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(devamı 2. sayfada)

“YAHOVA’nın savaş araba-
larının sayısı yirmi bindir ve 
binlerce de meleği vardır; YA-
HOVA da onların arasındadır” 
(Mezmur 68:17). YAHOVA’nın 
savaş arabalarının bugünün 
UFO olarak bilinen uçan daire-
leri olduğu son derece aşikardır. 
Onlar başka gezegenlerden gel-
miyorlar; onlar, YAHOVA’nın 
melekleridir. Yüzyıllardır YA-
HOVA’nın sözüne ve kurtarılı-
şın varislerine karşı işlenen suç-
lar için gözlemleyen melekler.1 

İbraniler 1:10-14 şöyle der: 
“Ey YAHOVA, başlangıçta dünyanın te-
mellerini sen attın. Gökler de senin el-
lerinin yapıtıdır. Onlar yok olacak, ama 
sen kalıcısın. Hepsi bir giysi gibi eskiye-
cek. Bir kaftan gibi düreceksin onları. 
Bir giysi gibi değiştirilecekler. Ama sen 
hep aynısın. Yılların tükenmeyecek. YA-
HOVA meleklerin herhangi birine, ‘Ben 
düşmanlarını ayaklarının altına serince-
ye dek sağımda otur’ demiş midir [Bunu 
İSA’ya demiştir]? Bütün melekler kurtu-
luşu miras alacaklara hizmet etmek için 
gönderilen görevli ruhlar değil midir?” 

YAHOVA’nın savaş arabaları (çoğu 
insanın UFO dediği şeyler) olmasaydı, 
YAHOVA’nın görevli ruhları dünyada, 
günün yirmi dört saatinde azizlerin bü-
tün iyi amellerini ve kötüler tarafından 

yapılan yoz işleri nasıl göz altında tutar-
dı? YAHOVA her şeyi bilen YAHOVA 
olmasına rağmen, azizleri kutsaması ya 
da kötüleri uyarması, lanetlemesi ya da 
yok etmesi için hangi melekleri gönde-
receğini ve onları ne zaman göndermesi 
gerektiğini nasıl bilirdi?

Örneğin, YAHOVA Yaratılış 32:12’de 
sonradan İsrail adını verdiği Yakup’a, 
“Seni kesinlikle başarılı kılacağım, so-
yunu denizin kumu gibi sayılamaya-
cak kadar çoğaltacağım” demiştir. Ama 
YAHOVA, Kral Davut İsrail’in bütün 
çocuklarını saymaya karar verdiğinde, 
onun aklında ne olduğunu biliyordu. Her 
şey böyle başladı. Birinci Tarihler 21:1-2 
der ki, “Şeytan İsraillilere karşı çıkıp İs-
rail’de [ki YAHOVA onların sayılamaya-

cağını, sayısız olduğunu söyle-
miştir (İbraniler 11:12)] sayım 
yapması için Davut’u kışkırttı. 
Davut Yoav’la halkın hüküm-
darlarına [liderlerine], ‘Gidin, 
Beer-Şeva’dan Dan’a dek İsra-
illileri sayın’ dedi, ‘Sonra bana 
bilgi verin ki, halkın sayısını 
bileyim.’” Kral Davut Şeytan’a 
uyarak Havva gibi yüreğinden, 
“YAHOVA gibi yüce olacağım 
ve YAHOVA nasıl sayılarını 
biliyorsa, ben de bileceğim” 
demek zorunda kaldı. YAHO-
VA O’nu dinlemedikleri ya da 

O’na itaat etmedikleri için Adem’le Hav-
va’ya, dünyada yaşamış ve yaşayacak bü-
tün ruhları ölüme, Cehennem’e gitmeye 
ve Ateş Gölü’nde sonsuza dek kalmaya 
mahkum edecek kadar öfkelendiyse, 
YAHOVA Şeytan’ın emirlerini dinleyip 
onlara itaat eden, böyle bir itaatsizlik ve 
günahkarlık sergileyen Davut’u neden 
cezalandırmayacaktı?2 YAHOVA ayrım 
gözetmez.3 O’NA itaatsizlik ettikleri için 
Adem ve Havva’yı lanetlediyse ve gözü-
nün bebeği olan Kral Davut’u O’NA itaat 
etmediği için lanetlediyse, O’NA itaat-
sizlik ettiğimiz takdirde sizi, beni ve baş-
ka herkesi lanetleyecektir.4

Davut Yoav’a İsrail’deki insanları say-
masını emrettikten sonra, Yoav Davut’a 

1 Yarat. 18:20-22, 19:1-25, Çöl. Say. 22:21-35,  2 Sam. 24:10-16, 2 Krallar 6:8-17, 2 Tar. 20:1-29, 32:1-22, Mezm. 34:7, 35:4-5, 68:17, Dan. 6:21-22, Zek. 1:7-21, 2:1-5, böl. 4, Matt. 
28:1-7, Elç. İş. 5:17-24, 12:1-12, 21-23, Esin. 7:1-2, böl. 8, 9:1-5, 13-21, 14:6-11, 15-20, 15:1, 5-8, böl. 16, 18:1-6, 21, 19:17-18, 20:1-3   2 Yarat. 2:16-17, 3:1-19, Rom. 5:12-18, 1 Kor. 
15:22, 47   3 Lev. 19:15, Yasa. Tek. 1:17, 16:19, 1 Sam. 26:23, 1 Krallar 8:32, 2 Tar. 6:23, 19:7, Mezm. 9:8, Sül. Özd. 24:23, 28:21, Yeş. 45:21, Elç. İş. 10:34, Rom. 2:11, Efes. 6:9, Kol. 
3:25, Yak. 2:1-10, 1 Pet. 1:17, Esin. 15:3   4 Yarat. 3:1-19, Mıs. Çık. 23:20-21, Yasa. Tek. 11:26-28, 28:61-63, 1 Sam. 12:14-15, 15:22-23, 2 Sam. böl. 11, 12:1-23, Eyüp 36:7-12, Yer. 
12:16-17, 18:9-10, Rom. 2:5-13, 6:12-16, Efes. 5:3-6, 2 Sel. 1:7-9, İbr. 2:1-4   
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(1. sayfanın devamıdır)
şöyle cevap verdi: “’RAB halkını yüz kat 
daha çoğaltsın. Ey efendim kral, bunların 
hepsi senin kulların değil mi? Efendim 
neden bunu istiyor? Neden İsrail’i suça 
sürüklüyor?’ Gelgelelim kralın sözü Yo-
av’ın sözünden baskın çıktı. Böylece Yoav 
kralın yanından ayrılıp İsrail’in her yanı-
nı dolaşmaya gitti. Sonra Yeruşalim’e dö-
nerek sayımın sonucunu Davut’a bildirdi: 
İsrail’de kılıç kuşanabilen bir milyon yüz 
bin [1.100.000], Yahuda’daysa dört yüz 
yetmiş bin [470.000] kişi vardı. Yoav Le-
vililer ile Benyaminlileri saymadı, çünkü 
kralın bu konudaki buyruğu ona menfur 
gelmişti [YAHOVA’ya geldiği gibi]. 

“YAHOVA da yapılanı uygun görme-
di ve bu yüzden İsraillileri cezalandırdı. 
Davut YAHOVA’ya, ‘Bunu yapmakla 
büyük günah işledim!’ dedi. ‘Lütfen ku-
lunun suçunu bağışla. Çünkü çok akıl-
sızca davrandım.’ YAHOVA Davut’un 
kahini [peygamberi] Gad’a şöyle dedi: 
‘Gidip Davut’a de ki, YAHOVA şöyle 
diyor: Önüne üç seçenek [üç lanetten 
birini seçecekti] koyuyorum. Bunlardan 
birini seç de sana onu yapayım’. Gad Da-
vut’a gidip şöyle dedi: ‘YAHOVA diyor 
ki, Hangisini istiyorsun? Üç yıl kıtlık mı? 
Yoksa kılıçla seni kovalayıp yakalayan 
düşmanların önünde üç ayda yok olmak 
mı? Ya da YAHOVA’nın kılıcının, salgın 
hastalığının ve YAHOVA’nın meleğinin 
bütün İsrail ülkesini yok etmesini mi? 
Beni gönderene ne yanıt vereyim, şim-
di iyice düşün.’ Davut, ‘Sıkıntım büyük’ 
diye yanıt verdi. ‘İnsan eline düşmekten-
se YAHOVA’nın eline düşeyim. Çünkü 
O’NUN merhameti çok büyüktür.’ 

“Bunun üzerine YAHOVA İsrail ül-
kesine salgın hastalık gönderdi. Yetmiş 
bin İsrailli öldü. YAHOVA Yeruşalim’i 
yok etmek için bir MELEK [tek bir ME-
LEK yönetimindeki tek bir uçan daire] 
gönderdi. Ama MELEK yıkıma başlaya-
cağı sırada YAHOVA onu gördü. Gön-
dereceği yıkımdan vazgeçerek halkı yok 
eden MELEĞE [Bekçi’ye], ‘Yeter artık! 
Elini çek’ dedi. YAHOVA’nın MELEĞİ 
[Bekçi] Yevuslu Ornan’ın harman ye-

rinde duruyordu. Davut başını kaldırıp 
baktı. YAHOVA’nın kılıcını çekmiş olan 
MELEĞİ’ni [Bekçi’sini] gördü. MELEK 
kılıç olan elini Yeruşalim’in üzerine 
uzatmış, yerle gök arasında duruyordu. 

“Çula sarınmış [bu, oruç tuttukları 
anlamına geliyordu] Davut’la İsrail’in ile-
ri gelenleri yüzüstü yere kapandılar. Da-
vut YAHOVA’ya şöyle seslendi: ‘Halkın 
sayılmasını buyuran ben değil miydim? 
Günah işleyen benim, kötülük yapan 
benim. Ama bu koyunlar ne yaptı ki? Ya 
RAB YAHOVA’m, ne olur beni ve baba-
mın soyunu cezalandır. Bu salgın hastalı-
ğı halkın üzerinden kaldır. YAHOVA’nın 
MELEĞİ Gad’a [peygamber], Davut’un 
Yevuslu Ornan’ın harman yerine gidip 
YAHOVA’ya bir sunak kurmasını buyur-
du. Davut YAHOVA’nın adıyla konuşan 
Gad’ın sözü uyarınca oraya gitti. 

“Harman yerinde buğday döverken, 
Ornan arkasına dönüp MELEĞİ gördü 
ve yanındaki dört oğluyla birlikte giz-
lendi [bugün insanların arada sırada 
uçan dairelerin, UFO’ların, yani YA-
HOVA’nın MELEKLERİ’nin yukarıda 
süzüldüğünü gördüklerinde yaptıkları 
gibi; onlar başka gezegenlerden değil, 
Cennet’ten geliyor!]. Davut’un yaklaştı-
ğını gören Ornan harman yerinden çık-
tı, varıp Davut’un önünde yüzüstü yere 
kapandı [Ornan önce MELEK’i, ardın-
dan Davut’u görünce MELEK ile Davut 
arasında kuvvetli bir bağ hissetti. Ornan 
korkuyordu, bu yüzden Davut’un önün-
de eğildi]. Davut Ornan’a, ‘YAHOVA’ya 
bir sunak kurmak üzere harman yerini 
bana sat’ dedi. ‘Öyle ki, salgın hastalık 
halkın üzerinden kalksın. Harman ye-
rini bana tam değerine satacaksın.’ Or-
nan, ‘Senin olsun!’ diye karşılık verdi. 

‘Efendim kral uygun gördüğünü yap-
sın. İşte yakmalık sunular için öküzle-
ri, odun olarak düvenleri, tahıl sunusu 
olarak buğday veriyorum. Hepsini veri-
yorum.’ Ne var ki Kral Davut, ‘Olmaz!’ 
dedi. ‘Tam değerini ödeyip alacağım. 
Çünkü senin olanı YAHOVA’ya ver-
mem. Karşılığını ödemeden yakmalık 
sunu sunmam.’ Böylece Davut harman 
yeri için Ornan’a altı yüz şekel altın öde-
di. Davut orada YAHOVA’ya bir sunak 
kurup yakmalık sunuları ve esenlik su-
nularını sundu. YAHOVA’ya yakardı. 
YAHOVA yakmalık sunu sunağında 
Cennetten gönderdiği ateşle ona yanıt 
verdi. Bundan sonra, YAHOVA MELE-
ĞE kılıcını kınına koymasını buyurdu. 
MELEK buyruğa uydu.  “YAHOVA’nın 
kendisine Yevuslu Ornan’ın harman ye-
rinde yanıt verdiğini gören Davut orada 
kurbanlar kesti. Musa’nın çölde YAHO-
VA için yaptığı çadırla yakmalık sunu 
sunağı o mevsimde Givon’daki tapınma 
yerindeydi. Ama Davut YAHOVA’ya 
danışmak için oraya gidemedi. Çünkü 
YAHOVA’nın MELEĞİNİN kılıcından 
korkuyordu” (1 Tarihler 21:3-30). YA-
HOVA’nın lanetlemek ve yok etmek için 
meleklerini kullandığını gösteren başka 
birçok kutsal yazı mevcuttur.5

Yaşlı peygamber Nahum bugünün 
otobanlarını ve otomobillerini, bildiği 
tek şekilde tarif etmiştir. Nahum 2:4 der 
ki, “Sokaklardan fırtına gibi geçiyor sa-
vaş arabaları, meydanlardan koşuşuyor-
lar her yöne, şimşek gibi seğirtiyorlar, 
görünüşleri meşaleden farksız.” Bunlar, 

Malavi

GEZEGENİMİZİN ÜZERİNDE
SÜZÜLEN İLAHİ MELEKLER

İsa sevgisini paylaşan arkadaşım,
İsa adına selamlar. Size bana gönderdiğiniz paketin tam ihtiyaç anımızda eli-

mize ulaştığını haber vermek istedim. Pakettekileri birçok insanın İsa’yı Efendi’si 
olarak kabul ettiği Mthandizi ticaret merkezinde dağıttık. Amin.

Ricamız bize dağıtabilmemiz için daha fazla İncil, Mesih kitabı ve bülten gön-
dermekten çekinmemenizdir. Ayrıca, ekip üyelerimiz için tişörtler rica ediyoruz. 

İçinde bulunduğunuz durumdan kurtulmanız için, Vaiz Alamo ve vaizlik adına 
sürekli dua ediyoruz.
İsa’nın adıyla, 
Evance Nauliya           Limbe, Malavi

5 Yarat. 19:1-25, Çöl. 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   
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motorlu taşıtlar ve otobanlarla ilgili, 
dünyanın sonuna dair kehanetlerdir. 

Başka gezegenlerde yaşam yoktur, 
YAHOVA’nın başka yaratıları yoktur. Bu 
yüzden, uçan dairelerin ve UFO’ların 
başka gezegenlerden geldiğine inanmak 
kesinlike gülünç ve saçmadır. Onlar 
Cennet’ten geliyor.

YAHOVA’nın her şeyden çok istedi-
ği şey O’NA inanılmasıdır ve emirlerini 
çiğnediğinizde O’NA inanmadığınızı 
bilir. YAHOVA Cennet’i ve dünyasıy-
la ilgili söylediği şey budur. Yaratılış 
1:14-15’de şu sözler geçmektedir: “YA-
HOVA şöyle buyurdu: ‘Gökkubbede 
gündüzü geceden ayıracak, YERYÜ-
ZÜNÜ [Mars’ı, Jüpiter’i, Merkür’ü ya 
da başka bir gezegeni değil] aydınlata-
cak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimle-
ri [başka herhangi bir gezegende değil, 
dünyada], günleri, yılları [yine yalnızca 
Dünya gezegeni için] göstersin.’ Ve öyle 
oldu.”Yeryüzü” dediğiniz yerde vuku 
bulan ve git gide artacak olan yozlaşma 

ve vahşetten kaçabileceğinizi sanmayın. 
Yaşamak için başka bir gezegene gidebi-
leceğinizi sanmayın, çünkü dünyadan 
başka hiçbir yerde yaşama uygun koşul-
lar yoktur. 

Yeryüzünde huzur bulamayacaksı-
nız, çünkü biz yoz insanlarız ve YAHO-
VA kalbimizde olmadıkça hep yoz ka-
lacağız. Ayrıca, lütfen bu UFO’ların, 
uçan dairelerin, BEKÇİLERİN, ME-
LEKLERİN başka gezegenden geldiği 
düşüncesini aklınızdan çıkarın. Bu tür 
bir deliliğe inanıyorsanız, YAHOVA size 
kuvvetli sanrılar göndermiştir. Çünkü 
O 2 Selanikliler 2:8-12’de der ki: “Son-
ra Yasa Tanımaz adam ortaya çıkacak 
[İblis, Şeytan, Deccal]. İSA MESİH 
onu ağzının soluğuyla öldürecek, ge-
lişinin görkemiyle yok edecek. Gelişi, 
bütün kuvveti [zayıf ve yaltakçı Şeytani 
gücü], alametleri ve yalancı mucizeleri 
[MELEKLERİN veya UFO’ların başka 
gezegenlerden geldiğini ve başka geze-
genlerde yaşam olduğunu, yakında bu 

dünyanın şeytani yozlaşmışlığından 
kaçıp başka bir gezegene sığınabile-
ceğimizi söylemek] ve kurtarılma-
ları için gereken hakikatin sevgisine 
ulaşamadıklarından mahvolanların 
içlerindeki günahkarlığın aldatmaca-
sı [aynı cinsten evliliklerin, kürtajın, 
birinci dereceden cinayetin sakıncalı 
olmadığını,6 lezbiyenlik ve eşcinsel-
liğin sakıncalı olmadığını,7 zina8 ve 
gayrı resmi cinsel ilişkilerin sakıncalı 
olmadığını,9 alkol ya da uyuşturucu 
kullanıp sarhoş olmanın,10 komedi-
nin,11 hırsızlığın12 ve dine küfrün13 
sakıncalı olmadığını, YAHOVA’yı 
bütün yüreğimizle, ruhumuzla, ak-
lımızla ve gücümüzle sevmemenin14 
sakıncalı olmadığını, YAHOVA’ya 

hizmet etmemenin, başkalarının malla-
rına göz dikmenin sakıncalı olmadığı-
nı15 söylemek] ile Şeytan sayesinde gelen 
Deccal bile tükenip gidecek. Onlar ha-
kikatın sevgisine ulaşamadıklarından, 
kurtarılamayacaklar. İşte bu nedenle 
YAHOVA yalana kanmaları [başka ge-
zegenlerde hayat varmış gibi, UFO’ların 
başka gezegenlerden geldiğini söylemek 
gibi yalanlar] için onların üzerine yanıl-
tıcı bir güç gönderiyor. Öyle ki, gerçeğe 
inanmayan ve kötülükten hoşlananların 
hepsi yargılansın.”

Haydi, Yaratılış 1’e geri dönelim: “YA-
HOVA büyüğü gündüze [güneş], küçü-
ğü geceye [ay] egemen olacak iki büyük 
ışığı ve yıldızları yarattı. YERYÜZÜNÜ 
[başka bir gezegeni değil] aydınlatmak, 
gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı 
karanlıktan ayırmak için onları gökkub-
beye yerleştirdi. YAHOVA bunun iyi ol-
duğunu gördü” (Yaratılış 1:16-18). 

Şimdi neye inanıyorsunuz? İyi ola-
na mı inanıyorsunuz, kötü olana mı? 
YAHOVA’nın bizi yerdeki topraktan 
yarattığına mı inanıyorsunuz, bilim 
adamlarının söylediklerine mi? YAHO-
VA’ya mı inanıyorsunuz, karbon tarihi 
saptama makinelerine mi? Başka bir 
deyişle, dünyanın YAHOVA’nın dediği 
gibi 6.000 yaşında olduğuna mı, yoksa 
ateistlerin dediği gibi milyonlarca, mil-
yarlarca yıldır var olduğu yalanına mı 
inanıyorsunuz? YAHOVA’nın SÖZÜ 
yerine yalanlara inanıyorsanız, kuvvetli 
yanılsamalara kapılmışsınız ve lanet-
lenmişsiniz demektir.16 Sizin hatrınıza, 
bunun doğru olmadığını umuyorum. 
Kurtarılmak ve YAHOVA’ya oğlu İSA 
MESİH aracılığıyla inanan herkesle 
birlikte sonsuza dek BABA, OĞUL ve 

(devamı 4. sayfada)

6 Yarat. 9:5-6, Mıs. Çık. 20:13, 21:12-15, 22-23, Lev. 24:17, Çöl. Say. 35:16-21, 30-33, Yasa. Tek. 5:17, 27:24-25, 
Mezm. 139:13-16, Sül. Özd. 1:10-16, 6:16-18, Yer. 1:5, Matta 19:18, Mark. 10:19, Luka 18:20, Rom. 13:9, Gal. 5:19-
21, 1 Tim. 1:9-10, Yak. 2:11, 1 Yuh. 3:15, Esin. 9:20-21, 21:8, 22:14-15   7 Yarat. 19:1-13, 24-25, Lev. 18:22, 20:13, 
Yasa. Tek. 22:5, 23:17, Hak. 19:22-25, Rom. 1:20-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-5, Yah. 7   8 Mıs. Çık. 
20:14, Lev. 18:20, 20:10, Yasa. Tek. 5:18, 22-24, 1 Krallar 14:24, 15:11-12, Sül. Özd. 6:29, 32-33, Yer. 5:8-9, Hez. 
18:10-13, 22:11, Mal. 3:5 Matta 5:27-28, 15:19-20, 19:18, Mark. 7:21-23, Luka 18:20, Rom. 13:9, 1 Kor. 6:9-10, Yak. 
2:10-12   9 1 Kor. 5:9-11, 6:9-10, 13-18, 7:2, 10:7-8, 2 Kor. 12:21, Efes. 5:3, Kol. 3:5-6, 1 Sel. 4:3-5, Yah. 7, Esin. 2:14, 
20-22, 9:20-21   10 Yasa. Tek. 21:20-21, Sül. Özd. 23:21, 29-35, 31:4-5, Yeş. 5:11, 22-23, 28:1-4, Nahum 1:9-10, 

Luka 21:33-36, Rom. 13:12-14, 1 Kor. 5:10-12, 6:9-10, Gal. 5:19-23, 1 Sel. 5:6-8, 1 Tim. 3:8-9, Titus 1:7-9, 2:1-5, 1 Pet. 
4:1-5, 2 Pet. 1:5-8   11 Vaiz 2:1-3, 7:2-6, Matta 12:36, Efes. 5:3-4, 1 Tim. 2:9-10, 15, Titus 2:1-8, 12, 1 Pet. 1:13-16, 4:7, 
5:8   12 Mıs. Çık. 20:15, 22:1-4, Lev. 19:11, 13, Yasa. Tek. 5:19, Zek. 5:3, Matta 15:19-20, 19:18, Mark. 7:21-23, Luka 
18:20, 19:45-46, Rom. 13:9, 1 Kor. 6:10, Efes. 4:28, Esin. 9:21   13 Lev. 24:11-16, 23, Matta 12:22-32, 15:19-20, Luka 
12:9-10, Esin. 13:1-9, 14:8-11, 17:1-9   14 Yasa. Tek. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Yeşu 22:5, Matta 22:37-
40   15 Mıs. Çık. 18:21, 20:17, Yasa. Tek. 5:21, Mezm. 10:3, Mika 2:1-3, Mark. 7:21-23, Rom. 1:28-32, 13:8-9, 1 Kor. 
5:9-11, 6:9-10, Efes. 5:1-5, Kol. 3:5-6, 2 Tim. 3:1-5, 2 Pet. 2:1-3, 12-14, 1 Yuh. 2:15-17   16 Yeş. 66:3-4, 2 Sel. 2:3-12   

www.alamoministries.com
Çevrimiçi Alamo Vaizlikleri

Hindistan
İsa sevgisini paylaşan sevgili hanım ve 
erkek kardeşlerim,

Sizi kutsal adla selamlıyorum. Hari-
kulade literatürünüz bugün elimize geç-
ti. Vaiz töreni fotoğraflarımı da bülteni-
nizde görünce çok mutlu olduk!

Sizin dua desteğinizle burada, 4, 5 ve 6 
Mart tarihlerinde İncil toplantıları yaptık 
ve toplantılar son derece başarılı oldu. O 
günlerin fotoğraflarını da göndermek isti-
yorum. O toplantılar sırasında Yahova’nın 
gücünü ve O’nun zarafetini herkese du-
yurduk. Ayrıca toplantılarda birçok Hindu 
Yahova’nın kurtarılış planını benimsedi. 

Burada hepimiz Vaiz Tony’nin sağ-
lığı ve vaizliklieriniz için dua ediyoruz. 
Yahova sizi kutsasın.
İsa’nın adıyla kardeşiniz,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, Hindistan     
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17 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   18 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   19 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9   20 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   21 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13   22 1 Kor. 3:16, Esin. 
3:20   23 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14   24 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14   25 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13   
26 İbr. 11:6   27 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14   28 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5   29 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

KUTSAL RUH’la Cennet’te kalmak isti-
yorsanız, aşağıdaki duayı okuyun:

YAHOVA’m, günahkar ruhuma 
merhamet et.17 İSA MESİH’in yaşayan  
YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna 
inanıyorum.18 O’nun çarmıhta öldüğü-
ne ve bütün eski günahların affedilmesi 
için değerli kanını döktüğüne inanıyo-
rum.19 YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL 
RUH’un gücüyle ölüyken dirilttiğine20 
ve İSA’nın şu anda YAHOVA’nın sağ 
kolu olarak yanı başında oturduğuna, 
günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine 
inanıyorum.21 Kalbimin kapısını açıyo-
rum ve SENİ kalbime davet ediyorum, 
İSA.22 Kalvari’deki çarmıhta benim ye-
rime döktüğün değerli kanla bütün pis 
günahlarımı yıkayıp temizle.23 Beni geri 
çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı af-
fedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu 
biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil 
öyle diyor.24 SENİN SÖZÜN kimseyi 
geri çevirmeyeceğini söylüyor ve buna 
ben de dahilim.25 O yüzden, SENİN 
beni duyduğunu, SENİN bana cevap 
verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.26 

Ve ruhumu kurtardığın için SANA te-

şekkür ediyorum, İSA; minnetimi SE-
NİN buyurduklarını yaparak ve daha 
fazla günah işlemeyerek göstereceğim.27

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen 
suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve 
KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi söy-
ledi.28 İncil’in Kral James Versiyonunu 
[the English King James Version] özenle 
okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.29 

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, Ya-
hova’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 gönderebi-
lirsiniz. 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 ondalık 
vergilerinizi [ondalık vergisi, brüt geli-
rinizin %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 yerinizin 
olmayacağını görün. Ve yok ediciyi sizin 
için cezalandıracağım, o da toprağınızda-
ki meyveleri yok etmeyecek; asmanız da 
tarlada zamanından önce meyve verme-
yecek, dedi CENNET ORDULARININ 
YAHOVA’SI. Ve bütün uluslar size kut-
sanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade 
bir diyar olacak, dedi CENNET ORDU-
LARININ YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).

(3. sayfanın devamıdır)

GEZEGENİMİZİN ÜZERİNDE
SÜZÜLEN İLAHİ MELEKLER

Lütfen daha fazla bilgi almak, literatür istemek ya da ilginizi çeken başka konularda bilgi almak için bizimle temasa geçin.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Yirmi dört saat erişilebilen dua ve bilgi hattı: +1 (661) 252-5686  •  Faks +1 (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Dünya Çapında Tony Alamo Hristiyan Vaizlikleri, YAHOVA’ya bütün yürekleri, ruhları, akılları ve güçleriyle hizmet etmeyi 
gerçekten isteyenler için ABD lokasyonlarımızda yaşam için gerekli her şeye sahip meskenler sağlamaktadır.

New York City’de her Salı saat 20:00’de ve diğer lokasyonlarda haftanın her akşamı kilise toplantıları düzenlenmektedir.
Bilgi almak için lütfen +1 (908) 937-5723’ü arayın. HER KİLİSE TOPLANTISINDAN SONRA YEMEK SERVİSİ YAPILMAKTADIR.

Vaiz Alamo’nun Eski Ahit’teki İSA’nın 333’ten fazla kehanette açığa çıktığını gösteren kitabı Mesih’i isteyin.
Vaiz Alamo’nun literatürünü dağıtarak ruh hasadında işçi olun. 

Literatürümüzün ve işitsel mesajlarımızın hepsi, kargo da dahil olmak üzere ücretsizdir. 
Sizden bunlar için para almaya teşebbüs eden olursa, lütfen ödemeli olarak +1 (661) 252-5686’yı arayın.

BU LİTERATÜR GERÇEK KURTULUŞ PLANINI İÇERMEKTEDİR (Elçilerin İşleri 4:12)
LÜTFEN LİTERATÜRÜ ATMAYIN, BAŞKA BİRİNE VERİN.

Aranızdan başka ülkelerde yaşayanlar, sizin bu literatürü ana dilinize tercüme etmenizi destekliyoruz. 
Yeniden baskı yapacaksanız, lütfen bu telif hakkı ve kaydı eklemeyi unutmayın.
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TURKISH—VOLUME 17700—HEAVENLY ANGELS HOVERING OVER OUR PLANET

http://www.alamoministries.com/content/english/utility/mailform.html

