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(devamı 2. sayfada)

Dünyada kurtarılanlardan, RUH’tan 
tekrar doğanlardan çok daha fazla 
sayıda dindar insan var. İncil bize 
birçok kelimeyle, dinin şeytandan, 
ama kurtarılışın YAHOVA’dan geldi-
ğini söyler.1

İSA’ya inanmakla dine inanmak 
arasındaki fark şudur: insan İSA’ya 
inandığında YAHOVA insanı arar. 
Başka bir deyişle, insanı aramış olan 
ve hala arayan, YAHOVA’dır. YAHO-
VA başta Eski Ahit’te Adem’le, Ka-
bil’le, Seth’le, Enoş’la, Nuh’la, İbra-
him’le, İzhak’la ve Yakup ile iletişim 
kurmuştur. Yeni Ahit’te ise önce Mat-
ta’yla, Yuhanna’yla ve Havari Pav-
lus’la iletişim kurmuştur. 1964 yılın-
da benimle iletişim kurdu ve İncil 
zamanları ve günümüz arasında ileti-
şim kurduğu daha birçok kişi vardır. 
Başka bir deyişle, YAHOVA bütün 
koçbaşlarını, yani ailesinin liderlerini 
arayıp bulmuş, onları gelecekte kur-
tarılan nihai kişiler olacak ve Cen-
net’in Krallığı’nda sonsuza dek BABA 
YAHOVA, O’NUN İLK OĞLU İSA  
ve KUTSAL RUH’la birlikte kalacak 
koyunları aramaya göndermiştir.

İSA havarilerine ve hepi-
mize, kendileri de aynısını 
yapsınlar diye, O’NUN hava-
risi olacak başka kişiler ara-
yıp bulmamızı söyler.2 Bunu 
Matta 28:18-20’de şu sözlerle 
iletir: “Gökte ve yeryüzünde bütün 
yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, 
bütün ulusları öğrencilerim olarak 
yetiştirin; onları [tamamen suya 
batırarak3] BABA, OĞUL ve KUT-
SAL RUH’un adıyla vaftiz edin; size 
buyurduğum her şeye uymayı on-
lara öğretin. İşte ben, dünyanın so-
nuna dek her an sizinle birlikteyim. 
Amin.” İşte bu şekilde, insan YAHO-
VA’yı değil, İSA insanı arar. İnsanın 
YAHOVA’yı arayışı «din» dir, ama 
YAHOVA insanı aradığında, buna 
“kurtarılış” denir.

Bütün dinler kurtarılmamış in-
sanların YAHOVA’yı, ya da YAHO-
VA olabileceğini düşündüğü kişiyi 
aramasını gerektirir. Din nedir? Din, 
insanların YAHOVA olabileceğini 
düşündüğü şeye inanması ve ona 
hürmet duymasıdır. Bir tür tanrı 
olduğu varsayımı insanın bilincin-

dedir, ama insanların tek gerçek YA-
HOVA hakkında hiçbir fikri yoktur. 
İşte İSA da Matta 28:19’da bu yüzden 
havarilerine şunu söyler ve bugüne 
kadar bütün havarilerine aynı şeyi 
söylemiştir: “Bu nedenle gidin, BÜ-
TÜN ULUSLARI öğrencilerim ola-
rak YETİŞTİRİN [onlara ibadet et-
meleri gereken gerçek YAHOVA’nın 
kim olduğunu ve yalnızca O’NA 
ibadet ve hizmet etmeleri gerektiğini 
öğretin]; onları [tamamen suya ba-
tırarak] BABA, OĞUL ve KUTSAL 
RUH’un adıyla vaftiz edin.”

Cennet’e girmek için kusursuz 
olmamız gerekir.4 Kusursuz olabili-
riz, çünkü YAHOVA bize kusursuz 
olmamızı emrediyor ve YAHOVA 
bize asla mümkün olmayan bir şeyi 
emretmez.5 İSA Matta 5:48’de, “Bu 
nedenle, Cennet’teki BABANIZ na-

1 Yeş. 1:11-16, 29:13-14, Yer. 7:8-11, 23:33-40, Hez. 13:1-23, Mika 3:11, Matta 6:5, 7-8, 7:21-23, 15:7-9, 21:28-32, 23:1-37, Luka 6:46, 18:10-14, Yuh. 5:40, 6:35-58, 10:1-15, 14:6, 
15:2, 2 Tim. 3:1-7, Titus 1:16, Yak. 2:19   2 Dan. 12:3, Matta 10:7-8, 28:19-20, Luka 24:46-48, Elç. İş. 1:8, 2:38-41, 10:39-43, Rom. 7:4, 10:13-15, 1 Kor. 1:17-18, 21, 9:16-17, Efes. 
3:2-10, Kol. 1:25-29, 2 Tim. 4:2, 5   3 Matta 28:19, Rom. 6:3-5, Kol. 2:10-12   4 Yasa Kit. 18:13, 1 Krallar 8:61, Mezm. 119:1-3, Matta 5:48, 2 Kor. 13:11, Efes. 4:11-13, 5:25-27, Filip. 
3:12-15, Kol. 1:21-22, 1 Tim. 6:14, 2 Tim. 3:16-17, Yak. 1:4, 1 Yuh. 3:6-10, Esin. 21:7, 27   5 Yarat. 17:1, Lev. 11:44-45, 19:2, 20:26, Yasa. Tek. 18:13, 1 Krallar 8:61, Mezm. 15:1-5, 
24:3-5, 119:1-3, Yuh. 17:17-23, Rom. 6:4-14, 8:1-14, 37, 2 Kor. 6:14-17, 13:11, Gal. 5:16, Efes. 4:11-13, 5:25-27, 6:10-18, Filip. 1:9-11, 2:12-15, 3:12-14, 4:13, Kol. 1:10-11, 21-22, 1 
Sel. 4:6-7, 1 Tim. 6:11-14, 2 Tim. 3:16-17, İbr. 2:18, 12:14, 13:20-21, Yak. 1:4, 27, 1 Pet. 1:15-16, 5:8-10, 1 Yuh. 2:14, 3:5-10, 4:4, Esin. 3:1-5, 7:13-15   

Tony ve Susan Alamo’yla orkestra ve koro 
1970’lerdeki ve 80’lerin başındaki televiz-
yon programlarında

Dünya Bülteni



2

(1. sayfanın devamıdır)
sıl kusursuzsa, siz de öyle kusursuz 
olun,” der. KUTSAL RUH’la birlikte 
yürüyorsak, kusursuz oluruz. Ro-
malılar 8:1-2 der ki: “Böylece İSA 
MESİH’e ait olanlara, tenin arzula-
rının arkasından değil de RUH’un 
arkasından gidenlere artık hiçbir 
mahkûmiyet [ne Cehennem, ne 
Ateş gölü] yoktur. Çünkü YAŞAM 
VEREN RUH’un yasası, MESİH İSA 
sayesinde beni günahın ve ölümün 
yasasından özgür kıldı.” Bu kutsal 
yazıda, ahlaki yasalardan muaf ola-
bileceğimizin söylenmediğini gö-
rüyorsunuz. Biz yalnızca günah ve 
ölüm yasasından muaf olabiliriz. 
Günah ve ölüm yasası, RUH’tan tek-
rar doğduktan sonra ahlaki yasayı 
çiğnediğimiz takdirde, günahlar için 
başka fedakarlık (bağışlama) kalma-
yacağını söyler. 

İbraniler 10:26-31, bunu şu şekil-
de ifade eder: “Gerçeği öğrenip be-
nimsedikten sonra, bile bile günah 
işlemeye devam edersek, günahlar 
için artık kurban kalmaz; geriye sa-
dece yargının dehşetli beklenişi ve 
düşmanları [YAHOVA’nın düşman-
larını] yiyip bitirecek kızgın ateş ka-
lır. Musa’nın Yasası’nı hiçe sayan, iki 
ya da üç tanığın sözüyle acımasızca 
öldürüldü:  Eğer bir kimse YAHO-
VA’nın OĞLU’nu ayaklar altına alır, 
kendisini kutsal kılan antlaşma kanını 
bayağı sayar ve lütufkâr RUH’a haka-
ret ederse, bundan ne kadar daha ağır 
bir cezaya layık görülecek sanırsınız? 
Çünkü ‘Öç benimdir, karşılığını ben 
vereceğim’ ve yine, ‘YAHOVA hal-
kını yargılayacak’ diyeni tanıyoruz. 
Yaşayan YAHOVA’nın eline düşmek 
korkunç bir şeydir.”  İşte bu yüzden, 
YAHOVA’dan korkmak bilgeliğin 
başlangıcıdır.6 Biz O’NUN söyledik-
lerini yapacak, dinlerden uzak dura-
cak, RUH’tan tekrar doğacağız. Bu 
O’NUN bizden istediği anlayıştır ve 
YAHOVA’dan korkmak, anlamaktır.

Yuhanna 3:5’te, İSA Nicodemus’a 
RUH’tan yeniden doğmak ZORUN-
DA olduğunu söyler. İSA hiçbir za-
man bir tür dine katılmanız gerekti-
ğini söylememiştir. İSA’ya inanmak, 
hiçbir dine benzemez. Ve İSA’ya 
inanmak yine, YAHOVA’nın insa-
nı aramaya gelişi, insanın kendisine 
hizmet etmesini arzulayışıdır. 

İnsanlar sıklıkla, “Hristiyanlık ve 
din arasındaki fark nedir?” diye so-
ruyor. “Hristiyanlık bir din midir?” 
sorusunu sorabiliyorlar. Bu soruya 
dürüstçe cevap vermem gerekirse, 
Hristiyanlık’ın bir din olmadığını 
söylerim. Gerçek Hristiyanlık, kur-
tarılıştır. Hristiyanlık manevi olarak 
yükselmemişler tarafından dünya-
nın beş büyük dininden biri olarak 
görülse de, İSA’ya inanmak bir dine 
inanmak değildir. Bunu ayrıca, Hris-
tiyanların herhangi bir sözde Hristi-
yan dininin takipçileri değil, İSA’ya 
gerçekten inananlar olduğunu söy-
leyerek açıklayabiliriz. Dinlerin geç-
mişinde bugüne kadar hep Hristi-
yanlık’a şiddetle karşı çıkmak vardır. 

Roma Katolik Kilisesi üç farklı 
engizisyon döneminde milyonlar-
ca insanı katletti. Ayrıca son iki bin 
yılda anne babalarıyla birlikte birçok 
çocuğun öldürüldüğü Waco katlia-
mı gibi, başka birçok cinayet işledi. 
Roma Katolik Kilisesi bugün hala bu 
tür hareketlerde bulunmayı sürdü-
rüyor. 

Geriye dönüp İspanyol Engizis-
yonunun yanı sıra Vatikan’ın işlediği 
diğer birçok dehşet verici suça baka-
biliriz. Buna Auschwitz’de ve diğer 

Nazi toplama kamplarında öldür-
dükleri altı milyon Yahudi dahildir. 
Günümüzde Hristiyanlık’a karşı yü-
rütülen savaş Vatikan kaynaklıdır.7 
Birçoğumuzun milyonlarca dolarlık 
malı elinden alındı ve gerçek, yeni-
den doğmuş Hristiyanlar olan birço-
ğumuz Katolik dini yüzünden sahte 
suçlamalarla müebbet hapis yatıyor. 
Ben Roma Katolik Kilisesi tarikatla-
rına dahil olan önemsiz, yaşlı Kato-
lik anne babalardan söz etmiyorum. 
Onlar bu gerçeklerden, bugün dün-
yada yaşayan nüfusun geri kalanının 
olduğu kadar habersizler. Ama söy-
lediklerim yine de doğrudur. 

Polonya’da Katolik ve Lüteriyen 
çanları çalarken, Almanya’da mil-
yonlarca insan gaz odalarında ve 
fırınlarda can verdi, ardından bul-
dozerlerle büyük çukurlara (toplu 
mezarlar) gömüldü. Bana bazıla-
rının o sırada hala hayatta olduğu 
söylendi. Bekçiler her şeyi gördü-
ler ve her şeyi duydular.8 YAHOVA 
her şeyi gördü ve YAHOVA her şeyi 
duydu.9 Yakında gelecek olan Kıya-
met Günü için YAHOVA’ya şükürler 
olsun.10

Luka 12. bölüm, 1-5. ayetler der 
ki: “O sırada halktan binlerce kişi 
birbirlerini ezercesine toplanmıştı. 

6  Eyüp 28:28, Mezm. 111:10, Sül.Özd. 1:7, 9:10, 15:33   
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7  Dan. 7:7, 19-27, Esin. 13:1-7, 17:1-18   8  Yer. 4:16, 
Dan. böl. 4, Matta 13:24-30, 36-43, 47-50, 24:29-31, 
Luka 15:4-10, 1 Kor. 11:10, 1 Tim. 5:21, Esin. 14:13-20   
9 Yasa. Tek. 31:21, 2 Krallar 19:27, 1 Tar. 28:9, Eyüp 31:4, 
34:21-22, 25, Mezm. 44:21, 139:1-6, 12-16, Sül. Özd. 
15:3, 11, Yeş. 29:15-16, Luka 16:15, İbr. 4:13, 1 Yuh. 3:20   
10 Vaiz 12:13-14, Dan. 7:9-10, Matta 3:12, 24:3-15, 29-
44, Mark 4:22, Rom. 2:5-13, 16, 14:10-12, 2 Kor. 5:10-
11, 2 Sel. 1:7-10, 2 Tim. 4:1, 8, İbr. 10:30-31, Yah. 14-15, 
Esin. 1:7, 11:18, 20:11-15   

Sizin vaizliğiniz tarafından kabul edildiğimizi biliyoruz!
Cesaret, saf tutmaktadır. Bu literatür vasıtasıyla, bu İsa karşıtı polis-

devleti hükümetini resmedişinizden, sizin İsa’nın savaşçılarından biri 
olduğunuzu görüyorum. Bu, cesur olduğunuzu kanıtlıyor. Biraz olsun 
cesaretle her şey aşılabilir ve siz bunu biliyorsunuz.

Literatür bağışı yapmanız bizi çok sevindirir. Alamo Vaizlikleri’nden 
bütün Hristiyanlara Mutlu Paskalyalar dileriz.
Zigashane Maroyi Israel
Sud-Kivu Bölgesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti

(Fransızcadan tercüme edildi)
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İSA önce kendi öğrencilerine şun-
ları söylemeye başladı: ‘Ferisiler’in 
[dindar Yahudiler’in] mayasından 
– yani, ikiyüzlülükten [günahtan] 
– kaçının. Örtülü olup da açığa çı-
karılmayacak, gizli olup da bilin-
meyecek hiçbir şey yoktur. Bunun 
için karanlıkta söylediğiniz her söz 
gün ışığında duyulacak [YAHOVA 
ve bekçiler tarafından], kapalı kapı-
lar ardında kulağa fısıldadıklarınız 
damlardan duyurulacaktır. Siz dost-
larıma söylüyorum, bedeni öldüren, 
ama ondan sonra başka bir şey ya-
pamayanlardan korkmayın. Kimden 
korkmanız gerektiğini size açıklaya-
yım: Kişiyi öldürdükten sonra ce-
henneme atma yetkisine sahip olan 
YAHOVA’dan korkun. Evet, size söy-
lüyorum, O’ndan [HER ŞEYE KA-
DİR YAHOVA’DAN] korkun.”

YAHOVA ne yapacağını bilme-
yen Adem’e geldi. Ona sonsuza dek 

yaşamak için HAYAT ağacından 
meyve yemesini söyledi, ama Adem 
onun yerine iyilik ve kötülük bil-
gisi ağacının meyvesini yedi — ki 
YAHOVA ona o meyveyi yememe-
sini söylemişti.11 YAHOVA tekrar 
kurtarılış bilgisiyle Adem’e yaklaştı, 
ama Adem Şeytan’ın dinini (bilgi) 
tercih etti. YAHOVA siz de dahil 
bütün dünyaya kurtarılışın bilgisiy-
le gelir, ama hayvanlarla insanların 
tenlerine yapışan keneler gibi, sizin 
de şeytani bir dine yapışıp tutunma-
nız daha olası, değil mi? 

YAHOVA Seth’e kurtarılışın bil-
gisiyle yaklaştı ve Seth YAHOVA’ya 
tapmaya başladı. Sonra YAHOVA 
kendisiyle birlikte yürüyen Enoş’a 
geldi ve YAHOVA Enoş’u kendisiyle 
birlikte olabilsin diye Cennet’e aldı.12 
Sonra YAHOVA Nuh’a geldi.13 Ne 

Nuh, ne diğerlerinden herhangi biri 
YAHOVA’ya geldi. YAHOVA onla-
ra geldi. İbrahim putlara tapıyordu, 
bir dinin üyesiydi, ama YAHOVA 
yine de ona geldi. İbrahim YAHO-
VA’ya gelmedi.14 Musa YAHOVA’ya 
gelmedi; YAHOVA yoktan var oldu 
ve Musa’ya geldi.15 YAHOVA hava-
riler gibi, daha yüzlerce insana geldi. 
O, bağnaz olan Havari Paul’e geldi 
ve onun kurtarılışına sebep oldu.16 
Paul kurtarılışıyla YAHOVA’ya ya-
rarlı biri haline geldi, karanlık güç-
lere karşı haklı bir kavga verdi ve 
buna Yeni Ahit’in yaklaşık üçte iki-
sini yazması dahildir. Bütün bunlar 
gerçek kurtarılışı yaşadılar.

Daniel’de, üç İbrani çocuk (Şad-
rak, Meşak ve Abed-Nego) harlı fırı-
na atılmıştı, çünkü onlar kralın altın 
putuna tapmaya yanaşmıyorlardı — 
çünkü kralın dinine mensup olmayı 
reddediyorlardı.17 “[bedenlerinde] 
ateşin hiçbir etkisinin olmadığını 
gördüler. Başlarındaki tek saç yan-
mamış, giysileri değişmemiş, ateşin 
kokusu üzerlerine sinmemişti. Bu-
nun üzerine Nebukadnezar, ‘Şadrak, 
Meşak ve Abed-Nego’nun Yahova-
sı’na övgüler olsun!’ dedi, ‘Meleği-
ni gönderip KENDİSİNE güvenen 
kullarını kurtardı. Onlar buyruğu-
ma karşı geldiler, kendi YAHOVA’la-
rından başka bir ilaha [dine] kulluk 
edip tapınmamak için canlarını teh-
likeye attılar’” (Daniel 3:27-28). Yeni 
Ahit’te, Havari Yuhanna da benzeri 
bir tecrübe atlatmıştır. O, kızgın ya-
ğın içine atılmış, fakat yanmamıştır. 
Kızgın yağın içinde ölmemiştir.

İncil’in birçok yerinde, bir insan 
YAHOVA’yla temasa geçtiğinde, 
bunun sebebinin hep ilk temasa ge-

(devamı 4. sayfada)

11  Yarat. 2:16-17, 3:1-6   12  Yarat. 5:22-24, İbr. 11:5   
13 Yarat. 6:11-18, 22, İbr. 11:7   

14 Yarat. 12:1-8, 17:1-9,  Elç. İş. 7:2-3, İbr. 11:8   15 Mıs. 
Çık. böl. 3, Elç. İş. 7:29-34   16 Elç. İş. 9:1-22, Gal. 1:13-
19   17 Dan. böl. 3   

Malavi
Sevgili Tony Alamo Vaizlikleri,

Her şeyden önce, İsa Mesih adına size selamlarımızı sunarım. 
Umarım iyisinizdir; öyle olduğunuza inanıyorum. Bize gelince, şi-
kayetimiz yok. Yahova bize gece gündüz rehberlik ediyor.

Tony Alamo’nun literatürünü dağıtırken ve tanıklık ederken, 
Kutsal Ruh Elçilerin İşleri 1:8 ve Markos 16:15-16 bölümlerinde-
ki gibi daima bize dokunuyor, çünkü Her Şeye Kadir Yahova Vaiz 
Tony’ye literatürünü, İncil’i ve kitaplarını dağıtarak bütün dünyaya 
ulaşma kuvveti bağışladı. Bu yüzden biz bu gücü sokaklara ulaştır-
dıkça, insanlar gerçekten Yahova’ya dönüyor. Buna kasabalardaki, 
kırsaldaki, hatta hapishanedeki Müslümanlar, Hindular, Yehova’nın 
Şahitleri vb. dahildir. 

Malavi’de Vaiz Alamo’yu günlük dualarımıza dahil ediyor, hapis-
hanede olmasına rağmen gün gelip Yahova adına serbest kalması 
için dualar ediyoruz. Avukatlar onun duruşmasının tarihlerini de-
ğiştiriyor, Tony’nin gözleri artık görmüyor, ama o bunlar için hiç 
endişelenmemeli, çünkü Yahova güçlüdür ve Tony bir gün bütün 
bu zor zamanları atlatacak. Eyüp ve Yusuf da çileli günler geçirdi-
ler. Akrabaları Yusuf’u sattı, ama Yahova onu yükseltti. Bu yüzden, 
Amerika hükümeti Vaiz Alamo’ya zor günler yaşatıyorsa, kontrol 
Yahova’dadır. Yahova adına, bir gün her şey düzelecek. 

Sizin için gece gündüz dua ediyoruz ve Tony hapishaneden salı-
verilene dek oruç tutacağız. 
İsa’nın adıyla,
Vaiz Danileck Harry Mitepa
Tony Alamo Vaizlikleri, Blantyre City, Malavi, Afrika
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çenin YAHOVA olması oluşu hari-
kuladedir. YAHOVA aynı zamanda 
önce gidip Eyüp’ü bulmuş, Eyüp bu-
nun ardından O’NA hizmet etmiştir. 
İncil’in hiçbir yerinde, önce kendi 
aklına YAHOVA’ya hizmet etmek 
geldiği için O’NA hizmet eden bir 
kimseden söz edilmez. İncil’in tama-
mı, YAHOVA’nın insanları bulmaya 
gelişini anlatır. Yeşaya bir gün bir 
rüyet gördü, YAHOVA’nın sesinin 
şöyle dediğini duydu: “Kimi gönde-
reyim? Bizim için kim gidecek?” di-
yordu. “Ben! Beni gönder!” dedim” 
(Yeşaya 6:8). Yeremya rüyet gör-
dükten sonra kalkarak İsraillilere, 
YAHOVA’nın ona söylemesini em-
rettiği sözleri kehanet etti (Yerem-
ya 1:4-19). Daniel de oruç tutmak 
ve dua etmek için kalkmadan önce 
bir rüyet gördü ve ardından YAHO-
VA’ya, Kudüs’ü kurtarması için yal-
vardı (Daniel 7-9. bölümler). İncil’in 
tamamı, YAHOVA’nın önce insan-
lara geldiğini, insanların ardından 
YAHOVA’ya hizmet ettiğini gösterir.

YAHOVA ben ve kurtarılmış baş-
ka vaizler, evangelistler vasıtasıyla 
sizinle temasa geçiyor, bu yüzden 
hiçbir bahaneniz yok. Kurtarılmış-
ların içinde yaşayan ve onlar  vası-
tasıyla hareket eden YAHOVA’nın 
RUHU, sizinle temasa geçmek için 
peşinizde — bir din için değil, sizin 
ve başkalarının kurtarılışı için.

Romalılar 10:12-15, YAHOVA’dan 
gelen vaizlerin, insanların kurtarılı-
şın şu sözlerde olduğuna inanması 
için dünyaya gönderilmesi gerekti-
ğini açıkça belirtir: “Çünkü Yahudi 
Grek [Yahudi olmayan] ayrımı yok-
tur, aynı YAHOVA O’na dua eden 
herkesin YAHOVA’sıdır. Kendisi-
ni çağıranların tümüne eli açıktır. 
YAHOVA’yı adıyla çağıran herkes 
kurtulacak. Ama iman etmedikleri 
İSA’yı nasıl çağıracaklar? Duyma-
dıkları İSA’ya nasıl iman edecekler? 
YAHOVA’nın sözünü yayan vaiz ol-

mazsa, nasıl duyacaklar? Sözü yay-
maya gönderilmezlerse, sözü nasıl 
yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi: İyi 
haber müjdeleyenlerin ayakları ne 
güzeldir!”

Bizi size gönderen de yine İSA’dır. 
YAHOVA sizi arıyor; siz YAHOVA’yı 
aramıyorsunuz. Bu gerçek, Luka 10. 
bölüm, 1-12. ayetlerde size şu söz-
lerle gösterilmektedir: “Bu olaylar-
dan sonra İSA yetmiş kişi [hava-
riler] daha görevlendirdi. Bunları 
ikişer ikişer, kendisinin gideceği her 
kente, her yere kendi önünden gön-
derdi. Onlara, ‘Ürün bol, ama işçi 
az’ dedi, ‘Bu nedenle ürünün sahibi 
YAHOVA’ya yalvarın, ürününü kal-
dıracak işçiler göndersin.  Haydi gi-
din! İşte, sizi kuzular gibi kurtların 
arasına gönderiyorum.  Yanınıza ne 
kese, ne torba, ne de çarık alın. Yolda 
hiç kimseyle selamlaşmayın.’” Hangi 
eve girerseniz, önce, “Bu eve esenlik 
olsun!” deyin.  Orada esenlik sever 
biri varsa, dilediğiniz esenlik onun 

üzerinde kalacak; yoksa size döne-
cektir.  Girdiğiniz evde kalın, size 
ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü 
işçi ücretini hak eder. Evden eve 
taşınmayın. Bir kente girdiğinizde 
sizi kabul ederlerse, önünüze konu-
lanı yiyin. Orada bulunan hastaları 
iyileştirin ve kendilerine, “YAHO-
VA’nın Egemenliği size yaklaştı” de-
yin. Ama bir kente girdiğinizde sizi 
kabul etmezlerse, o kentin caddele-
rine çıkıp şöyle deyin: “Kentinizden 
ayaklarımızda kalan tozu bile size 
karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin 
ki, YAHOVA’nın Egemenliği yaklaş-
tı.” Size şunu söyleyeyim, yargı günü 
o kentin hali Sodom Kenti’nin halin-
den beter olacaktır.”

Bir dine inananlar, tanrı olduğu-
nu düşündükleri şeye hizmet etme 
inisiyatifini alırken, İSA’ya inanan-
lar YAHOVA onlara gelip onlara 
dokunduktan sonra YAHOVA’ya 
hizmet ederler. Bu sebepten, insa-
nın kurgu olan bir tanrıya, sade-

(3. sayfanın devamıdır)

Haiti

KURTARILIŞ VE DİN 
ARASINDAKİ FARK

Sevgili Vaiz Tony Alamo, Yahova’nın hizmetkarı,
İsa vaizliğinize her yönden yardımını sürdürsün, özellikle dünyanın 

dört bir yanında İsa için ruh kazanmak adına, vaazlarınıza destek versin. 
Bize gönderdiğiniz paketler (literatür, Mesih kitapları ve İnciller) için çok 
minnettarız; sayenizde İsa Mesih’in Sözleri’ni duyurabiliyoruz. Cennet 
boş değil; Yahova bunu gözden kaçırmıyor. Groupe Fiancée De Christ 
çok yakında, İsa Mesih’in işlerine devam etme cesaretini bulmanız için 
size postayla bir sürpriz gönderecek. Sürpriz elinize geçtiğinde bize ha-
ber verin.

Literatürü İncil’i öğretme yoluyla, 1, 2, 7, 8 ve 10 Nisan 2013 tarihle-
rinde dağıtmak istiyoruz. Buna Pont-Rouge’da Büyük İncil Öğretisi Kam-
panyası adını verdik. İki gün boyunca açık havada, ses sistemi yardımıyla 
buluşmalar olacak ve üç gün boyunca İsa için İncil öğretilecek. Lütfen 
bize dualarınızla yardım edin, çünkü şeytan bizimle savaşıyor, ama zafer 
bizim olacak. 

Literatürü dağıtmayı bitirdiğimizde bize tekrar literatür göndermeniz 
için size haber vereceğiz.

Sizin için dua etmeye devam ediyoruz; endişelenmeyin, çünkü İsa’nın 
içinde gizlisiniz. Zafer sizin ve ailenizin olacaktır. 

Daima takdis, şefaat, oruç ve kardeş sevgisi içinde kalın. Kendinizi bu 
çarpık nesilden kurtarın.
Cesar Francis Junior
Genel Koordinatör (Groupe Fiancée De Christ)
Pont-Rouge, Haiti

(Fransızcadan tercüme edildi)



5

ce bir dine hizmet etmek için acele 
etmemesi gerektiğini söylüyorum. 
YAHOVA’ya ancak O, RUHU va-
sıtasıyla içimize girdiğinde hizmet 
ederiz.18 YAHOVA’ya, YAHOVA 
önce içimize yerleşmeden hizmet 
edersek, kurtarılıştan çok din içinde 
oluruz. Mecazen konuşursak, bugün 
birçok insan evinin dışına “Hristi-
yan” yazısı asıyor, ama içten içe din-
sel bir şirket için çalışıyorlar. Onlar 
kendi akıllarında Hristiyandır, ama 
gerçekte yalnızca dindardır.

Hristiyan olmak nedir? Hristi-
yan, İSA’nın RUH vasıtasıyla içinde 
yaşadığı ve içinde çalıştığı kişidir ve 
KUTSAL RUH o kişiyi YAHOVA’ya 
hizmet etmesi için yönlendirir.19 Din-
dar biriyse, bir tanrıya hizmet etmeye 

(devamı 8. sayfada)

inanan ve tanrısının yapmasını iste-
diğini düşündüğü şeyi yapmayı ar-
zulayan kişidir. Bu, bugün kendisine 
Hristiyan diyen kişilerin içinde bu-
lunduğu durumdur. Onlar Hristiyan 
olduklarını söylüyorlar, ama yeniden 
doğmamışlar. Kurtarılmamışlar, bu 
yüzden İSA’yı tanımıyorlar ve O’NA 
nasıl hizmet edecekleri konusunda 
hiçbir fikirleri yok. Onlar İSA’yı takip 
edemezler, çünkü O’NU duyamıyor-
lar.20 Bu yüzden, kendi isteklerine 
göre hareket ediyorlar ve gerçek YA-
HOVA onları kullanamaz. Onlar işe 
yaramazlar. Gelgelelim, hakiki Hristi-
yanların deneyimlerine göre, YAHO-
VA onlara her şeyde rehberlik eden 
TEK varlıktır. Onlar yalnızca, “Evet. 
Amin,” der. İSA onların rehberi ve 

YAHOVA’sıdır. Bu, dindar insanların 
usullerinden tamamen farklıdır. 

Havari Paul Şam yolunda İSA’yla 
karşılaştığında, ağzından çıkan ilk 
sözler, “Kimsin, EFENDİMİZ?” 
oldu. (Paul gördüğünün İSA oldu-
ğunu biliyordu, yoksa asla “Kimsin, 
EFENDİMİZ?” diye sormazdı.) İSA 
da ona, “Ben zulmettiğin İSA’yım 
[biri İSA’nın kilisesinin üyelerine 
zulmettiğinde, İSA’ya zulmetmiş 
olur. Çünkü biz O’NUN vücudu, 
O’NUN tapınağı, İSA’NIN BEDE-
Nİ’yiz], dedi.” 1 Korintliler 3:16-17 
bize der ki: “YAHOVA’nın tapınağı 
olduğunuzu [İSA’nın BEDENİ, biz-
ler], YAHOVA’nın RUHU’nun sizde 
yaşadığını bilmiyor musunuz? Kim 
YAHOVA’nın tapınağını yıkarsa, 
YAHOVA da onu yıkacak. Çünkü 
YAHOVA’nın tapınağı kutsaldır ve o 
tapınak sizsiniz.” Tapınak Kutsal’dır, 
çünkü siz İSA’nın BABA’yla ve RUH 
vasıtasıyla yaşamadığı ölü bir dini 
takip etmiyorsunuz; siz, kurtarılmış, 
yeniden doğmuş bir Hristiyansınız. 
İSA BABA ve RUH vasıtasıyla içi-
nizde yaşıyor ve siz kurtarıldıysa-
nız, YAHOVA’nın tapınağısınızdır. 
İşte bu yüzden YAHOVA’nın içinde 
yaşadığı VÜCUT kutsaldır ve YA-
HOVA’nın içinde yaşamadığı vücut 
kutsal değil, kutsallıktan uzaktır. 
YAHOVA tarafından yargılanmak 
üzereyken, şüphesiz Kutsal olmayı 
her şeyden çok isteyeceksiniz. 

Dünya insanın dikkatini dağıtan, 
insanı yoldan çıkaran şeylerle do-
ludur. Bunlar Şeytan’ın oyunlarıdır, 
aklınızın evrendeki tek önemli şey-
den, yani ruhunuzu YAHOVA’nın 
hizmetinde tutmaktan ve İSA’yla 
BABA’sının içinizde yaşamasını de-
vam etmesini sağlamaktan uzaklaş-
tırırlar. “Ölümlü insana güvenmek-
ten vazgeçin. Onun ne değeri var 
ki?” (Yeşaya 2:22). 

Önünüzde iki seçenek var: 
YAHOVA’nın Kutsal VÜCUDU ol-
mak mı istersiniz, yoksa Şeytan’ın 
meskenindeki, kutsal olmayan sıra-
dan bedenlerden biri mi? Tercihiniz 

18 Hez. 36:27, Yuh. 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14, Rom. 8:1, 10-11, 26-28, 1 Kor. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Kor. 
6:16-18, Efes. 2:18-22, Filip. 2:12-13, Kol. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 Yuh. 4:4, 5:12   19 Yeş. 30:21, Yuh. 15:1-5, 17:21-23, 
26, 1 Kor. 15:10, 2 Kor. 5:17-21, Gal. 2:20, Efes. 3:16-21, 1 Yuh. 2:20, 27   20 Yuh. 8:42-43, 10:27   

Vaiz Tony, 
New Orleans’lı bir otel müdürü olan Vera, birkaç gün önce bana tele-

fon etti. Ne zaman ihtiyaç olsa, örneğin ameliyat olmaları gerektiğinde 
ve New Orleans’ta hastaneye gittiklerinde hanım ve erkek kardeşlerimi-
ze yardımcı olan, odur.

Vera otel personeliyle büyük sıkıntılar yaşadığı sırada ona verdiğiniz 
tavsiyeyi hiçbir zaman unutmamış. Ona “Neden iyi bir işe ihtiyacı olan 
Hristiyanları işe almıyorsun? Böylece Yahova’yı birlikte arayabilirsiniz. 
İşinin bu şekilde gelişeceğine inanıyorum,” demişsiniz. Vera tavsiyenizi 
derhal yerine getirmiş ve çok geçmeden, her gün işe başlamadan önce 
otelde buluşan, birlikte İncil okuyup dua eden, İncil’e inanan Hristiyan-
lardan oluşan bir kadroya sahip olmuş. 

Bir mucize olmuş — herkes şevkle el ele vermiş, her yeri mutlulukla 
temizlemiş, onarmışlar ve otelin işleri inanılmaz bir şekilde iyiye gitmiş; 
hatta Bölge Ofisi’nden ödül almışlar. 

Yahova Katrina Fırtınasının New Orleans’ı vurduğu gece, saat 1:00 
sularında Vera’yı uyandırmış. Vera’ya arabaya birkaç parça giysi ve erzak 
atmasını, kocasıyla ikisinin “HEMEN, ÇABUCAK!!!” Jackson, Mississippi’ye 
gitmelerini söylemiş. Vera’yla kocası geceyi otelde geçiriyorlarmış, çünkü 
Gulfport’taki evleri yeni satılmış.

Yahova o gün yalnızca Vera’nın hayatını bağışlamakla kalmamış; Vera 
ayrıca göğüs kanseriyle mücadele edip sağ çıkmış. Sizin de dediğiniz 
gibi, Vaiz Alamo, Vera yıllar boyu yardıma muhtaç olan kardeşlere kucak 
açmış ve Yahova ona merhamet göstermiş.

Vera Yahova’nın size verdiği mesajları CD’lerden dinliyor ve sizi Yaho-
va’nın sevgisiyle sevdiğini, sizin için dua ettiğini ve Yahova’nın sizi kurta-
racağına inandığını bildiğinizden emin olmak istiyor. Yahova sizi kurtara-
cak, çünkü siz Yahova’dansınız ve ektiğiniz onca merhameti biçeceksiniz.
Yahova’ya şükürler olsun.
Merry Anne        Texarkana, Arkansas

Arkansas
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Hindistan Filipinler

Kaliforniya

İsa sevgisiyle dolu Kardeşlerim,
Size Yahova’nın ihtişamıyla toplantılarımızın ha-

rikulade mucizelerle tamamlandığını haber vermek 
isterim. Toplantılara 1000’den fazla üye katıldı. Top-
lantılar sırasında, literatürünüzü çok sayıda insana 
tanıttım ve üyelerin birçoğu İsa’yı kabul etti. 

İhtişam İsa’nındır. Herkes Vaiz’imizin kurtuluşu 
için dua etti. Siz de bizim için dua edin.
Sevgi dolu kardeşiniz,
Solman Raju Kola   Andhra Pradesh, Hindistan

Darakonda Vidya Sagar Hindistan, Andhra Pradesh, 
Visakhapatnam civarındaki köylerde ve kasabalarda Vaiz 
Alamo’nun Telugu diline çevrilmiş, ruh kazanan literatü-
rünü dağıtıyor

İsa sevgisini paylaşan kardeşlerime,
İsa’nın izniyle, umarım hepiniz 

iyisinizdir. E-posta ekibinizden her 
haber alışımda çok mutlu oluyorum. 
Beni dualarınızdan eksik etmediğiniz 
için teşekkürler. Hepinize dualarımda 
yer vermediğim tek bir gün bile geç-
miyor -- özellikle Vaiz Tony’ye. Bugün 
elime bir literatür kutusu geçti ve he-
nüz sahip olmadığım, çok sayıda çe-
şitli literatürle karşılaşınca heyecana 
kapıldım. Bu gerçekten Noel hediyesi 
almak gibiydi. Literatürde Yahova’yı 
hissedebiliyordum. “Yahova’nın An-
nesi Yoktur”u elime aldım ve kulağı 
olan herkes duysun diye yüksek sesle 
okumaya başladım. İhtişam Yaho-
va’nındır.

Daha bir hafta önce eşimle bugün 
Los Angeles’ta kiliseye giderken harca-
nan yakıt masrafından söz ediyorduk. 
Davetiyeye gelince... eh, bu yolculuğu 
yapmayı deneyeceğim. Eskiden gidiş-
dönüş 100 dolar tutardı, şimdi ise 200 

dolar tutuyor; ama Tanrıların Yaho-
va’sı ve Efendilerin Efendisi istediği 
takdirde bir şekilde, bir kapı açacağını 
biliyorum. Davetiye için teşekkürler. 
Yahova’nın bana valizimi toplayıp üç 
haftalığına kiliseye gitmemi söyleyen 
sesini duyduğumda, geçmişte yolculuk 
yapan bir Hristiyan olduğum için ken-
dimi şanslı hissettim ve bu o zaman da 
yaşadığım en ruhani tecrübeydi, şim-
di de öyle. Müzik çok güzeldi ve her 
buluşmada Yahova’nın hareket ettiğini 
hissedebiliyordum. Vadiden kiliseye 
arabayı sürerken Yahova’yı hissede-
biliyordum ve aynı deneyimi tekrar 
yaşamayı çok istiyorum. Yemeklerin 
ne kadar şahane olduğunu söylemeye 
bile gerek yok; bütün tanıklıkları din-
lemek ve sokaklarda kardeşlerle omuz 
omuza çalışmak, bunun nasıl işe yara-
dığını görmek de inanılmazdı. Onlar 
her soruya Yahova’nın Sözü’yle yanıt 
verebiliyor ve ben bunu gördüğümde, 

onlarda olan şeyi istediğimi anladım. 
Şimdi, üzerinden yıllar geçmişken ve 
uzun bir çalışmanın ardından, o nok-
taya ulaşmak üzereyim. 

Rock yıldızı papalarının kitlelere 
söylediği ilk şey Bakire Meryem’e dua 
edeceğiydi. Körler sağırlar birbirini 
ağırlar! Vay be! Olan, resmen buydu. 
Ben de bu yüzden “Yahova’nın Annesi 
Yoktur”u okumanın uygun olacağını 
düşündüm. Hayatım boyunca vaizin 
hiç yanıldığını görmedim. Bir sonra-
ki yazışmamızda hepinizle paylaşmak 
istediğim, UFOlar, Vaiz ve Susie’yle ve 
hepsinin hayatıma nasıl yerleştiğiyle 
ilgili bir tanıklık var. Yahova’dan he-
pinizi bugün ve her gün kutsamasını 
istiyorum; sizi kutsasın ki, yine muci-
zevi bir biçimde aramıza yeni kuzular 
katabilesiniz.
Yahova’ya şükürler olsun.
İyi geceler.
Kardeş Tom C.         Kaliforniya

Şahane makaleniz «Sıkılan ve Gıcırdatılan Dişler» 
için çok teşekkür ederim, Vaiz Tony. İhtişam Yaho-
va’nındır! Makale, özellikle disiplin içerdiği için çok 
hoşuma gitti.

Bugün dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanla-
rın disipline çok ihtiyacı var.
Vaiz Cecilio H. Asis, Jr.  Albay, Filipinler
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Zambiya

Birleşik Krallık

Avustralya

New Mexico

New York

Sevgili Vaiz,
İzin verirseniz söze İsa’nın sizi yapmanız için çağırdığı işleri 

takdir ederek başlayayım. Kilisenizden gönderilen İncil literatürü 
elime ilk kez 2012’nin Haziran ayı civarında geçmişti. Toplamda 
elime 382 bülten ve başka literatür, 6 Mesih kitabı ve bir Kral Ja-
mes Onaylı İncil ulaştı. Yaptığınız ne şahane bir iş! Harikulade ve 
çok kuvvetli! Kelimeler minnetimi tarif etmek için kifayetsiz ka-
lıyor, ama her şeyi gören Yahova insana esin veren literatürünü-
zün benim hayatımda ve literatürün dağıtıldığı başka herkesin 
hayatında neler yaptığına şahittir. 

Yahova bana ne zaman fırsat ve zaman verse, literatürünü-
zü öğrenci hostellerinde, otobüslerde, sokağa çıktığımda pazar 
yerlerinde, vb. yerlerde dağıttım. Bunu İncil öğretisi sırasında da, 
kişisel ziyaret anlarında da yapabildim. 

Arkadaşlarımın bazıları da (Yahova sevgisini paylaşan kardeş-
lerim) Yahova onları ne zaman uygun duruma soksa İncil öğre-
tisinde kullanmak üzere Mesih kitaplarına ve başka literatürlere 
sahipler. Nasıl sizin insana esin veren yazılarınız dünyanın birçok 
yerine ulaştıysa, biz de bu literatürün ülkemizin (Zambiya) için-
de ve dışında tamamen dağıtılabilmesi için dua ediyor ve öyle 
olacağına inanıyoruz, Yahova’nın adamı. Evet! İsa Mesih’le ilgili 
yazılarınızda açıkça tarif ettiğiniz merhameti okuyan ve ona ina-
nan herkes şüphesiz kurtarılacaktır! 

Yahova’nın adamı, Yahova’nın sevgisinin literatürünüzde gü-
zelce açıklanan gizemlerinin sizin yalnızca Yahova hayatını baş-
kalarına da dağıtabilsin diye Kutsal Ruh’un ateşiyle yanan bir 
vaiz ve İncil öğretmeni olmadığınızı gösteriyor. Literatürünüzü 
okuyan birçok kişi Vaiz Alamo’nun yazılarının arkasındaki kuvve-
te tanıklık etti. Onlar cehaletten kurtuldular ve Cennet’in daha 
ciddi meseleleriyle ilgilenmek için bilgelikle doldular. 

Sizi bu şahane işi yapmaya çağıran ve hayatlarımızı, usulleri-
mizi yüce elinde tutan (Daniel 5:23) Her Şeye Kadir Yahova bü-
yük Yahova’mız ve Kurtarıcı’mız İsa Mesih dünyaya yeniden ge-
lene kadar sizi kuvvetli ve hatasız muhafaza etsin. Amin (Yahuda 
24-25, Titus 2:11-15,  1 Korintliler 1:7-9). 

Böylece, kiliseniz sözünü ettiğim materyali belirtilen rakam-
larda gönderebilirse, önümüzdeki yıllar için kutsanmış yazıları-
nızla ilgili yeni bir ricada bulunmak istiyorum. (Literatür listesi 
çıkarıldı.)
Çabanız ve büyük şevkiniz derinden takdir ediliyor.
İsa Mesih’in acil çağrısı sizinledir,
Zimba Moses            Lusaka, Zambiya

Kardeş Tony konuştuğunda Vatikan korku-
dan tir tir titremeye başlıyor. Şeytanı İsa’nın 
adıyla korkutup kaçırıyorsun, kardeş Tony. 
Amin.
Johnathan Bailey 
Newcastle, Birleşik Krallık

Tony Yahova’nın yarattığı iyi insanlardan biridir. Onu 43 yıldır tanıyo-
rum. Yahova onu kutsasın. Tony Alamo’yu bizzat tanırdım. Tony Katolik 
Kilisesi’yle ilgili sözlerinde yanılmıyor ve bunları dile getirdiği için, İsa 
adına kahinlik yapan bir Yahudi olduğu için  büyük zulümlere uğradı. 
Tony İsa’nın peşinden giden iyi bir adamdır ve İsa’ya duyduğu inançtan 
ötürü, başımızdaki şeytani güçlerin hışmına uğramıştır. Hepimiz onun 
için dua etmeliyiz. Yahova İsa için dik duruşun ve şeytana karşı başkal-
dırışın için seni kutsasın, Tony.
Ted Whitus        NY, NY

Kardeş Tony Alamo’ya,
İsa sevgisini paylaşan sevgili kardeşim, 

web siten çok hoşuma gitti ve belirttiğin her 
şeye yüzde yüz katılıyorum. Bana kalırsa Kut-
sal Yazılar’a daha fazla dalma vakti geldi de 
geçiyor bile.

Lütfen, bana 333 kehaneti içeren Mesih ki-
tabını göndermen için yalvarıyorum. Ayrıca 
elinde bu konularla ilgili başka önemli video 
ya da kitaplar varsa, lütfen onları da inanan-
lar için gönder.

Çok teşekkür ederim; bu gerçekleri ortaya 
çıkardığınız için vaizliğiniz adına dua edece-
ğim.
İsa’nın kutsamasıyla,
Beatriz Martinez
Ferntree Gully, Victoria, Avustralya

(İspanyolcadan tercüme edildi)

Yıllar önce Peter Hernandez hapishane-
deydi ve çok hastaydı; beyin tümörü vardı. 
Doktorlar ona 90 gün ömrü kaldığını söy-
lediler. Peter Vaiz Alamo’ya yazdı, Vaiz de 
Peter’la yazışarak onun inancını güçlendir-
di, ona iyileşmek için dua etme cesaretini 
verdi. Bütün kilise Peter için dua etti. Peter 
kiliseye teşekkür mektubu yazdı; Yahova’nın 
Vaiz Alamo’yu muazzam bir şekilde kullan-
dığını, kendisinin iyileştiğini belirtti. Peter 
golf topu büyüklüğündeki beyin tümörü-
nün hiçbir izini taşımadan, zaferle yürüyor. 
Yahova onu tamamen iyileştirdi ve Peter 
bundan kısa bir süre sonra salıverilerek eşi-
ne, kızına yeniden kavuştu.

Peter yakın zamanda Las Cruces, New 
Mexico’da İncil literatürü dağıtırken, kilise-
den bir çift onunla tesadüfen karşılaştı. Pe-
ter onlara Vaiz Alamo’nun muhtaç olanlara 
yardım ettiğini, kendi ailesine de yardım-
da bulunduğunu, onlara giysi gönderdi-
ğini, kendisi hapisteyken ailesine kilisede 
kalacak bir yer teklif ettiğini anlattı. Peter 
Tony’nin kendisine en muhtaç olduğu za-
manda yardım eli uzattığını söyledi. Avukat 
asistanlığı işiyle Tony’ye ve kiliseye yardım 
etmek istediğini söylüyor ve İncil literatürü-
müzü kendi bölgesinde dağıtmak istiyor.
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21 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   22 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   23 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9   24 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   25 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13   26 1 Kor. 3:16, Esin. 
3:20   27 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14   28 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14   29 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13   
30 İbr. 11:6   31 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14   32 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5   33 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 

İSA’nın VÜCUDU haline gelmekse aşa-
ğıdaki duayı okuyun: 

YAHOVA’m, günahkar ruhuma merha-
met et.21 İSA MESİH’in yaşayan  YAHO-
VA’nın yaşayan OĞLU olduğuna inanıyo-
rum.22 O’nun çarmıhta öldüğüne ve bütün 
eski günahların affedilmesi için değerli 
kanını döktüğüne inanıyorum.23 YAHO-
VA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un gücüyle 
ölüyken dirilttiğine24 ve İSA’nın şu anda 
YAHOVA’nın sağ kolu olarak yanı başında 
oturduğuna, günah itirafımı ve bu duayı 
dinlediğine inanıyorum.25 Kalbimin kapı-
sını açıyorum ve SENİ kalbime davet edi-
yorum, İSA.26 Kalvari’deki çarmıhta benim 
yerime döktüğün değerli kanla bütün pis 
günahlarımı yıkayıp temizle.27 Beni geri çe-
virmeyeceksin, İSA; günahlarımı affedecek, 
ruhumu kurtaracaksın. Bunu biliyorum, 
çünkü SENİN SÖZÜN İncil öyle diyor.28 
SENİN SÖZÜN kimseyi geri çevirmeyece-
ğini söylüyor ve buna ben de dahilim.29 O 
yüzden, SENİN beni duyduğunu, SENİN 
bana cevap verdiğini ve kurtarıldığımı bi-
liyorum.30 Ve ruhumu kurtardığın için 
SANA teşekkür ediyorum, İSA; minnetimi 
SENİN buyurduklarını yaparak ve daha 
fazla günah işlemeyerek göstereceğim.31

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya batı-
rılmayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH adı-
na vaftiz edilmeyi söyledi.32 İncil’in Kral James 
Versiyonunu [the English King James Version] 
özenle okuyup anlayın ve söylediklerini yapın. 
Artık kurtarıldığınıza göre, bütün yüreğinizle, 
ruhunuzla, aklınızla ve gücünüzle YAHOVA’ya 
hizmet edin (Markos 12:30).33

Sonra, İSA’nın emrettiği gibi, siz de ruh ka-
zanmaya çalışın. Bunu Vaiz Alamo’nun literatü-
rünü dağıtarak yapabilirsiniz. Vaiz Alamo’nun 
literatürünü birçok dilde basıyoruz ve dünyanın 
dört bir yanına ücret almadan gönderiyoruz. 
Kağıt ve kargo için milyonlarca dolar harcıyo-
ruz, bu yüzden dualarınıza ve mali yardımınıza 
ihtiyacımız var.

İncil’in yeni versiyonlarından, NIV, 
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme edil-
memiş olanlar mevcuttur. Romalılar 13:1-4 
orijinal yazılarda şunu söylemektedir: “Her-
kes, 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 kar-
şı direnen, Yahova’nın düzenlediğine karşı 
gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik 
yapanlar değil, kötülük yapanlar yöneticiler-
den korkmalıdır. Yönetimden korkmamak 
ister misin? İyi olanı yap, yönetimin övgü-
sünü kazanırsın. Çünkü yönetim, senin iyi-
liğin için Yahova’nın hizmetindedir. [LAİK 
DEVLET YA DA DEVLET KURUMLARI 

ÖYLE DEĞİLDİR!!!! İnciller onların Şey-
tan’dan geldiğini söylemektedir.]”

Yahova diğer insanlara kurtarılışınızı an-
latmanızı istiyor. Vaiz Tony Alamo’nun İncil li-
teratürünün 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 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 bağışlarla. Başınız-
da bir lanet var: çünkü BENİ, hatta bütün bu 
ulusu [ve bütün dünyayı] soydunuz. Bütün 
ondalık vergilerinizi [ondalık vergisi, brüt 
gelirinizin %10’udur] ambara getirin, böyle-
ce BENİM evimde et [manevi yemek] olsun 
[ruhsal kurtarılsın] ve BANA bu vesile ile 
hemen kanıtlayın, dedi CENNET ORDU-
LARININ YAHOVA’SI, size Cennet’in pen-
cerelerini 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 mey-
ve vermeyecek, dedi CENNET ORDULA-
RININ YAHOVA’SI. Ve bütün uluslar size 
kutsanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade 
bir diyar olacak, dedi CENNET ORDULA-
RININ YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).

(5. sayfanın devamıdır)

KURTARILIŞ VE DİN 
ARASINDAKİ FARK

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 işitsel 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. 
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