2).
“Gece gündüz ilerlemeleri için,
YAHOVA gündüzün bir bulut sütunu
içinde yol göstererek, geceleyin de bir
ateş sütunu içinde ışık vererek onlara [İsrail Ulusuna] öncülük ediyordu”
(Mısır’dan Çıkış 13:21).
“YAHOVA’nın görkemi İsrail oğullarına dağın doruğunda yakıcı bir ateş gibi
görünüyordu” (Mısır’dan Çıkış 24:17).
Matta 3:11’de Yahya Peygamber der
ki, “Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen [İSA] benden daha güçlüdür. Ben
O’nun çarıklarını taşımaya bile layık
değilim. O sizi KUTSAL RUH’la ve
ATEŞLE vaftiz edecek.”
“Onlarla sofrada otururken [İSA] ekmek aldı, kutsadı ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı
ve kendisini tanıdılar. İSA ise gözlerinin
önünden kayboldu. Onlar birbirlerine,
‘Yolda kendisi bizimle konuşurken ve
Kutsal Yazılar’ı bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle tutuşuyordu, değil mi?’ dediler (Luka 24:30-32).
2. Krallar 6:17’de Elişa YAHOVA’ya
uşağının, hizmetkarının gözlerini açması için dua etmiştir. “YAHOVA,
onun gözlerini aç da görebilsin!” dedi
Ve YAHOVA hizmetkarın gözlerini
açtı, hizmetkar da Elişa’nın etrafındaki
tepelerin atlardan ve ateş [İSA’nın yukarıdan bahşedilen güçle bizi vaftiz ettiği KUTSAL RUH’la, ATEŞ’le aynıdır.
KUTSAL RUH ve ATEŞ’le vaftiz edilmek] arabalarından [arabalar, UFOlar,
uçan daireler] geçilmediğini gördü.”
Elçilerin İşleri 1:7-9’da İSA havarilerine der ki: “BABA’nın kendi yetkisiyle
belirlemiş olduğu zamanları ve mevsimleri bilmek size düşmez. Ama KUTSAL
RUH üzerinize inince güç alacaksınız
[ATEŞ VE ŞEVK]. Yeruşalim’de bütün
Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın
dört bucağında BENİM tanıklarım olacaksınız. İSA bunları söyledikten sonra

Çevrimiçi Alamo Vaizlikleri
www.alamoministries.com

onların gözleri önünde yukarı alındı.
Bir bulut O’NU alıp insanların gözlerinin önünden uzaklaştırdı.”
İSA’yı Cennet’e götüren KUTSAL
RUH’tu. İçlerinde melekler olan UFOları, uçan daireleri ya da ATEŞ arabalarını işleten de KUTSAL RUH’tur. Onlar herhangi bir gezegenden gelmiyor.
Onlar Göksel – Cennet’ten geliyorlar
– ve dünyanın sonundan hemen önce,
İSA yeniden yeryüzüne gelmeden hemen önce dünyayı gözlemliyorlar. Aynı
zamanda, İSA’nın Matta’nın 24.cü bölümünde sözünü ettiği kederlerin ilk
dizisini uyguluyorlar. Bunlar İSA’nın
sözleri: “Sakın kimse sizi saptırmasın!
Birçokları ‘Mesih benim’ diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacak. Savaş gürültüleri, savaş haberleri
duyacaksınız. Sakın korkmayın! Bunların olması gerek, ama bu daha son
demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, vebalar [burada veba öldürücü salgın hastalıktır; zararlı görülen her türlü şeydir]
depremler olacak. Bütün bunlar kederlerin başlangıcıdır” (Matta 24:4-8).
Sizce de kederlerin başlangıcının
ötesine geçmedik mi? Ayet 9 der ki,
“Sonra seni felaketlere kapılasın diye
yukarı götürecekler [ve YAHOVA’yla
melekler izliyor!], ve seni öldürecekler
[Waco katliamında erkekleri, kadınları
ve çocukları öldürdükleri gibi – ve YAHOVA’yla melekleri izliyor. Janet Reno

ve Bill Clinton ulusal televizyonda, bunun sorumluluğunu tamamen üzerlerine aldıklarını belirttiler. Bill Clinton,
“Bu insanlara tarikat üyesi olmamayı
öğretmeli,” dedi. Bill Clinton’ın yaptığı – ve yaptığını söylediği – son derece
yasalara, İlk Değişiklik’e ve anayasaya
aykırı bir hareketti.]: ve siz, [gerçek
Hristiyanlar] BENİM adımın uğruna
bütün ulusların nefretinin hedefi olacaksınız [çünkü İSA’yı seviyorsunuz.
İSA ve bekçiler burada olan her şeyi
izliyor.]. Sonra, birçoğu gücenecek
[gerçek bir Hristiyan (Katolik değil)
olmanın beraberinde getirdiği zulümden ötürü] ve birbirine ihanet edecek
[gerçekten ettikleri gibi] ve birbirinden nefret edecek [gerçekten ettikleri
gibi]. Ve birçok sahte peygamber [Şeytan’dan gelen] ortaya çıkıp birçok kişiyi kandıracak. [Esinleme 12:9 der ki,
“Büyük ejderha – İblis ya da Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o yaşlı yılan – melekleriyle birlikte (Cennet’ten)
yeryüzüne atıldı.”] Ve her yerde eşitsizlikler olduğundan, birçok kişinin
sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar
sebat eden kurtarılacak. [YAHOVA ve
ATEŞ arabaları her şeyi izliyor, dinliyor.] Ve krallığın bu müjdeleri [bu gerçekler] dünyanın dört bucağında, her
ulusa tanıklık olsun diye öğretilecek;
sonra son [dünyanın sonu] gelecek.
Peygamber Daniel’in sözünü ettiği yı(devamı 4. sayfada)

Gana

Sevgili Vaiz Tony Alamo,
Yahova hala onca ülke için yapmakta olduğunuz iyi işler için sizi bereketle kutsasın. Kilisem, Gana’daki Grace Hour Uluslararası Vaizlik, Tony
Alamo bültenlerini 5000’den fazla insana dağıtmak için Mafi-Kumasi çevresindeki bazı kasabaları dolaştı. Onlara iyi haber götürdük ve 500 kişi
kendisini İsa’ya verdi; her hafta Salı ve Pazar günleri Yahova’nın Sözü’nü
okuyup öğrenmek ve Tony Alamo’nun vaizliği için dua etmek üzere toplantı yapmak için sözleştik. Bu yıl onlar için temamız, 2013, İlahi Başarı
Yılı (1. Krallar 8:56). Grubun yöneticisi olarak bu fırsatı grubun yeni liderleri için 20,000 parça literatür, 50 İncil ve Şubat 2013’ün 11’iyle 20’si arasında yapacağımız açık hava kampanyası için Mesih kitabının 300 kopyasını
istemek için kullanacağım. Ve Yahova’ya tekrar duamızı duyması ve Vaiz
Alamo’yu hapishaneden kurtarması için dua ediyorum.
Stephen Kwabla Gbeve 				
Volta Bölgesi, Gana
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ATEŞ ARABALARI
(3. sayfanın devamıdır)
kıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini göreceksiniz – okuyan anlasın –”
(Matta 24:9-15).
Bütün dünyayı çaresizliğe sürükleyen iğrençlik, Vatikan, Roma’daki Papa
bütün ulusların başlarını bir araya
toplayarak Tek-Dünya Devleti’ni, Yeni
Dünya Düzeni’ni, yani canavarı yarattığı zamanda meydana gelir. Bu, Şeytan’ın ruhuyla gerçekleşir.
Size Vatikan’ın yaptığı bir basın açıklamasıyla ilgili, 10 Aralık 2012 tarihli
bir makaleyi aktarıyorum: “Vatikan
Dünya Devleti ve Yeni Dünya Düzeni
için Çağrıda Bulunuyor,” yazan Andrew Puhanic, katkıda bulunan, Activist
Post. “Katolik Kilisesi’nin [tarikatın] lideri Papa XVI. Benedict Dünya Devleti
ve Yeni Dünya Düzeni’nin kurulması
için çağrıda bulundu. 3 Aralık 2012, Pazartesi günü Adalet ve Barış için Papalık Konseyi’nde yapılan bir konuşmada,
Papa ‘insan ailesinin iyiliği’ne hizmet
etme amacıyla ‘bir dünya toplumunun

ve buna denk düşen bir yetkinin’ oluşturulması çağrısında bulundu.”
İnsan ailesinin iyiliği mi? YAHOVA Esinleme 16:1-2’de, bu canavar, bu
Tek-Dünya Devleti, bu Yeni Dünya
Düzeni gibi lanetli bir örgüte katıldığımız takdirde kendi kaderimizi mühürleyeceğimizi söyler: “Sonra tapınaktan
yükselen gür bir sesin yedi meleğe,
‘Gidin, YAHOVA’nın öfkesiyle dolu
yedi tası yeryüzüne boşaltın!’ dediğini
işittim. Birinci melek gidip tasını yeryüzüne boşalttı. Üzerinde canavarın
işareti olan [bu da yine Tek-Dünya
Devleti’nin, Yeni Dünya Düzeni’nin
işaretidir] suretine tapanların [sözü
edilen bir dünya dolusu kandırılmış,
kurtarılmamış insandır] üzerinde acı
veren iğrenç yaralar oluştu.”
Esinleme 19:20 der ki, “Canavarla
[Roma’nın liderliğindeki Tek-Dünya
Devleti, Yeni Dünya Düzeni17] onun
önünde mucizeler [Meryem’in belirişi,
çarmıhta kan döken İSA heykelleri ve
elleri kanayan Meryem heykelleri gibi
sahte mucizeler] gerçekleştiren sahte
peygamber [Roman Katolik kilisesi tari-

katı] yakalandı. Sahte peygamber canavarın işaretini alıp [Şeytan’ın kandırdığı
insanlarla dolu bütün dünya] heykeline
tapanları [onun devletine hizmet eden
ve ondan ücret alanları] bu belirtilerle
saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan
ateş gölüne diri diri atıldı.”
Papanın yaptığı ve söylediği, kandırılmış dünyayı çabucak ellerinde ve
alınlarında canavarın işaretini taşımaya
itmek. Onun işaretini taşıyanların hepsi, KUTSAL RUH’a küfretmiş sayılır, ve
bu papa huzur ve güvenlik adına birçok
kişiyi kandırıyor.18 Esinleme 13:16-17
şunu belirtir: “Ve o [papa, onun sahte
kilisesi ve Yeni Dünya Düzeni’inde, TekDünya Devleti’nde vücut bulan Şeytan]
küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle,
herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret
vurduruyordu. Öyle ki bu işareti, yani
canavarın adını ya da adını simgeleyen
sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin, ne de satabilsin.”
Papa basın açıklamasında bunun,
“küresel barış ve adaleti korumaya
hizmet eden bir araç” [“Siz babanız
İblis’tensiniz ve babanızın arzularını

17 Esin. 17:1-9, 15-18, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3 18 Yer. 6:13-14, 8:11, Hez. 13:9-10, Matt. 10:34, 1 Sel. 5:1-9

Alamo Kilisesi,
Gönderdiğiniz son literatür kutusu için
teşekkürler. Yeni bir kutu çok işime yarar.
Elimde yalnızca üç parça literatür kaldı!
Çok sayıda araba gördüğümde, kendimi literatürleri sileceklere sıkıştırmak
zorunda hissediyorum! Vaiz Alamo’nun
tohumu ekmekle ilgili kaydı hayatımı derinden etkiledi. Vaiz Alamo aynı zamanda,
“Hazır elinizden gelirken bir şeyler yapın,”
dedi. Dün birçok arabanın ve bir kolejin bulunduğu bir Lüteriyen kilise okulu,
ardından Seal Kumsalı rıhtım bölgesini
gördüm ve literatürüm bitti! Yahova ile
geçirdiğim çok güzel bir gündü ve en
sevdiğim spor olan “şeytanın arkasına tekmeyi basma” faaliyetinin tadını çıkardım;
Vaiz Tony’nin dediği gibi, bu bana “büyük
mutluluk veriyor.” Sizin de bildiğiniz gibi,
birçok insan Tony hakkındaki bilgilerini
Vatikan’ın kontrol ettiği basından alıyor!
Bu insanlara literatür verdiğimde Vaiz Alamo’yla ilgili gerçeği anlatmayı hiçbir zaman ihmal etmiyorum! Vaiz’e yönelik karalama kampanyaları tamamen sahtedir
ve Vaiz Alamo Şeytan’ın tarikati Vatikan’ın
iç yüzünü ortaya çıkarma bakımından bir

Kaliforniya
numaralı düşman olduğu için ondan nefret ediyorlar (İsa’dan da ettikleri gibi).
Vaiz Alamo’nun da dediği gibi, bu kelimelerin savaşı; Şeytan’ın yalanlarına karşı
Yahova’nın gerçekleri! Ama literatür verdiğim insanların çoğu Alamo vaizliğiyle ilgili hakiki gerçeklere kulak veriyor. Tony’ye
kadar zulmederlerse, ben onun Yahova’nın
tarafından olduğunu o kadar iyi anlıyorum.
Onun gerçekten Yahova’nın ulağı olduğunu
görmek için tek yapmanız gereken mesajları
dinlemek! Vaiz Tony, hayatınızı başka insanların kurtulabilmesi ve ebediyen Cennet’e
gitmesi, Cehennem’de sonsuza dek yanmaktan kaçması için Yahova’ya adadığınız
için Cennet’teki ödülünüz muazzam olacak!
Sizi öldürseler bile, Yahova’nın sizin temelini
attığınız işlerinin ebedi İncil’i öğretmeye devam edeceğini biliyorum! Şeytan Yahova’nın
gerçek işine engel olamaz! Siz hapiste olsanız da, İncil literatürünüz sayesinde ve sizin
gibi olan, dünyanın dört bir yanına dağılmış,
adanmış Hristiyanlar tarafından her zamankinden de kuvvetli bir biçimde yayılmaya
devam ediyor, Vaiz. Şeytan yenilmiş bir düşmandır. Yahova’ya şükür!
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Büyük fahişe Vatikan hiç değişmedi,
hiçbir zaman da değişmeyecek! Yahova’nın Vaiz Alamo’yu bu şeytani canavardan koruması için dua ediyorum ve O’nun
bunu yapacağını biliyorum! “Sana karşı
yaratılan hiçbir silah serpilip gelişemeyecek.” Ne vaat ama! “Benim kutsadıklarıma
dokunma, peygamberlerime de zarar verme.” Esinleme 18:24 der ki, “Ve onda [Vatikan’da] peygamberlerin kanı, azizlerin
kanı ve yeryüzünde katledilen herkesin
kanı bulunur.” Ama biz sonunda kimin
kazanacağını biliyoruz ve o kişi şeytan
değil! Dayanın, pes etmeyin! Senin de kilisenin de dayanacağınızı biliyorum, Tony.
Tony’nin dediği gibi, “Yeni nefret kanununu duyduğunuzdan eminim – aynı cinsiyetten insanların evlenmesine karşıysanız,
bu bir suçtur.” Bunu yakında yürürlüğe koyacaklarından eminim.
Her şey için tekrar teşekkürler. Şeytan’a
saldırmaya devam edebilmek için literatürün elime geçmesini dört gözle bekliyorum! Yahova’ya şükürler olsun!
W.D.
Lakewood, CA

yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı
kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur.
Yalan söylediğinde kendi yalanını söyler. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır” (Yuhanna 8:44).] olduğunu
ekliyor. Papanın Dünya Devleti ve Yeni
Dünya Düzeni’nin kuruluşuyla ilgili
vizyonu, sözde yeni bir süper güç değil,
kararları veren kişilere (hilekar politikacılara) yargıya varmak için bir kriter
ve pratik bir rehberlik sağlayan yeni
bir yönetim organı [felakete mahkum
olmuş, kurtarılmamış bir dünya için
(azizler için kurtuluş dışında)] yaratmaktır. Papanın sözlerinden şu şekilde
alıntı yapılmıştır: “Teklif edilen organ
(Dünya Devleti) az kişinin elinde yo-

ğunlaşmış, bütün insanlara egemen
olup en zayıfları istismar edecek bir süper-güç olmayacaktır.” [Oysaki bu, tam
olarak yapmaya çalıştıkları ve yapmakta oldukları şeydir.] Papa aynı zamanda
vizyonunu “mantık çerçevesinde nüfuz
kuvvetine sahip, yani yetki bölgesinde
kanunla sınırlanan katılımcı bir otorite”19 olan bir “ahlaki [ahlak dışı] güç”
ya da ahlaki otorite olarak tanımlamıştır [Papa o kadar ahlaklıysa neden
devlet, devlet okullarına ya da mahkeme salonları gibi devlet binalarına On
Emir’in asılmasına izin vermiyor?].
YAHOVA hepimize başta kontrolünü Şeytan’dan alıp Yeni Dünya Düzeni’ne vermiş olan Tek-Dünya Devleti
olmak üzere, Şeytan’ın bütün örgütle-

rinden uzak durmamızı söylüyor.20 YAHOVA’ya mı, yoksa bu Şeytani Vatikan
Roman Katolik tarikatına ve Papa’ya mı
inanacaksınız? Şeytan’ın Papa’sına inanmanın size hiçbir faydası olmaz. Ona
inanan ve onu takip edenlerin akıbeti,
ebediyen Ateş Gölü’nde yanmaktır.
Başka hiçbir gezegende hayat olmadığını açıkça söyleyen YAHOVA’ya
inanın. Ayrıca UFOların Cennet’ten
gelen melekler olduklarına, Bekçiler
olduklarına inanın; aynı anda her yerde var olabilen, HER ŞEYE KADİR
YAHOVA’ya inanın.
Tercihiniz YAHOVA’ysa, bu duayı
edin. Sonra BABA, OĞUL VE KUTSAL

(devamı 8. sayfada)

19 http://www.activistpost.com/2012/12/vatican-calls-for-world-government-and.html 20 2 Kor. 6:14-18, 2 Sel. 2:3-12, Esin. 2:18-25, 14:8-11, 16:1-2, 10-11, böl. 17, 18:1-8, 19:1-3, 17-21, 20:4, 10

Suzette Brown’ın Tanıklığı
Adım Suzette Brown ve neredeyse
beş yıldır Tony Alamo Hristiyan Vaizliği
üyesiyim. Bu son yıllar, hayatımın en güzel beş yılı oldu. Vaizim Tony Alamo’nun
öğretleri vasıtasıyla dua etmeyi ve Rab’be
ulaşmayı, İncil’i dua ederek okumayı ve
insanlara tanıklık etmeyi öğrendim. Tony
Alamo Hristiyan Vaizlikleri’ne minnettarım, çünkü kurtuluşa kavuştuktan sonra
Yahova’ya bütün yüreğimle hizmet etmek ve hayatımı O’na adamak istedim ve
bu kilisenin kapıları bana açıktı.
Çok genç yaştan beri farklı Hristiyan kiliselerinde yetiştirildim. Küçükken ilahi dinlemeye bayılırdım. Mike
Amcam vaizdi ve beş yaşındayken bana
Cehennem’i anlatmıştı. Bana ateşten,
ebedi işkencelerden söz etmişti. Ona,
“Nasıl kurtarılacağım?” diye sormuştum. O da benimle birlikte dua etmişti. “Rabbim, günahlarım için çarmıhta
öldüğüne ve üçüncü gün yeniden dirildiğine inanıyorum. Yüreğime gir, Rabbim İsa,” diye dua ettiğimi hatırlıyorum.
Bana hiçbir zaman İsa’nın kanının günahlarımı temizleme gücünden ya da
Yahova’nın emirlerini yerine getirmem
gerektiğinden söz edilmemişti. Amcam bana kurtarıldığımı ve kurtuluşu
kaybedemeyeceğimi söylemişti. Ben
de, “bir kez kurtarıldınız mı, sonsuza

dek kurtulmuş olursunuz” düşüncesine, kimsenin mükemmel olamayacağına inandım. Kiliselerin bana söylediği buydu. Gerçekten, kurtulmak için
yapmam gereken tek şeyin dua etmek
ve İsa’nın çarmıhta benim günahlarım
için öldüğüne inanmak olduğunu sanıyordum. Beş yaşımdan itibaren, hep
kurtarıldığıma inandım.
Lise son sınıftayken bir güney Baptist
Kilisesi’ne gidiyordum. Vaiz ve koronun
başı, beni Hristiyanlık’tan soğutan günahlar işliyordu. Gerçi ben de onlardan
iyi değildim; ben de günahkardım. Kiliseye gitmeyi bıraktım.
Son sınıftayken eğlenmek ve havalı olmak istedim. Bütün sınavlardan A
alırdım. Okulun son senesinde yanlış
insanlarla takılmaya başladım ve metamfetamin bağımlısı oldum. Her gün
metamfetamin kullanıyordum. Yalan
söylemeye, hırsızlık yapmaya, uyuşturucu satmaya başladım. Hayatım
yokuş aşağı gidiyordu. Tamamen kaybolmuştum, bunalımdaydım. Kendimi
bomboş, yapayalnız hissediyordum.
Uyuşturucu satıcısı olan erkek arkadaşımla yaşamak için evi terk ettim ve çok
mutsuz oldum. Üniversiteyi bıraktım,
çalışmaktan vazgeçtim ve uyuşturucu
hayatını yaşamaya başladım. Hayatı-
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mın sekiz yılı boyunca metamfetamin
kullandım. Hiçbir şeye bağımlı olmak
istememiştim, ama Şeytan beni pençesine almıştı, duramıyordum.
11 Eylül’den iki yıl sonra “Bozuk Paralar”ı izledim. İkiz Kuleler’in yıkılışını
izledim ve o yıkımın kontrollü olduğunu anladım. 11 Eylül’ü araştırmaya başladım. Gerçeği, 11 Eylül’ün sorumlusunun kim olduğunu bilmek istiyordum.
Devletimize inanmıyordum. Dört beş
yıl boyunca araştırma yaptım – yani,
araştırmaya binlerce saatimi harcadım.
Bu araştırma hayatımdan bir kaçış gi(devamı 6. sayfada)

Suzette Brown’ın Tanıklığı
(5. sayfanın devamıdır)

biydi, benim için takıntıya dönüşmüştü. Hayatımın bu döneminde metamfetamin kullanır, araştırma yapardım. Bir
gün okuduğum şeyin yalan olduğunu
anladım. Bilgisayar başında oturuyordum; “Rabbim, bana 11 Eylül hakkındaki gerçeği göster; sırtımda gerçeği
bilmemi gerektiren, çok ağır bir yük var.
Onca araştırma yaptım. Bana gerçeği
göster ve yalanları ayıklayıp bir kenara
at,” diye dua ettim. Rabbim bana derhal cevap verdi. Cizvitler ve Vatikan’la
ilgili bilgiler bulmaya başladım. Katolik
Kilisesi’yle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Alberto Rivera’nın (eski Cizvit
rahibi) 1984’te Tony Alamo Hristiyan
Vaizlikleri’nde yaptığı bir konuşmanın
çevrimiçi videosunu izledim. Sarı bir
post-ite “Tony Alamo Hristiyan Vaizlikleri” yazıp notu bir kenara koydum
ve Tony Alamo Hristiyan Vaizlikleri’ni
tamamen unuttum. Cizvitler ve Vatikan
üzerine araştırma yapmayı sürdürdüm.
Kıyametin yaklaştığına inanıyordum, o

yüzden tek-dünya devleti kurulduğunda burada olmayacağımı sanıyordum.
Yahova zamanın son günlerini yaşadığımızı ve Vatikan’ın İğrençliklerin Anası olduğunu anlamamı sağladı. Buna
inanmak istemiyordum.
Bu dönemde, bir gün erkek arkadaşım gelip bana kıyametin gerçek olmadığını söyledi. Öfkelendim, ama İncil’i bilmiyordum ve erkek arkadaşıma,
inançlarımı desteklemek için İncil’den
hiçbir şey söyleyemedim. Onun yanıldığını kanıtlamak için İncil okumaya başladım. İncil’de inançlarımı destekleyen
hiçbir şey bulamadım. Matta kitabının
24. bölümünden 29-30’uncu ayetleri
okudum: “O günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek,
göksel güçler sarsılacak. O zaman İnsanın Oğlu’nun belirtisi gökte görünecek.
Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsan’ın Oğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle
geldiğini görecekler.” Düşündüm

ki, “Rabbimiz sıkıntıdan sonra gelecek,
önce değil!” Ayrıca, O’nun müritlerine
“gözlerini açık tutmalarını” ve “hazır
olmalarını” söylediği kutsal yazıları okumaya devam ettim. “Gelişimin zamanını, anını ya da saatini bilemezsiniz.” Rabbe, “Kurtuluşu kaybetmemiz mümkün
değilse, neden müritlerine gözlerini açık
tutmalarını ve hazır olmalarını söylüyorsun? Gözlerimizi neden açık tutalım?”
diye sordum. Rabbim yüreğime hitap
etti ve bana, “Çünkü kurtuluşu kaybedebilirsin,” dedi. Kiliselere çok öfkelendim.
Bana yalan söylenmişti, kandırılmıştım.
Bir daha kiliseye gitmek istemiyordum.
Bu dönemde hala günahlarımın
içinde kaybolmuş, manevi bakımdan
cansızdım, hala uyuşturucu bağımlısıydım. Cizvitleri araştırmayı bıraktım,
çünkü korkmaya başlamıştım. Bunları aklımdan çıkarmak istiyordum. Bir
gün oturma odamdaydım, kafam çok
iyiydi ve birden çok kuvvetli bir inanca
kapıldım. Rabbin varlığını hissedebiliyordum. Kontrol edilemez bir biçimde
ağlamaya başladım. Dizlerimin üzerine

Uganda

Almanya
Sevgili Vaiz Alamo,
Yahova adına selamlar. Web sitenizi okuduğum için çok şanslıyım.
Size bana literatürünüzün hem İngilizce’sini, hem Almanca’sını gönderip gönderemeyeceğinizi soracaktım. 100 kişi için materyal gönderseniz çok iyi olur, çünkü kilisemdeki herkesin Mesih kitabına sahip
olmasını istiyorum. Lütfen 50 Almanca, 50 İngilizce Mesih gönderebilir
misiniz? Ayrıca, İngilizce ya da Almanca 10 İncil’e ve 1000 kişi için el
ilanına ihtiyacımız var, çünkü insanlara ulaşmak istiyoruz! Yahova’nın
Sözü’yle kayıp insanlara ulaşmamız için bize yardım ederken, Yahova
sizi bollukla kutsasın! Sizden yakın zamanda haber almayı umuyorum!
İsa’nın sevgisiyle,
Andre J. Schoen
Köln, Almanya

Güney Afrika
O, Hazreti Yakup’un Yahova’sı ve Yaşayan Kutsal Yahova’mız ne
şahanedir! Hep Yahova’ya şükrediyorum, çünkü vaizliğiniz gerçekten
insanları Yahova’ya ulaştırıyor ve onlar bütün yürekleri, akılları ve güçleriyle Yahova’ya hizmet etmeye başlıyor. Teşekkür ederim, Vaiz Tony Alamo.
Yahova’nın merhameti ve lütfu, sizin ve vaizliğinizin üzerinde olsun.
Gift Limban Nangwale
Johannesburg, Güney Afrika Cumhuriyeti

6

Sevgili Vaiz Tony Alamo,
Rabbimiz İsa adına selamlar. Ben
Vaiz Embwata Yamungu’yum ve
Kampala, Uganda’da literatürünüzü
dağıtıyorum.
Yahova’ya sizin literatürünüz aracılığıyla yaptığı işler için şükrediyorum.
Literatürünüzü Şehir Merkezi Kolej
Okulu’na ve Nakivubo İlkokulu’na
dağıttım. 30’dan fazla öğrenci kurtarıldı. Kongo Demoktratik Cumhuriyeti’nde 15 insan kurtarıldı.
Sizden bana literatür, ayrıca 20 İngilizce, 20 Fransızca İncil, 20 Fransızca Mesih kitabı, 20 İngilizce Mesih
kitabı, Uganda ve Kongo’daki ekip
için 25 tişört göndermenizi rica ediyorum. O İnciller dine yeni döndürülenlere, sevilenlere dağıtılacak.
İsa’nın sevgisiyle,
Vaiz Embwata Yamungu
Kampala, Uganda

çöküp bütün yüreğimle Rabbe haykırdım, “Rabbim, nasıl hem seni sevdiğimi
söyler, hem de günah işlemeye devam
ederim? Nasıl hem kendime Hristiyan
der, hem de günah işlemeye devam
ederim?” dedim. Kalbim paramparça
olmuştu. Çok utanıyordum, kendimi
kırık dökük, kirli hissediyordum. Rabbim bana kurtarılmadığımı, Cehennem
yolunda olduğumu gösterdi. Rabbimden bana O’nun gözüne girmenin bir
yolunu, gidecek bir yer göstermesini istedim. Rabbime bütün kiliselerin bana
yalan söylediğini, gidebileceğim bir yer
olması gerektiğini söyledim. Cehennem’e gitmek istemiyordum, artık uyuşturucu kullanmak istemiyordum, ama
duramıyordum. Artık günah işlemek
istemiyordum, ama duramıyordum.
Aylar önce üzerine not aldığım sarı
post-itle karşılaştım. “Tony Alamo

Kardeş Joseph Banda Chipata şehir
merkezinde Vaiz Alamo’nun ruh kazandıran
literatürünü dağıtıyor – Chipata, Zambiya

Florida
Size çok teşekkür ederim! Vaiz Alamo mesajlarının birçoğunu dinlemek
için internetten indirdiğimi ve CD’ye
yüklediğimi bilsin. O mesajlar beni
radyodaki sohbet programlarını dinlemekten alıkoyuyor (zaten 2003’ten
beri televizyonum yok). Sürekli Vaiz
Alamo’nun mesajlarını dinliyorum ve
SÖZ’le ilgili birçok şey öğreniyorum.
Mesajlar beni kutsadı!
Yeşu’nun sevgisiyle,
Hank Christen
St. Petersburg, Florida

Hristiyan Vaizlikleri.” İnternete girdim
ve İncil literatürünü okumaya başladım. Ne kadar okusam yetmiyordu.
Literatür Kutsal Ruh’la doluydu ve benim kırık dökük ruhuma merhem gibi
geliyordu. Gece gündüz literatür okuyordum. Okuduklarımda büyük bir güç
vardı. “Papa’nın Sırları”nı, “Amerika
Ajanı Rolü Yapan Şeytani Tek-Dünya
Devleti Ajanları”nı ve “Bir Başka Pearl
Harbor”ı okudum, vaizimizin gerçeği
bildiğini anladım.
Bir Cumartesi gecesi erkek arkadaşımı beni San Francisco körfez bölgesinden kiliseye götürmeye razı ettim. Pazar
günü iki kilise buluşmasına katıldım.
Kutsal Ruh’u hissedebiliyordum. Rabbin
olmamı istediği yerin burası olduğunu
anlamıştım, ama hazır değildim. Eve
döndüm ve Rabbim üç hafta benimle
uğraştı. Uyuşturucuyu, erkek arkadaşımı bırakmak istemiyordum.
Bir gün, “Güce Giden Yol” adlı
literatürü okurken dizlerimin
üzerine çökme ihtiyacına kapıldım. Şeytan bana uyuşturucuya döneceğimi söylüyordu,
o yüzden günahkarın duasını
okumak istemedim. Ama bu
kez prangalar kırılmıştı. Rabbin
beni günahlarımdan arındırıp

uyuşturucu bağımlılığından kurtaracağına bütün yüreğimle inandım. Günahkarın duasını bütün kalbimle ettim ve
kararımı verdim: Bütün yüreğimle Rabbe hizmet edecek, bir daha asla günah
hayatına dönmeyecektim. Bir otel odasında dizlerimin üzerindeydim. Rabbim
İsa beni özgür bırakmıştı. Kurtarıldığımı
biliyordum. O’nun Kutsal Ruh’unun içime girdiğini ve O’nun kanının günahlarımı yıkayıp temizlediğini hissedebiliyordum. Çok mutluydum. Mutluluk
gözyaşları döktüm. Sağa sola koşmak,
bana olanları herkese anlatmak istiyordum. İçimde uyuşturucu kullanma, günah işleme arzusu yoktu. Tek yapmak
istediğim İncil okumak ve Rabbe hizmet
etmekti. 11 Ocak 2008’de kurtarılmamın
ardından, iki gün sonra bu vaizliğe katıldım. Eşyalarımı iki bavula doldurdum,
trene atladım ve buraya geldim. Daha
önce hiç bu kadar mutlu olmamıştım.
Hala uyuşturucu kullanmıyorum. Kutsal
Ruh tarafından vaftiz edildim ve hayatımın geri kalanında yapmak istediğim bu
– Rabbe hizmet etmek, çünkü O benim
için Calvary’de canını verdi. Yahova sizi
gerçekten kurtarabilir ve size günahlara
direnme gücü verebilir. Benim için bunu
yaptı ve O’na içten, tövbekar bir yürekle
seslenen herkes için bunu yapabilir.

Filipinler

Sevgili Vaiz Tony Alamo,
İngilizce yazma ve konuşma konusunda çok iyi olmadığımdan bunu işverenimin benim için bir kardeş gibi
olan kızının yardımıyla yazıyorum.
On dokuz yaşındayım; Filipinler’in
Antique adlı bir vilayetinde liseden
mezun oldum ve bir yıldan fazla zamandır, iyi bir ailenin yanında hizmetçi olarak çalışıyorum.
Ailem radyo programınız “Tony
Alamo Vaizlikleri”ni her Pazar dinliyor ve beni de programınızı dinlemeye teşvik eden onlardı. Bazen
kelimelerden ötürü her şeyi anlayamıyorum, ama onlar bana programınızda neler denildiğini açıklayarak
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yardım ediyor. Ve söylenenleri bir
kez anladığımda, mesajları düşünmeye başlıyorum ve daha çok takdir
ediyorum.
Umarım programınız vasıtasıyla
Yahova’nın sevgisini yaymayı sürdürürsünüz. Size daha fazla kuvvet diliyorum; lütfen beni de dua niyetlerinize katın – özellikle ailemin sağlığını.
Lütfen aynı zamanda dua niyetlerinize, emrinde çalıştığım aileyi de ekleyin. Bana çok iyi muamele ediyor,
ailedenmişim gibi davranıyorlar.
Salamat po (teşekkürler).
Liezzle Esponilla
Quezon City, Filipinler

ATEŞ ARABALARI
(5. sayfanın devamıdır)
RUH adına, tamamen suya batarak vaftiz olun.21 Kral James Onaylı İncil’i okuyup öğrenin ve söylediklerini yapın.22
YAHOVA’m, günahkar ruhuma merhamet et.23 İSA MESİH’in yaşayan YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna inanıyorum.24 O’nun çarmıhta öldüğüne ve
bütün eski günahların affedilmesi için
değerli kanını döktüğüne inanıyorum.25
YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un
gücüyle ölüyken dirilttiğine26 ve İSA’nın
şu anda YAHOVA’nın sağ kolu olarak
yanı başında oturduğuna, günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine inanıyorum.27
Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kalbime davet ediyorum, İSA.28 Kalvari’deki
çarmıhta benim yerime döktüğün değerli
kanla bütün pis günahlarımı yıkayıp temizle.29 Beni geri çevirmeyeceksin, İSA;
günahlarımı affedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu biliyorum, çünkü SENİN
SÖZÜN İncil öyle diyor.30 SENİN SÖZÜN
kimseyi geri çevirmeyeceğini söylüyor ve
buna ben de dahilim.31 O yüzden, SENİN
beni duyduğunu, SENİN bana cevap verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.32 Ve
ruhumu kurtardığın için SANA teşekkür

ediyorum, İSA; minnetimi SENİN buyurduklarını yaparak ve daha fazla günah işlemeyerek göstereceğim.33
Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya
batırılmayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL
RUH adına vaftiz edilmeyi söyledi.34 İncil’in Kral James Versiyonunu [the English
King James Version] özenle okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.35
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).

21 Matt. 28:19-20, Yuh. 3:5, Elç. İş. 2:38, 19:3-5 22 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Yak. 1:22-25, Esin. 3:18 23 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 24 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33,
Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 25 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9 26 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 27 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13 28 1 Kor. 3:16, Esin. 3:20 29 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14
30 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14 31 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 32 İbr. 11:6 33 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14
34 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5 35 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: (661) 252-5686 • 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 işit `sel 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.
© Telif Hakkı Şubat 2013, 2015 Tüm Hakları Saklıdır Dünya Vaizi Tony Alamo ® Müseccel Şubat 2013, 2015
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