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Dünya BülteniDünya Bülteni

YUKARIDA GÖKYÜZÜNDE HARİKALAR
VE AŞAĞIDA YERYÜZÜNDE İŞARETLER

    yazan: Tony Alamo

(devamı 2. sayfada)

Aynı zamanda uçan da-
ire adı da verilen UFO’ları 
gördüğünü bildiren milyon-
larca insan var. UFO’ların 
var olduğunu inkâr etmenin 
gereği yok, çünkü UFO’lar 
gerçekten var.

İSA’nın öğrencileri O’NA 
sordular: “Söyle bize, bu de-
diklerin ne zaman olacak, 
dünyanın sonunda senin 
gelişini gösteren belirti ne 
olacak?” İSA onlara şu kar-
şılığı verdi: “Sakın kimse 
sizi saptırmasın! Birçokları ‘MESİH 
benim’ diyerek benim adımla gelip 
birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş ve sa-
vaş söylentileri duyacaksınız: [Webs-
ter sözlüğü savaşların bir açıdan illet 
olduğunu, yani ‘öldürücü, bulaşıcı bir 
hastalık, veba; zararlı olarak görülen 
her şey; ölüme sebebiyet vermesi ola-
sı; topluma zararlı (savaşın illet tehdi-
di)’ olduğunu söyler]. Sakın korkma-
yın! Bunların olması gerek, ama bu 
daha son demek değildir. Ulus ulusa, 
devlet devlete savaş açacak; yer yer 
kıtlıklar, illetler [savaşlar, hastalıklar, 
kuraklıklar, fırtınalar, seller], dep-
remler olacak. Bütün bunlar kederle-
rin başlangıcıdır. 

“O zaman sizi sıkıntıya sokacak, 
öldürecekler. BENİM adımdan ötü-
rü bütün uluslar sizden [RUH’tan 
yeniden doğan Hristiyanlardan] nef-
ret edecek. O zaman birçok kişi da-
rılacak, birbirlerine ihanet edecekler 
ve birbirlerinden nefret edecekler” 
(Matta 24:3-10).1 Webster sözlüğün-
de “nefret» kelimesi, “bir şeyden hiç 
hoşlanmamak, onun hakkında kötü 
düşüncelere sahip olmak, ondan ka-
çınmaya çalışmak” [YAHOVA’dan 
nefret etmek, İncil’den nefret etmek, 
Hristiyanlardan nefret etmek tabirle-
rindeki gibi] anlamına gelmektedir. 

Havari Petrus “yukarıda, gök-
yüzünde harikalar ve aşağıda, yer-

yüzünde işaretler” (Elçi-
lerin İşleri 2:19) olacağını 
söyleyerek kısmen Yoel’in 
dünyanın sonuyla ilgili ke-
hanetini tekrarlamıştır. 
Gökyüzünün yapısının mu-
azzam bir biçimde değiş-
tiğini biliyor muydunuz? 
Peki, insanların gördüğü bu 
UFO’lar veya uçan dairele-
rin aslında dünyanın üze-
rine YAHOVA’nın gazabını 
dökerek onu yok etmeden 
önce dünyayı gözlemleyen 

melekler olduğunu biliyor muydu-
nuz? YAHOVA her zaman melekle-
rini O’NUN gazabını dünyadaki gü-
nahkârların üzerine dökmeleri için 
göndermiştir.2

Yaratılış 6:6-7 der ki: “İnsanı ya-
rattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. 
YAHOVA ‘Yarattığım insanları, hay-
vanları, sürüngenleri, kuşları yeryü-
zünden silip atacağım’ dedi. ‘Çünkü 
onları yarattığıma pişman oldum.’”

Şimdi, İSA aynı zamanda Matta 
24:37-39’da, “Nuh’un günlerinde na-
sıl olduysa, İnsanın OĞLU’nun gelişi 
de öyle olacak. Nuh’un gemiye bin-
diği güne dek, tufandan önceki gün-

1 Mark. 13:12-13, Luka 12:51-53, Yuh. 16:1-3   2 Yarat. 19:1, 13, 2 Sam. 24:15-17, 2 Kral. 19:35, 2 Tar. 32:21, Mezm. 78:49, Matta 13:41-42, Elç. İş. 12:23, 2 Sel. 1:7-9, Esin. 7:1-2, 
9:15, 15:1, böl. 16  
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(1. sayfanın devamıdır)

lerde insanlar yiyip içiyor, evlenip 
evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, 
hepsini süpürüp götürünceye dek 
başlarına geleceklerden habersizdiler. 
İnsanın OĞLU’nun gelişi de öyle ola-
cak” demiştir.

Eğer YAHOVA Nuh’un günlerin-
de insanoğlunu yarattığına pişmansa, 
bundan melekleri dünyaya gönderip 
selle Nuh, karısı, üç oğlu ve onların 
eşleri dışındaki bütün canlı varlıkları 
yok ettirecek kadar pişmansa, sizce 
YAHOVA meleklerini dünya insanla-
rını Nuh’un günlerindeki insanlardan 
bile daha günahkâr görürken, aynı 
şeyi bugünkü dünya nüfusuna yap-
mak için de göndermez miydi? 

Dişi melek diye bir şey yoktur. 
YAHOVA’nın bütün melekleri erkek-
tir. Uçan dairelere pilotluk edenlerin 
hepsi erkek meleklerdir ve onlar bu-
gün dünyada yapılan kötülükleri göz-
lemler, arada sırada dünya insanları-
na, yakında bütün dünyanın üzerine 
çökecek olan yıkımın örneğini küçük 
ölçekte tattırırlar. 

Zamanın başından bu yana YA-
HOVA daima iyi melekleri Şeytan’ın 
yeryüzünde, insanlardaki eserlerini 
– örneğin Sodom, Gomora ve Kutsal 
Yazılar’da geçen birçok başka yer – 
yok etmek için kullanmıştır.3 YAHO-
VA bize Esinleme’de hali hazırdaki 
dünyanın ikinci ve sonuncu yıkımın-
da, dünya tamamen yok olana dek 
son on dört illeti yukarıdan üzerimi-
ze boşaltanların melekler olacağını 
söyler.4

Esinleme 8:2’den 9:21’e dek, şu 
sözleri okuruz: “YAHOVA’nın önün-
de duran yedi meleği gördüm. Onla-
ra yedi borazan verildi. Altın bir bu-
hurdan taşıyan başka bir melek gelip 
sunağın önünde durdu. Tahtın önün-
deki altın sunakta bütün kutsalların 

dualarıyla birlikte sunmak üzere 
kendisine çok miktarda buhur ve-
rildi. Kutsalların dualarıyla buhu-

run dumanı, YAHOVA’nın önünde 
meleğin elinden yükseldi. Melek bu-
hurdanı aldı, sunağın ateşiyle doldu-
rup yeryüzüne attı. Gök gürlemeleri, 
uğultular işitildi, şimşekler çaktı, yer 
sarsıldı. Yedi melek ellerindeki yedi 
borazanı çalmaya hazırlandı. 

“Birinci melek borazanını çaldı. 
Kanla karışık dolu ve ateş oluştu, yer-
yüzüne yağdı. Ağaçların üçte biri ve 
bütün yeşil otlar yandı. İkinci melek 
borazanını çaldı. Alev alev yanan, 
büyük bir dağ denize atıldı. Denizin 
üçte biri kana dönüştü. Denizdeki 
canlı yaratıkların üçte biri öldü, ge-
milerin üçte biri yok oldu. 

“Üçüncü melek borazanını çal-
dı. Gökten meşale gibi yanan büyük 
bir yıldız ırmakların üçte biri üzeri-
ne [bundan önce, YAHOVA’nın hava 
kuvvetleri, yani yaygın olarak UFO 
adı verilen uçan daireler, dünyada-
ki bütün yozlukları gözlemiyordu ve 
bu melekler YAHOVA’nın gazabını 
iğrenç, pis insanlık üzerine seve seve 
dökecek] ve su pınarlarının üzerine 
düştü. Bu yıldızın adı Pelin’dir. Suların 
üçte biri pelin gibi acılaştı. Acılaşan 
sulardan içen birçok insan öldü. Dör-
düncü melek borazanını çaldı. Güne-
şin üçte biri, ayın üçte biri, yıldızların 
üçte biri vuruldu. Sonuç olarak ışık-
larının üçte biri söndü, gündüzün ve 
gecenin üçte biri ışıksız kaldı. 

“Sonra göğün ortasında uçan bir 
melek gördüm. Yüksek sesle şöyle 
bağırdığını işittim: ‘Borazanlarını ça-
lacak olan öbür üç meleğin borazan 
seslerinden yeryüzünde yaşayanların 
vay, vay, vay haline!’ [Kutsal Yazılar 
hepimize meleklerin – YAHOVA’nın 
yıkım meleklerinin – gelecekte bizi 
neyin beklediğini çok iyi bildiğini 
gösterir. Dünyadaki insanların – şey-
tani olanların – aynı bilgiye sahip ol-
maması ne yazık!].

“Beşinci melek borazanını çaldı. 
Gökten yere düşmüş bir yıldız gör-
düm. Dipsiz derinliklere açılan ku-
yunun anahtarı ona verildi. Dipsiz 
derinliklerin kuyusunu açınca, ku-
yudan büyük bir ocağın dumanı gibi 
bir duman çıktı. Kuyunun dumanın-
dan güneş ve hava karardı. Dumanın 
içinden yeryüzüne çekirgeler yağdı. 
Bunlara yeryüzündeki akreplerin gü-
cüne benzer bir güç verilmişti. Çekir-
gelere yeryüzündeki otlara, herhangi 
bir bitki ya da ağaca değil de, yalnızca 
alınlarında YAHOVA’nın mührü bu-
lunmayan insanlara zarar vermeleri 
söylendi. [İnsanların YAHOVA’nın 
Eski Ahit’te, Yeni Ahit’te olduğundan 
daha hiddetli olduğunu söylemesi 
garip değil mi? Burada durum öyle 
görünmüyor, değil mi?] Bu insanları 
öldürmelerine değil, beş ay süreyle 
işkence etmelerine izin verildi. Yap-
tıkları işkence akrebin insanı soktu-
ğu zaman verdiği acıya benziyordu. 
O günlerde insanlar ölümü arayacak, 

3 Yarat. 19:12-25  4 Esin. 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 14:15-
20, 15:1, 5-8, 16:1-12, 17-21  
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YUKARIDA GÖKYÜZÜNDE HARİKALAR
VE AŞAĞIDA YERYÜZÜNDE İŞARETLER

Sayın Vaiz,
Radyo Afrika İki’deki program, cemaatimdeki birçok insana yeni bir 

umut verdi. Programı ilk dinlediğimde duygulandım ve ailemi programı 
benimle birlikte dinlemeye davet ettim. O zamandan beri, programda 
söylenenler hayatımızı değiştirdi. İncil’i Afrika’nın dört bir yanına yay-
dığınız için size çok teşekkür ederim.

Merhametli Rabbimiz sizi gerektiğince mükâfatlandırsın.
Lütfen, bana gönderebileceğiniz bütün dini materyalleri gönderin. Bu, 

manevi hayatımda son derece olumlu ve büyük bir değişikliğe sebep olacak. 
Teşekkür ederim,
Winston Tambwadr             Bulawayo, Zimbabve
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ama bulamayacaklar. Ölmek isteye-
cekler, ama ölüm onlardan kaçacak. 
[Eski Ahit’te cezalar hiçbir zaman 
böyle korkunç büyüklükte olmazdı. 
Düşünsenize – herhangi bir şeyin le-
hine ya da aleyhine oy veremiyorsu-
nuz, çünkü YAHOVA BÜYÜK DİK-
TATÖR ve dünya nüfusunun hoşuna 
gitsin ya da gitmesin, her zaman baş-
ta olacak. Politik doğruluk ya da de-
mokrasi yok – yalnızca teokrasi var!] 
Çekirgelerin görünümü savaşa hazır-
lanmış atlara benziyordu. Başlarında 
altın taçlara benzer başlıklar vardı. 
Yüzleri insan yüzleri gibiydi. Saçları 
kadın saçına, dişleri aslan dişine ben-
ziyordu. Demir zırhlara benzer göğüs 
zırhları vardı. Kanatlarının sesi sava-
şa koşan çok sayıda atlı arabanın se-
sine benziyordu. Akrebinkine benzer 
kuyrukları ve iğneleri vardı. Kuyruk-
larında insanlara beş ay zarar verecek 

güce sahiptiler. Başlarında kral olarak 
dipsiz derinliklerin meleği vardı. Bu 
meleğin İbranice adı Avaddon, Grek-
çe adıysa Apolyon’dur. 

“Birinci ‘vay’ geçti, işte bundan 
sonra iki ‘vay’ daha geliyor. Altıncı 
melek borazanını çaldı. YAHOVA’nın 
önündeki altın sunağın dört boy-
nuzundan gelen bir ses işittim. Ses, 
elinde borazan olan altıncı meleğe, 
‘Büyük Fırat Irmağı’nın yanında bağ-
lı duran dört meleği çöz’ dedi. Tam o 
saat, o gün, o ay, o yıl için hazır tutu-
lan dört melek insanların üçte birini 
öldürmek üzere çözüldü. Atlı ordu-
larının sayısı iki yüz milyondu, sayı-
larını duydum. Görümümde atları ve 
binicilerini gördüm. Ateş, gökyakut 
ve kükürt renginde göğüs zırhları 
kuşanmışlardı. Atların başları as-
lan başına benziyordu. Ağızlarından 
ateş, duman, kükürt fışkırıyordu. İn-
sanların üçte biri bunların ağzından 
fışkıran ateş, duman ve kükürtten, bu 
üç beladan öldü. [O sırada bugün ol-
duğu gibi dünya üzerinde yedi milyar 
insan olsaydı ve üçte biri bu illetten 
ölseydi, bu, tarihte bir anda bu kadar 
çok insanın öldüğü ilk olay olurdu. 
Yine de, Nuh günlerindeki selde kaç 
insanın öldüğünü bilmiyoruz, ama 
Nuh ve ailesi, yani toplamda sekiz 
kişi dışında herkesin boğulduğunu5 
biliyoruz]. Atların gücü ağızlarında 
ve kuyruklarındadır. Yılanı andıran 
kuyruklarının başıyla zarar verirler. 
Geriye kalan insanlar, yani bu bela-
dan ölmemiş olanlar, kendi elleriyle 
yaptıkları putlardan dönüp dövme 
etmediler. Cinlere ve göremeyen, işi-
temeyen, yürüyemeyen altın, gümüş, 
tunç, taş, tahta putlara tapmaktan 
vazgeçmediler. Adam öldürmekten 
[kürtajlar], büyü, fuhuş, hırsızlık yap-
maktan da tövbe etmediler.” 

Vahiy 11:14-19: “İkinci ‘vay’ geçti. 
İşte, üçüncü ‘vay’ tez geliyor. Yedinci 
melek borazanını çaldı. Gökte yüksek 
sesler duyuldu. ‘Dünyanın egemenli-

ği, RABBİN ve MESİHİ’nin oldu. O 
sonsuza dek saltanat sürecek. YA-
HOVA’nın önünde tahtlarında otu-
ran yirmi dört ihtiyar yüzüstü yere 
kapandı. YAHOVA’ya tapınarak şöyle 
dediler: ‘HER ŞEYE GÜCÜ YETEN, 
var olan, var olmuş ve var olacak olan 
Rab YAHOVA! SANA şükrediyoruz. 
Çünkü büyük gücünü kuşanıp ege-
menlik sürmeye başladın. Uluslar 
gazaba gelmişlerdi. Şimdiyse SENİN 
gazabın üzerlerine geldi. Ölüleri yar-
gılamak, kulların olan peygamberleri, 
kutsalları, küçük olsun büyük olsun 
SENİN adından korkanları ödüllen-
dirmek ve yeryüzünü mahvedenleri 
mahvetmek zamanı da geldi.’ Ardın-
dan YAHOVA’nın gökteki tapınağı 
açıldı, tapınakta O’nun Antlaşma 
Sandığı göründü. O anda şimşekler 
çaktı, uğultular, gök gürlemeleri işi-
tildi. Yer sarsıldı, şiddetli bir dolu fır-
tınası koptu.”

YAHOVA’nın hava kuvvetleri, 
uçan daireler, UFO’lar şu anda YA-
HOVA’nın bu son yargılarına hazır-
lanmak için yeryüzünü gözlemliyor. 
İsterseniz gülün, ama pilotluğunu 
meleklerin yaptığı uçan daireler ger-
çekten var. Onları milyonlarca insan 
gördü ve bu uçan daireler başka geze-
genlerden gelmiyor.

YAHOVA ne zaman bir şey yapsa, 
Şeytan bunun aynısını yapabilirmiş 
gibi görünmeye çalışır. Gelgelelim, 
Şeytan bunu kopyalayamaz. Şeytan 
UFO’larla ilgili sahte imgeler gön-
deriyor ve bunlara pilotluk eden ib-
lislerin kafaları kocaman, deforme 
olmuş ufak tefek, deforme adamlar 
gibi görünmesini sağlıyor. Bu takli-
din amacı, YAHOVA’nın O’NUN me-
lekleri dünyayı ve YAHOVA’ya karşı 
gelen, O’NUN hükümetinden – ki o 
tek-dünya devleti, BM, Yeni Dünya 
Düzeni değildir – nefret eden bütün 
insanlarla birlikte yok etmeden he-
men önce doğaüstü hava kuvvetlerini 
bölgeye gönderdiği gerçeğine gülüp 

(devamı 4. sayfada)5 Yarat. 7:11-23, 1 Pet. 3:20   

Missouri
Sevgili Kız ve Erkek Kardeşlerim,

Rabbin izniyle hepinizi selamlıyo-
rum. İyi olmanız için dua ediyorum. 
Ben Rabbimizin ellerinde güvendeyim, 
sağlığım da yerinde.

Literatür gönderdiğiniz için teşek-
kürler. Vaiz Alamo’nun tanıklığı “Kuru 
Kemikler” gerçekten harikulade. Onun 
yaşayan Yahova’ya hizmet etmek için 
zenginlik ve ünle dolu bir hayata sırt 
çevirdiğini bilmek, benim için çok 
önemli. Onun gibi daha çok insan ol-
saydı, ülkemiz şu anda çok daha iyi bir 
durumda olurdu.

Vaiz Alamo kesinlikle şahane bir 
vatansever. Onun hakkında daha fazla 
bilgi almak isterim. Vaiz Alamo’yla ilgi-
li, gönderebileceğiniz bütün literatürler 
makbule geçecektir.

Yaptığınız her şey için, çok teşek-
kürler.
İsa Mesih’in adıyla,
Richard Bounds           Bonne Terre, MO

ÇevrimiÇi AlAmo vAizliKleri
www.ALAMoMINIsTRIEs.coM

http://www.alamoministries.com/
http://www.alamoministries.com/
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geçmenize sebep olmaktır. Söz ko-
nusu Yeni Dünya Düzeni Şeytan’ın 
hükümetidir. O, Roma’daki sahte 
peygamberin ve Şeytan’ın ruhunun 
yönettiği canavardır.6 Vatikan Şey-
tan’ın tahtıdır.7 YAHOVA hiçbir za-
man başka bir gezegende insan, ya 
da herhangi bir canlı yaratmamıştır. 
İnsanlar bunu düşünmekle aptallık 
ediyor! 

Esinleme 15:5’ten 16:21’e kadar, 
şu cümleler geçmektedir: “Bundan 
sonra Gökteki tapınağın, yani Ta-
nıklık Çadırı’nın açıldığını gördüm. 
[Son] Yedi belayı taşıyan yedi melek 
temiz, parlak keten giysiler giymiş, 
göğüslerine altın kuşaklar [kemer-
ler] sarınmış olarak tapınaktan çıktı. 
Dört [ilahi] yaratıktan biri yedi me-
leğe, sonsuzluklar boyunca yaşayan 
YAHOVA’nın öfkesiyle dolu yedi al-
tın tas verdi. Tapınak YAHOVA’nın 
yüceliğinden ve gücünden ötürü 
dumanla doldu. Yedi meleğin [son] 
yedi belası sona erinceye dek kimse 
tapınağa giremedi. Sonra tapınaktan 
yükselen gür bir sesin yedi meleğe, 
‘Gidin, YAHOVA’nın öfkesiyle dolu 
yedi tası yeryüzüne boşaltın!’ dediği-
ni işittim. Birinci melek gidip tasını 
yeryüzüne boşalttı. Canavarın işare-
tini taşıyıp heykeline tapanların üze-
rinde acı veren iğrenç yaralar oluştu. 

“İkinci melek tasını denize boşalt-
tı. Deniz ölü kanına benzer kana dö-
nüştü, içindeki bütün canlılar öldü. 
Üçüncü melek tasını ırmaklara, su 
pınarlarına boşalttı; bunlar da kana 
dönüştü. Sulardan sorumlu olan me-
leğin şöyle dediğini işittim: ‹Var olan, 
var olmuş ve var olacak olan kutsal 
YAHOVA! Bu yargılarında adilsin. 
Kutsalların ve peygamberlerin kanını 
döktükleri için, içecek olarak SEN DE 

onlara kan verdin. Bunu hak ettiler.’ 
Sunaktan gelen bir sesin, ‘Evet, HER 
ŞEYE GÜCÜ YETEN RAB YAHO-

VA, yargılarında doğru ve adilsin,’ de-
diğini işittim. Dördüncü melek tasını 
güneşe boşalttı. Bununla insanları 
yakma gücü verildi. İnsanlar korkunç 
bir ısıyla kavruldular. Tövbe edip bu 
belalara egemen olan YAHOVA’yı yü-
celteceklerine, O’NUN adına küfret-
tiler. Beşinci melek tasını canavarın 
tahtına [Roma’nın Vatikan’ı] boşalttı. 
Canavarın egemenliği karanlığa gö-
müldü. İnsanlar ıstıraptan dillerini 
ısırdılar. Istırap ve yaralarından ötürü 
Göklerin YAHOVA’sına küfrettiler. 
Yaptıklarından tövbe etmediler [tıp-
kı bugün olduğu gibi]. Altıncı melek 
tasını büyük Fırat Irmağı’na boşalttı. 
Gündoğusundan gelen kralların yolu 
açılsın diye ırmağın suları kurudu. 
Bundan sonra ejderhanın [Şeytan] 
ağzından, canavarın [Deccal, tek 
dünya devleti, B.M. ve merkezi Ro-
ma’daki Vatikan olan Yeni Dünya 
Düzeni] ağzından ve sahte peygam-
berin [Vatikan, Roma Katolik Tari-
katı] ağzından kurbağaya benzer üç 
kötü ruhun çıktığını gördüm. Bunlar 
doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cin-
lerin ruhlarıdır. HER ŞEYE GÜCÜ 

YETEN YAHOVA’nın büyük günün-
de olacak savaş için bütün dünyanın 
krallarını toplamaya gidiyorlar. 

’İşte, hırsız gibi geliyorum! Çıplak 
dolaşmamak ve utanç içinde kalma-
mak için uyanık durup giysilerini 
[kurtuluşunu8] üstünde bulundurana 
ne mutlu!’ Kralları İbranice Arma-
gedon denen yere topladı. Yedinci 
melek tasını havaya boşalttı. Gökteki 
Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir 
ses, ‘Tamam!’ dedi. O anda şimşekler 
çaktı, uğultular, gök gürlemeleri işi-
tildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki, 
yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar 
büyük bir deprem olmamıştı. Büyük 
kent üçe bölündü. Ulusların kentleri 
yerle bir oldu. YAHOVA Büyük Ba-
bil’i anımsadı, ona ateşli gazabının 
şarabını içeren kâseyi verdi. Bütün 
adalar ortadan kalktı, dağlar yok 
oldu. İnsanların üzerine gökten ta-
nesi yaklaşık kırk kilo ağırlığında iri 
dolu yağdı. Dolu belası öyle korkunç-
tu ki, insanlar bu yüzden YAHOVA’ya 
küfrettiler” (Esinleme 16:14-21). 

Hristiyan âleminin de, dünya nü-
fusunun genelinin de görünmez âle-

(3. sayfanın devamıdır)

6 Dan. 2:40, 7:19-25, 12:1, Esin. 13:2-8, 14:8, 16:13-
14,  19-20, 17:1-9, 18:2-24   7 Esin. 13:1-12, 17:1-9  

8 Matta 8:10-12, 13:37-43, 47-50, 22:8-14, 24:42-51, 
25:1-13, Luka 9:23-26, 62, 12:35-48, 14:15-35, Rom. 
8:35-39, 2 Kor. 5:1-4, Esin. 3:1-3, 8-22  

Togo

İyi akşamlar, Tony Alamo Hristiyan Vaizlikleri’ndeki sevgili Vaizler,
24 Şubat 2013 tarihinde elime bir paket geçti. Pakette üç Fransızca İncil, 

beş Mesih kitabı, iki tişört ve binlerce sayfa literatür vardı. Bu materyal-
lerin gitmesi gereken yere çabucak gitmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Togo’daki iş arkadaşlarım benden, size selamlarını göndermemi ve 
ruhları kurtarma konusundaki iyi niyetiniz için size teşekkür etme-
mi istediler. RAB İSA’nın adıyla kutsanın. Amin!

Togo’da çok fazla şeye muhtacız. Mümkünse, bize yine vaaz ma-
teryalleri, Fransızca İnciller, bol bol literatür ve paket gönderin. Li-
teratür elimize geçtiğinde çabucak bitiyor. Togo’da insanlar, Alamo 
vaizlerinden İncil amellerini okumak için büyük miktarda literatür 
istiyor. Birçok okuyucu, bu küçücük Mesih kitabı sayesinde hayatla-
rını İsa’ya adıyorlar.
En içten dileklerimle,
Atchou Kokou     Togo Tony Alamo Vaizliği

(Fransızca’dan Tercüme Edildi)

YUKARIDA GÖKYÜZÜNDE HARİKALAR
VE AŞAĞIDA YERYÜZÜNDE İŞARETLER
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min, melekler âleminin farkına var-
ması çok önemli. İyi melekler olduğu 
gibi kötü melekler de vardır. İyi me-
lekler YAHOVA’nın melekleridir ve 
onlara “Bekçiler” denir. Onlar sizin 
ve benim her hareketimizi izler, aynı 
zamanda sizin ve benim sarf ettiği-
miz her sözü duyar.

Yaratılış’ta, patrik İbrahim uşağına 
İbrahim’in memleketi Mezopotam-
ya’ya gitme, karısını ve oğlu İzhak’ı 
bulma talimatını verdi. “Beni baba 
ocağından, doğduğum ülkeden geti-
ren, ‘Bu toprakları senin soyuna ve-
receğim’ diyerek ant içen Göklerin 
YAHOVA’sı Rab senin önünden me-
leğini [Bekçi’sini] gönderecek. (Yara-
tılış 24:7).” Ve O meleğini uşağından 
önce gönderdi, uşak Bathuel kızı Re-
bekah’yı buldu; Rebekah Yaşar Kitabı 
bölüm 24, ayet 40’a göre on yaşınday-
dı. Yaşar Kitabı bölüm 24 ayet 45’e 
göre İzhak kırk yaşındaydı. Bu, Yara-
tılış 25:20’de de doğrulanır. İzhak va-

Avustralya’da doğup 
büyüdüm ve ebeveynle-
rim Hristiyan olmadıkları 
gibi, dindar da değillerdi. 
Hristiyan inancıyla ilgili 
hiçbir rehberlik almadım. 
Talihli olduğumu söyle-
yebilirim, çünkü zama-
nından çok erken doğ-
muştum ve hayatta oldu-
ğum için şanslıydım. Ağır 
olmasa da beyin felcinden 
ve kas distrofisinden mustaribim.

Anlatacağım olay vuku buldu-
ğunda yaşça gençtim ve bir arkada-
şımın evindeydim. Anılarım epeyce 
net, ama tamamını ancak sonunda 
Cennet’teki evime gittiğimde hatırla-
yabileceğim... Arkadaşımın çizgi ka-
rakterlerden oluşan, çocuklar için ha-
zırlanmış bir İncil kitabı vardı. Onun 
da benim gibi küçük bir oğlu vardı 

ve oğluna araba çarp-
mıştı. Çocuk bisiklet 
sürüyordu; Rab onu 
iyileştirecek miydi, 
hatırlamıyorum, ama 
Rab İsa’nın silueti üst 
köşedeydi. Dediğim 
gibi, çok netti ve Rab 
bana her şeyin yoluna 
gireceği hissini verdi. 
O çocuk iyileşirse çok 
iyi olacaktı, ama ölürse 

de Cennet’e gidecekti. Her durumda, 
kazanan o olacaktı. O noktada Rab 
benim kendisinin Yol, Gerçek ve Ya-
şam olduğunu anlamamı sağladı. 
Yani, yeniden doğuş deneyimini tat-
masam da Hristiyan olduğumu dü-
şündüm ve söyledim. 

Annemle babam, babamın doğdu-
ğu eyalete taşınmaya karar verdiler. 

Lachlan Johnson’ın Tanıklığı

(devamı 6. sayfada)
(devamı 8. sayfada)

sıtasıyla İsrail’i doğuran Rebekah’ydı. 
O, Esau ve Yakup’u doğurdu. YAHO-
VA Manahaim’de, Yakup O’NUNLA 
güreşip galip gelince Yakup’un adı-
nı İsrail olarak değiştirdi (Yaratılış 
32:24-28). 

İsrail ulusunu Kızıl Deniz’den ge-
çirip karaya çıkaran YAHOVA’nın 
meleğiydi ve bu olaydan önce, İsrail 
ulusunun arkasına geçip Mısır or-
dugahıyla İsrail ulusu ordugahının 
arasına giren oydu (Mısırdan Çıkış 
14:15-20).

Yaratılış 19:1 der ki, “İki melek 
akşamleyin Sodom’a vardılar.” Yara-
tılış 19:12-13’te, iki adam (melekler) 
Lut’a, “Senin burada başka kimin [ak-
raba] var?” diye sordular. “Oğullarını, 
kızlarını, damatlarını, kentte sana ait 
kim varsa hepsini dışarı çıkar. Çün-
kü burayı yok edeceğiz [melekler yok 
edecekler]. RAB bu halk hakkında 
birçok kötü suçlama duydu, kenti yok 
etmek için bizi gönderdi.”

Sodom’la Gomora’yı ve etrafla-
rındaki şehirleri yok eden yalnızca 
iki melek vardı (Yaratılış 19:12-29). 
Ve Sennacherib’in ordusundaki bü-
tün askerleri öldüren tek bir melek 
vardı. Sennacherib, İsrail’e ordu-
sunun ne kadar kuvvetli ve muaz-
zam olduğunu söyleyip övündük-
ten sonra, 2 Krallar 19:35 der ki: “O 
gece RABBİN MELEĞİ [tek melek] 
gidip Asur ordugahında yüz seksen 
beş bin [185.000] kişiyi öldürdü. Er-
tesi sabah uyananlar salt cesetlerle 
karşılaştılar.”

Bir melek bütün Mısır ordusunu 
yok etti ve bir melek Sennacherib’in 
ordusunun tamamını mahvetti. Yedi 
melek bütün dünyayı yok edecek. 
İnsanlar görülen yüzlerce UFO’dan, 
YAHOVA’nın meleklerinin pilotluk 
ettiği uçan dairelerden daha ne kadar 
korkmalı? Onlar şu anda uyarı ala-
metleri olarak New York; New Jersey; 
New Orleans, Louisiana; Joplin, Mis-
souri; Haiti; Endonezya ve Japonya 
gibi yerleri mahvediyor. Onlar dün-
yanın dört bir yanında, başka yüz-
lerce yeri yok ediyor. YAHOVA me-
leklerini dünyanın dört bir yanındaki 
şehirleri ve insanları yok etmesi için 
gönderiyor.

Matta 24:21-22 der ki: “Çünkü o 
günlerde öyle korkunç bir sıkıntı ola-
cak ki, dünyanın başlangıcından bu 
yana böylesi olmamış, bundan sonra 
da olmayacaktır. O günler kısaltılma-
mış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. 
Ama seçilmiş olanlar uğruna o gün-
ler kısaltılacak.” 

Artık dünyanın sonu geldi. Di-
ğerleri bunun dünyanın sonu ol-
duğunu söylediler ve YAHOVA’nın 
seçtiği zamanı tam olarak bilebilir-
lermiş gibi, bir tarih verdiler. Ben 
bunu yapmayacağım, ama size bu-
nun son olduğunu söylüyorum. 
Sizce de ebediyen Cennet’in Kral-
lığı’nda kalabilmek için günahla-
rınızdan tövbe etme ve RUH’tan 

Kardeş Lachlan Johnson
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Bundan kısa bir süre sonra, annemle 
babam boşandı. Babam annemin ya-
nında yetişmenin benim için iyi ol-
mayacağına karar vererek beni yatılı 
okula gönderdi. Tam büyüme çağında 
annemden alınıp askeri tipte bir oku-
la gönderilmek benim için çok zordu. 
Okul, zenginler için kurulmuş bir özel 
okuldu. Annem orada okumanın be-
nim için iyi olacağını düşündü, ben de 
okulda kaldım.

Etrafta dolaşıp Hristiyan olduğumu 
söylüyordum ve günahkârın duasının 
bir versiyonunu okuyor olsam da, kur-
tarılmış kalmama yardım edecek kimse 
yoktu. Kral James Onaylı İncil’i okuyor-
lardı ve Mezmurlar’ı şarkı halinde söy-
lüyorduk (müzik eşliğinde). Ama hiçbir 
zaman Hristiyanlığı hayatlarında uy-
gulamamış olanların işlediğinden çok 
daha kötü günahlar işliyordum. Tekrar 
doğmak, Yahova’nın Kutsal Ruh’undan 
rehberlik almak söz konusu değildi. 
Karşımdaki, organize dindi. Hristiyan 
olduğunu söyleyen öğrenciler – bu, ha-

yatımı değiştiren bir tecrübeden ziyade, 
geçici bir hevesti. 

Ben de okuldan ayrıldım. Okul ar-
kadaşlarımdan bazıları, Avustralya’da 
gelişmekte olan en büyük kiliselerden 
birine gidiyordu, ama o kilise Yaho-
va’dan korkmanız ve O’nun emirlerine 
uymanız gerektiğini öğretmediği için 
en büyüklerden biriydi. “Hristiyan” 
basketbolu, “Hristiyan” sörfü ve gençlik 
grubu vardı. Yani kiliseye gidiyordum, 
ama sebeplerimin çoğu yanlıştı ve haf-
tanın geri kalanında canım ne isterse 
onu yapıyordum. Gittiğim kilise gü-
nahların ne kadar ciddi olduğundan 
söz etmiyordu. İnsanların ayrı ve kutsal 
olması gerektiğini, dünyanın geri kala-
nından ayrılması gerektiğini hiç vurgu-
lamıyordu. Kilisenin tanıklık kavramı, 
kariyer veya işte başarılı olmak ve fırsat 
olduğunda tanıklık etmekti. 

Yanlış insanlarla vakit geçirmeye 
başladım ve kiliseden tanıştığım bu in-
san grubu, hayatımız boyunca çalışma-
mızın bir anlamının olmadığına karar 
verdi; hemen, şimdi eğlenecektik. Böy-

lece işsizlik sigortasından para almaya 
başladım. Annemle babam bunu tiksin-
tiyle karşıladı. Bunu yaptıktan kısa bir 
süre sonra, değişiklik olsun diye Ameri-
ka’ya gitmeye karar verdim. 1986 yılının 
Noel zamanıydı. Amerika’ya uçtum ve 
ülkenin içinde seyahat etmeye başla-
dım. Kötü yola sapmış, her türlü günahı 
işliyordum, ama hala Hristiyan olduğu-
mu söylüyordum. Bu, üç ay devam etti.

Vaiz Alamo’nun kilisesinin olduğu 
Miami’deydim. Elimde birayla sahilden 
dönüyordum ki, vaizlikten gelmiş, so-
kakta kayıp ruh arayan iki kardeşle kar-
şılaştım. Yanıma geldiler ve bana Hris-
tiyan olup olmadığımı sordular, ben de 
evet dedim. “Bütün emirlere uyuyor 
musun?” diye sordular. “Hayır,” demek 
zorunda kaldım. Bana ruhumdaki gü-
nahların Cehennemde yanmama sebep 
olacağını söylediler. Dün gibi hatırlıyo-
rum. Bana kilise buluşmasına gelmek 
isteyip istemediğimi sordular, ben de 
peşlerine takılıp buluşmaya gittim. 

Buluşma küçük bir evdeydi – öyle 
gösterişli bir yerde değil. Hayatımı 
yeniden Rabbe adadım. Buluşmadan 
sonra kendimi tertemiz hissettim. Bu 

5. sayfanın devamıdır)

lachlan Johnson’ın Tanıklığı

Zambiya
Sevgili Kardeşlerim,

Yakında yeryüzüne gelecek olan 
Mesih’imiz Rab İsa’nın harikulade 
adıyla, selamlar. Ailem, cemaat ve ben, 
hepimiz iyiyiz. Sizin de iyi olmanız için 
dua ediyorum. Vaiz Tony Alamo’nun 
sıhhati ve Yahova’nın koruması için 
dua ediyorum. Gönderdiğiniz paket 
Cuma günü elime geçti. Desteğiniz 
için teşekkürler.

İsa hem doktrinsel, hem pratik 
Hristiyanlığın temelidir. İsa’yı doğru 
bir biçimde öğrenmek, hem takdisi, 
hem de müstenidatı doğru öğrenmek 
için elzemdir. 

İsa adı, ebedi ihtişam kapısından 
geçebilmemize imkân veren tek addır. 
O kapıya kendi adımızla gelirsek kay-
boluruz; içeri alınmayız; kapıyı boşu 
boşuna çalarız. İsa’nın adıyla gelirsek, o 

bize bir pasaport olur, içeri girer ve ora-
da yaşarız. İsa’nın kanının işareti, bizi 
yıkımdan kurtarabilecek tek işarettir.

Pazar günü Chingala Bölgesi’ndeki 
İncil’in Yolu Vaizlikleri’nde vaaz ver-
dim. Mesaj Yeşu 1:1-9’dan, “Güçlü ve 
cesaretli olun” idi. Cemaat vaazı dinle-
meye son derece istekliydi. Toplantıdan 
sonra üç ayrı lokasyondaki dört kiliseye 
Vaiz Alamo’nun İncil literatürünü da-
ğıttım. Vaizler Rab İsa yoluyla kurta-
rılma planını içeren İncil literatürüne 
sahip oldukları için memnun oldular.

Bu arada, Vaiz Lazarous Kululu kır-
sal kesimde, Ngosa çiftliği adında bir 
yerde vaaz vermeye gitti. Yine burada 
da bir İncil’in Yolu Vaizlikleri kilisesi 
bulunmakta. O da orada İncil litera-
türünüzü dağıttı, ama hala çok fazla 

talep var. YAHOVA size kaynak ba-
ğışlarsa, lütfen Solwezi caddesindeki 
kiliselere yardım etmek için daha fazla 
İncil literatürü gönderin.

Desteğinize her zaman minnetta-
rım. Sizin İncil literatürünüz vasıtasıy-
la birçok ruh kurtarıldı.

Son olarak, cemaate sevgimi ve se-
lamlarımı gönderiyorum. Sizden en 
kısa zamanda haber almak için dua 
ediyorum.
İsa adına, meslektaşınız,
Ison Poleni
Copperbelt, Zambiya
Not: İncil literatürünün geri kalanını 
Wusakile ve Chamboli Kasabalarında 
dini yaymakta olan Vaiz Moral Mu-
sonda’ya götürdüm. Literatür İsa adına 
daha fazla ruh kazanıyor.
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vaizliğin en iyi yanlarından biri, bana 
vaizliğe yerleşebileceğimi ve bütün 
ihtiyaçlarımın karşılanacağını söyle-
meleriydi. Rab bu tür bir kilise orta-
mına ihtiyaç duyduğumu biliyordu, 
çünkü aksi takdirde ben de günahkâ-
rın duasını edip kendi yoluna giden 
ve yeniden günaha giden onca kişi-
den biri olacaktım.

Bu, 1987 Nisan’ında oldu ve o za-
mandan beri vaizlikle birlikteyim. 
Vaizlikte birçok buluşmaya katıldım, 
ülkenin bir ucuna giderek tanıklık 
ettim, Vaiz Alamo’nun İncil literatü-

rünü dağıttım. Birçok farklı mesleki 
yetenek kazandım. Vaiz Alamo benim 
için iyi bir dost oldu ve bana manevi 
bakımdan büyük yardımda bulundu. 
Bu Hristiyan vaizliği, insan ruhu için 
gerçekten güvenli bir sığınak. Bana 
yaşayabileceğim bir yer verdiği için 
Yahova’ya şükrediyorum, çünkü aksi 
takdirde ben de Cennet’e giden doğ-
ru yolda olduğunu sanan, ama Kutsal 
Yazılar’a göre aslında Cehennem yo-
lunda olan birçok faal Hristiyan gibi 
olacaktım. Rabbime, Vaiz Alamo’ya ve 
bana İsa’nın vücudunda yardım eden 
bütün kız ve erkek kardeşlere şükredi-
yor, teşekkürlerimi sunuyorum.
Rabbimize şükürler olsun,
Lachlan Johnson

Küba

Kenya

Rusya

Sevgili Kardeşim Vaiz Alamo,
Yahova’nın kalbindeki bütün arzuları gerçekleştirmesini di-

lerim. Mutlu Yıllar! Vaiz, size minnettarım, çünkü rica ettiğim 
CD’ler ve “Tony Alamo” tişörtleri sonunda elime ulaştı. Bu beni 
çok mutlu etti. Vaiz, bülteniniz ve Mesih kitabı birçok kişiye ulaştı 
ve birçok kişiyi etkiledi; artık Rab İsa hakkında daha net, daha 
geniş bilgilere sahipler. Bültenleriniz birçok kişiye mutluluk ver-
di, kalplerindeki boşluğu doldurdu. Dini yaymak için daha çok 
zamanımızın ve daha çok özgürlüğümüzün olmasını isterdik, 
ama Yahova bize ne gösterirse onu yapacağız.

Sizin için dua etmeye devam ediyoruz, Vaiz. Pes etmeyin. Yola 
devam edin. Yahova bizi seviyor. “Ayık ve uyanık olun. Düşma-
nınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. 
Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini 
bilerek, imanda sarsılmadan İblis’e karşı direnin” (1 Petrus 5:8-9). 
Hepinizi çok seviyorum!!
Yahova sizi kutsasın!
Daiye Madeleidys              Havana, Küba

Merhaba,
İnançlarınızı konu alan broşürler için 

çok teşekkürler. Gönderdiklerinizi İncil’le 
karşılaştırdım ve hepsinin doğru oldu-
ğunu gördüm! Artık onlar aynı zamanda 
benim de inançlarım. Maalesef Rusya’da 
insanlara güvenmek çok zordur. Broşür-
lerinizin bir kısmını dağıtarak bize katıla-
cak yeni kişiler aradım, ama kötü insan-
larla karşılaştım ve onlar bu gerçeği pay-
laşmak istememden ötürü beni dövdü-
ler. Mesajınıza uzun süre cevap vereme-
diğim için beni bağışlayın. Yoksulum ve 
evimde internet bağlantısı yok. Çok zor 
günler geçiriyorum. İş imkânı yok, bazen 
yiyecek de bulamıyorum. Sizden benim 
için dua etmenizi istiyorum. Yakında size 
yazacağım. Vaftizle ilgili bilgi almak ve 
sizinle yazışmaya devam etmek isterim.
Rusya’dan arkadaşınız,
Maksim R.

Vaiz K.S. Manohar (sol üstte 
ve sağ altta) Visakhapatnam, 
Andra Pradesh, Hindistan’da 
Vaiz Alamo’nun ruh kazanan 
literatürünü dağıtıyor

Sevgili Vaiz Tony Alamo,
Radyo programınıza denk geldiğim 

için Yahova’ya şükrediyorum. Programı-
nızdan birçok şey öğrendim. Nasıl yaşa-
mak, nasıl sevmek gerektiği, sağlık ve 
aile gibi son derece ciddi şeyler üzerine 

konuşuyorsunuz.
Rab beni, ailemi ve annemle babamı 

kurtarmak için sizi kullandı. Lütfen bana yar-
dımcı olacak Hristiyan literatürleri gönderin.
O’nun Kutsal Adıyla,
Simon Ngugi                      Nyahururu, Kenya

Filipinler
Yolculuğumun bir parçası olduğunuz için te-

şekkür ederim. Programınız manevi ihtiyaçları-
mın karşılanmasında büyük bir rol oynadı. Umut 
içeren mesajlarınız beni teselli etti ve bana güven 
verdi, beni bütün kötü ihtimallere karşı yola de-
vam etmem için yüreklendirdi. Vazgeçmek iste-
diğim anlar oluyor. Ama sizin mesajlarınız her 
zaman aklıma geliyor, Rabbime güvendiğim tak-
dirde bütün bunların geçeceğini anlıyorum.

Teşekkür ederim; ruh kurtarma işinde çok 
başarılısınız, buna devam edin.
Saygılarımla,
Jocelyn Ogayon Quezon City, Filipinler

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

tekrar doğma vakti gelmedi mi? Ar-
zunuz bu yöndeyse, şu duayı edin:

YAHOVA’m, günahkar ruhuma merha-
met et.9 İSA MESİH’in yaşayan  YAHO-
VA’nı n yaşayan OĞLU olduğuna inanıyo-
rum.10 O’nun çarmıhta öldüğüne ve bütün 
eski günahların affedilmesi için değerli 
kanını döktüğüne inanıyorum.11 YAHO-
VA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un gücüyle 
ölüyken dirilttiğine12 ve İSA’nın şu anda 
YAHOVA’nın sağ kolu olarak yanı başında 
oturduğuna, günah itirafımı ve bu duayı 
dinlediğine inanıyorum.13 Kalbimin kapı-
sını açıyorum ve SENİ kalbime davet edi-
yorum, İSA.14 Kalvari’deki çarmıhta benim 
yerime döktüğün değerli kanla bütün pis 
günahlarımı yıkayıp temizle.15 Beni geri çe-
virmeyeceksin, İSA; günahlarımı affedecek, 
ruhumu kurtaracaksın. Bunu biliyorum, 
çünkü SENİN SÖZÜN İncil öyle diyor.16 
SENİN SÖZÜN kimseyi geri çevirmeye-
ceğini söylüyor ve buna ben de dahilim.17 O 
yüzden, SENİN beni duyduğunu, SENİN 
bana cevap verdiğini ve kurtarıldığımı bili-
yorum.18 Ve ruhumu kurtardığın için SANA 
teşekkür ediyorum, İSA; minnetimi SE-
NİN buyurduklarını yaparak ve daha fazla 
günah işlemeyerek göstereceğim.19

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya 
batırılmayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL 
RUH adına vaftiz edilmeyi söyledi.20 İn-

cil’in Kral James Versiyonunu [the Eng-
lish King James Version] özenle okuyup 
anlayın ve söylediklerini yapın.21

YAHOVA kurtuluşunuzu başkalarına 
anlatmanızı istiyor (Markos 16:15). Vaiz 
Tony Alamo’nun İncil literatürünün dağı-
tıcısı olabilirsiniz. Size literatürü ücretsiz 
yollayacağız. Daha fazla bilgi almak için 
bize telefon edin ya da e-posta gönderin. 
Bu mesajı başka biriyle paylaşın. 

Sonra İSA’nın emrettiği gibi ruh kazan-
dırın. Bunu Rahip Alamo’nun literatürünü 
dağıtarak yapabilirsiniz. Alamo’nun litera-
türünü birçok dilde basıp ücretsiz olarak 
dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. 
Kâğıt ve posta için milyonlarca dolar har-
cıyoruz. Bu yüzden dualarınıza ve mali 
yardımınıza ihtiyacımız var.

İncil’in yeni versiyonlarından, NIV, 
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme 
edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar 
13:1-4 orijinal yazılarda şunu söylemekte-
dir: “Herkes, altında bulunduğu yönetime 
bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan olmayan 
yönetim yoktur. Var olanlar Yahova tara-
fından kurulmuştur [Yahova’nın yeryü-
zündeki güçleri, İncil’i vaaz edenlerdir]. 
Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Yaho-
va’nın düzenlediğine karşı gelmiş olur. 
Karşı gelenler yargılanır. İyilik yapanlar 
değil, kötülük yapanlar yöneticilerden 
korkmalıdır. Yönetimden korkmamak is-
ter misin? İyi olanı yap, yönetimin övgüsü-
nü kazanırsın. Çünkü yönetim, senin iyili-
ğin için Yahova’nın hizmetindedir. [LAİK 

DEVLET YA DA DEVLET KURUMLARI 
ÖYLE DEĞİLDİR!!!! İnciller onların Şey-
tan’dan geldiğini söylemektedir.]”

Yahova diğer insanlara kurtarılışınızı 
anlatmanızı istiyor. Vaiz Tony Alamo’nun 
İncil literatürünün dağıtıcılarından biri 
olabilirsiniz. Size literatürü ücretsiz gön-
dereceğiz. Daha fazla bilgi almak için bize 
telefon edebilir ya da e-posta gönderebilir-
siniz. Bu mesajı başka biriyle paylaşın.

İsa’nın buyurduğu gibi, dünyanın kurta-
rılmasını 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 bağışlar-
la. Başınızda bir lanet var: çünkü BENİ, hat-
ta bütün bu ulusu [ve bütün dünyayı] soy-
dunuz. Bütün ondalık vergilerinizi[ondalık 
vergisi, brüt gelirinizin %10’udur] ambara 
getirin, böylece BENİM evimde et [ma-
nevi 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 tar-
lada zamanından önce meyve vermeyecek, 
dedi CENNET ORDULARININ YAHO-
VA’SI. Ve bütün uluslar size kutsanmış di-
yecek: çünkü sizinki harikulade bir diyar 
olacak, dedi CENNET ORDULARININ 
YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).

(5. sayfanın devamıdır)

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 Mart 2013, 2015 Bütün hakları saklıdır Dünya Vaizi Tony Alamo  ® Müseccel Mart 2013, 2015
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