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yazan Tony Alamo
İSA MESİH’in doğum günü
olan ilk Noel’den dokuz ay önceydi. YAHOVA her zaman olduğu
gibi CENNET’teki tahtında oturuyordu.1 “Ve O [YAHOVA’nın
meleği] bana [Havari Yuhanna’ya]
kristal berraklığında, tertemiz bir
HAYAT suyu nehri gösterdi.” Yaratılış 1:7 der ki: “YAHOVA gökkubbeyi [gökyüzündeki sularla yeryüzündeki sular arasındaki ayrımı]
yarattı. Kubbenin altındaki suları
üstündeki sulardan ayırdı [kubbenin üstündeki sular KUTSAL
RUH, HAYAT suyudur ve YAHOVA bu suları İSA’ya inanan herkese gönderir2]: ve öyle oldu [hala da
öyle].”
Yine bu su, hiçbir şekilde kirletilmemiştir, temiz ve “billur gibi
berrak” tır, “YAHOVA’nın ve KUZU’nun tahtından çıkar. Anayolu-

nun ortasında akan ırmağın iki
yanında on iki çeşit meyve üreten
ve her ay meyve veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir”
(Esinleme 22:1-2).
İSA’yı Meryem’in rahmine koyan bu nehir, sonunda MESİH’i,
BABA ve RUH’la birlikte, gelecekte MESİH’e inanacak herkesin kalbine yerleştirecek olan nehirdir.3
Aynı RUH, son gün herkesi ölümden uyandıracak,4 bazılarını ebedi HAYAT’a, bazılarını ise utanca
ve lanetlenmeye mahkum edecek
olan nehirdir (Daniel 12:2, Esinleme 20:6).
Esinleme 14:10-11 ebediyen
lanetlenmeye mahkum olacaklardan söz eder: “Onlar YAHOVA’nın
gazabının kasesinde saf olarak
hazırlanmış YAHOVA öfkesinin

Vaiz Alamo ve rahmetli eşi Susan,
uluslararası Hristiyan televizyon
programlarında - fotoğraf - 1974
şarabından içecektir. Böylelerine
kutsal meleklerin ve KUZU’nun
önünde ateş ve kükürtle işkence
edilecek. Çektikleri işkencenin
dumanı sonsuza dek tütecek. Canavara [canavar Vatikan’ın BM’si,
Cecil Rhodes’un uydurduğu Yeni
Dünya Düzeni adını alan, tek-dünya hükümetidir] ve görüntüsüne
tapıp onun adının işaretini alanlar
gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler.” YAHOVA’nın nefret ettiği
bu şeytani, kötü niyetli hükümetle
(devamı 2. sayfada)

1 1 Krallar 22:19, Mezm. 2:4, 9:4, 11:4, 47:8, 103:19, Yeş. 6:1, 66:1, Dan. 7:9-10, Matta 5:34-35, 23:21-22, Elç. İş. 7:48-49, Esin. 4:2-6, 9-10, 5:1, 6-7, 13, 6:16, 7:9-11, 15, 17, 12:5,
16:17, 19:4-5, 20:11, 21:5, 22:1, 3 2 Yuh. 3:5-6, 4:7-14, 7:37-39, Efes. 5:25-27, İbr. 10:21-23, 1 Yuh. 5:5-8, Esin. 21:6 3 Hez. 36:27, Yuh. 4:13-14, 14:15-26, 15:1-11, 26, 16:7-14,
17:20-23, 26, 1 Kor. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Kor. 6:16-18, Gal. 2:20, Efes. 2:18-22, Filip. 2:12-13, Kol. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, Esin. 21:6, 22:17 4 Eyüp 19:25-27, Mezm. 17:15, 49:15,
Dan. 12:1-3, Hoş. 13:14, Matta 3:11-12, 8:11-12, 13:24-43, 25:30-46, Yuh. 5:21-29, 6:39-54, 11:23-27, Elç. İş. 24:14-15, Rom. 8:10-23, 1 Kor. 6:14, 15:35-54, 2 Kor. 4:14, Esin.
20:11-15, 21:8
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haşır neşir olanlar derhal günahlarından tövbe etmeli, ardından
RUH’tan, HAYAT nehrinden yeniden doğmalı ve YAHOVA için
çalışmaya başlamalıdır.
YAHOVA yine KUTSAL RUH,
yani HAYAT nehri vasıtasıyla tek
OĞLU’nu, ilk YAHOVA-ADAM
(son Adem) olması için YAHOVA’nın tahtından Meryem’in rahmine gönderdi. “Nitekim şöyle yazılmıştır: İlk insan Adem yaşayan
can oldu. Son Adem’se uyandıran
[HAYAT VEREN] RUH oldu” (1
Korintliler 15:45). Bu, bütün insanlığa günahtan, Şeytan’ın pençesinden ve ebediyen Cehennem’de,
Ateş ve Kükürt Gölü’nde yanmaktan kurtulması için ikinci bir şans
vermek içindi.5
YAHOVA’nın SÖZ’ü olan İSA,
herkesten farklı şekilde doğarak
ete kemiğe bürünmek zorundaydı.
O bir erkek olacaktı, ama günahsız
olacaktı, çünkü O KUTSAL RUH
tarafından, yaşayan YAHOVA’nın
tahtından doğan HAYAT nehrinden yaratıldı.6 YAHOVA’NIN
MESİH’i, genç bir bakirenin rahminde YAHOVA’NIN OĞLU’na
dönüşmesi için Cennet’ten yeryüzüne akmak zorundaydı.7 Tarihte Meryem’in, İSA lekesiz doğum
için rahmine yerleştirildiğinde
9-10 yaşlarında olduğu bilinmektedir.
O günlerde YAHOVA’nın KUTSAL RUH’u bütün dünyanın üzerine döküldü ve bu durum, bugüne
dek sürmüştür. KUTSAL RUH’un
dünyanın üzerine dökülüşü, Yoel
2:28-31’de peygamber Yoel tara-

Hindistan

Sevgili Tony Alamo Vaizlikleri,
Yahova’ya şükürler olsun. İsa’nın
izniyle, umarım iyisinizdir. Yahova
ve İncil turumla yaşadığım deneyimleri paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. İsa’ya inancımızla her geçen gün büyüyoruz ve Yahova’mıza
duyulan inançla insanların da büyümesine vesile oluyoruz. Alamo
ekibimiz geçtiğimiz günlerde bir
İncil turuna çıktı ve İncil’i başarılı
bir biçimde yaydı. Şeytan programlarımızdan bazılarını engelleyerek
bazı finansal problemlere sebep
oldu, ama biz bunları dualarımızla aştık. Burada, Yahova’nın Kutsal
Ruh’u sayesinde birçok mucize gerçekleşiyor. Kilisedeki arkadaşlarımızdan biri eski hayatında tapınaklar ve heykeller yaparmış, ama artık
İsa’ya döndü. Kiliseye düzenli olarak geliyor ve dua etmeye başladı.
Literatürümüzü ve Vaiz’imiz Tony
Alamo’nun tanıklığını birçok insana
ulaştırıyoruz. İnsanlara İsa’yı tanıtmak son derece ilham verici bir iş.

fından kehanet edilmiştir: “Ondan
sonra bütün insanların üzerine
RUH’umu dökeceğim. Oğullarınız
kızlarınız kehanetlerde bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz
görümler görecek. O günler kadın
ve erkek kullarınızın üzerine de
RUH’umu dökeceğim. Göklerde
ve yeryüzünde kan, ateş ve duman
sütunlarından belirtiler göstereceğim. YAHOVA’nın büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş
kararacak, ay kana dönüşecek.”
Herkes o sırada YAHOVA’nın MESİH’inin belirmesini bekliyordu.
İSA, HAYAT nehrinden (KUTSAL RUH) doğan ilk insandı. İnsanlar kurtarılmış kalmak, kurtarılmaya ve KUTSAL RUH’a ait
olmaya devam etmek istiyorlarsa,

Bana sizinle birlikte İncil’i yayma fırsatını verdiğiniz için size çok teşekkür
ederim. Birçok insan benden yaymak için
Kutsal Yazılar’ı içeren literatürler istiyor.
Yahova’nın mucizeleri beni şaşırtıyor.
Vaiz Alamo’nun bir an önce salıverilmesi için dua ediyoruz. Günlük dualarımızda, onun her şeyi bilen Yahova
adına salıverilmesi için yakarıyoruz.
Yahova insanlarını hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Biz, O’nun Söz’ünü herkes bilsin diye buradayız. Bu dünyada
sahip olduğumuz tek şey Yahova’nın
Söz’üdür. O hiçbir zaman yanılmaz, bu
yüzden inancımızı kaybetmemeli ve
Yahova’nın Söz’ünü hiçbir zaman çiğnememeliyiz.
Lütfen arada sırada bize İnciller ve
kitaplar gönderin. Bu, ekibimizi Yahova için daha fazla iyi iş yapmaya teşvik
edecektir. Yahova’ya şükürler olsun.
Lütfen ekibimi teşvik etmek için daha
fazla literatür ve İncil gönderin. Teşekkürler.
Darakonda Sagar
Andhra Pradesh, Hindistan

her gün HAYAT nehrinden su içmeli ve HAYAT ağacından meyve
yemeliler.8 Aynı zamanda, ulusların selameti için her gün HAYAT
ağacının yapraklarını yemelisiniz,
yoksa kesinlikle ölürsünüz.
Yaratılış 2:17’de, YAHOVA iyilik ve kötülüğün bilgisinin ağacından (dünya) meyve yediğiniz gün
“kesinlikle öleceğinizi” söyler. Her
gün HAYAT ağacının meyvesini yemediğiniz, HAYAT nehrinin
suyundan içmediğinizde, kesinlikle iyilik ve kötülüğün bilgisinin
ağacının meyvesini yersiniz, bu da
kesinlikle öleceğiniz anlamına gelir. Bunu YAHOVA söylemiştir ve
YAHOVA yalan söylemez.9 İbraniler 6:18 bu gerçeği şu kelimelerle
doğrular: “Öyle ki, önümüzde ko-

5 Luka 24:46-47, Yuh. 12:23-24, Elç. İş. 26:15-18, Rom. 5:6-21, 8:32-34, 1 Kor. 15:45-57, Gal 4:4-5, Efes. böl. 2, Kol. 1:12-14, 1 Sel. 1:9-10, İbr. 9:13-15, 1 Pet. 1:3-5, Esin. 1:18 6
Yeş. 7:14-15, Rom. 8:3, Filip. 2:6-8, İbr. 2:16-18, 4:14-15, 5:8-9, 7:26-28, 9:14, I Pet. 1:18-19, 2:22, I Yuh. 3:5-6, Esin. 5:1-10 7 Yeş. 7:14, Matta 1:18-25, Luka 1:26-37 8 Yasa Tek.
8:3, Yeşu 1:8, Yeş. 55:1-3, Matta 4:4, 5:6, 26:26-28, Yuh. 4:10, 14, 6:31-35, 48-58, 63, 7:37-39, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Esin. 21:6, 22:1-2, 17 9 Çöl. Say. 23:19, Yasa Tek. 7:9-10, 32:4,
Yeşu 23:14-16, 1 Sam. 15:29, Mezm. 36:5, 89:34, 100:5, 105:7-10, Yuh. 17:17, Rom. 3:4, 1 Sel. 5:24, 2 Tim. 2:13, Titus 1:1-2, İbr. 6:10-19
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Vaiz Karumanchi Prakasarao
ve ekibi, Güney Hindistan,
Andhra Pradesh’in
Rammankkapeta bölgesinde
Vaiz Alamo’nun İncil
literatürünü dağıtıyor
nan umuda tutunmak için YAHOVA’ya sığınan bizler, YAHOVA’nın
yalan söylemesi olanaksız olan bu
iki değişmez şey aracılığıyla büyük teselli bulalım.” Bu iki değişmez şey, HAYAT ağacından her
gün meyve yememiz ve KUTSAL
RUH olan HAYAT nehrinden her
gün su içmemiz gerektiğidir.
Yeşaya 7:14 şöyle der: “Bundan ötürü YAHOVA’nın kendisi
size bir belirti verecek: İşte, bakire
gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İMMANUEL koyacak.” Yeşaya
9:6’daysa şu sözler geçer: “Çünkü
bize bir ÇOCUK doğacak, bize bir
OĞUL verilecek. Yönetim O’NUN
omuzlarında olacak. Onun adı
HARİKULADE, REHBER, GÜÇLÜ RAB, EBEDİ BABA, ESENLİK
PRENSİ olacak.”
“Elizabeth’in hamileliğinin altıncı ayında YAHOVA Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı
kente, Davut’un soyundan Yusuf
adlı [yaşça kendisinden daha büyük] adamla [nişanlı] bakireye
gönderdi. Kızın adı Meryem’di.
Onun yanına giren melek, ‘Merhaba, ey YAHOVA’nın lütfuna erişen

kız! YAHOVA seninledir. Kadınlar
arasında kutsal olanı sensin’ dedi.
Söylenenlere çok şaşıran Meryem
bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, ‘Korkma, Meryem,’ dedi,
‘Sen YAHOVA’nın lütfuna eriştin.
Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İSA koyacaksın. O ulu
olacak, kendisine “Yüceler YÜCESİ’nin OĞLU” denecek. YAHOVA
O’na atası Davut’un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup’un
soyu üzerinde egemenlik sürecek,
egemenliğinin sonu gelmeyecektir.”
“Meryem meleğe, ‘Bu nasıl
olur? Ben erkeğe varmadım ki,’
dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi:
‘KUTSAL RUH senin üzerine gelecek, Yüceler YÜCESİ’nin gücü
sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, YAHOVA’NIN
OĞLU denecek” (Luka 1:26-35).
İSA’nın ilk gelişiyle ilgili bundan
başka 333 kehanet daha vardı; bunlar Noel günü ve İSA’nın HAYATI
boyunca gerçekleşmişti.10 Dünyadaki insanların birçoğu bu kehanetlerin bir kısmını biliyordu. Şey-

10 İncil Kehanetine Göre Mesih, yazan Vaiz Tony Alamo
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tani Kral Hirodes bile bunlardan
bazılarını, İSA’nın Yahudiye’deki
Beytüllahim’de doğacağını biliyordu. “Bütün baş rahipleri ve halkın
din bilginlerini toplayarak onlara
Mesih’in nerede doğacağını söylemelerini istedi. ‘Yahudiye’nin Beytüllahim kentinde,’ dediler. Çünkü
peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: “Ey sen, Yahudiye’deki Beytüllahim, Yahudiye prensleri arasında hiç de en önemsizi değilsin!
Çünkü halkım İsrail’i güdecek Önder senden çıkacak.’” Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice
çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. ‘Gidin,
ÇOCUĞU dikkatle arayın, bulunca
bana haber verin, ben de gelip O’na
tapınayım,’ diyerek onları Beytüllahim’e gönderdi. Yıldızbilimciler
kralı dinledikten sonra yola çıktılar.
Doğuda görmüş oldukları yıldız
onlara yol gösteriyordu, çocuğun
bulunduğu yerin üzerine varınca
durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve
girip çocuğu annesi Meryem’le bir(devamı 4. sayfada)
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likte görünce yere kapanarak O’na
tapındılar. Hazinelerini açıp O’na
armağan olarak altın, günnük ve
mür sundular. Sonra gördükleri bir
düşte Hirodes’in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka
yoldan döndüler. Yıldızbilimciler
gittikten sonra YAHOVA’nın bir
meleği Yusuf ’a rüyada görünerek,
‘Kalk!’ dedi. ‘Çocukla annesini al,
Mısır’a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes
öldürmek için çocuğu aratacak.’
Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır’a doğru
yola çıktı. Hirodes’in ölümüne dek
orada kaldı. Bu, YAHOVA’nın peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz
yerine gelsin diye oldu: ‘Oğlumu
Mısır’dan çağırdım.’”
“Hirodes yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca
çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytüllahim ve bütün yöresinde bulunan iki yaşında ve iki yaşından
küçük erkek çocukların hepsini
öldürttü. Böylelikle Peygamber
Yeremya aracılığıyla bildirilen şu
söz yerine gelmiş oldu: ‘Rama’da
bir ses duyuldu, ağlayış ve acı
feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor.
Çünkü onlar yok artık!’” (Matta
2:4-18).
Birçok insan İSA’yı kalbine kabul etmediği gibi, zulüm ve sıkıntı çekme korkusundan ona olan
inancını devam da ettirmiyor.11
Matta 13:20-21 şöyle der: “TOHUMU kayalık yerlere [kayalık
kalbe] ekilen ise işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden, ama

kök salamadığı için ancak bir
süre dayanan kişidir. Böyle biri
YAHOVA’nın SÖZ’ünden ötürü
sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer.” Bu insanların aynı zamanda korkuya da
kapıldığını söylemeliyim. Onlar,
“Ah! Ah! Ben bunu istemedim!
Kurtuluşun faydasını, ihtişamını
ve ödüllerini istedim, bunu istemedim (zulüm ve sıkıntı).” Böylece YAHOVA’dan uzaklaşırlar,
ardından ebediyen Ateş Gölü’nde kalırlar; ki bu, biraz zulme ve
sıkıntıya katlanmaktan çok daha
beterdir. İSA, Meryem ve Yusuf
hiçbir zaman zulüm ve sıkıntıdan
yılmadığı için YAHOVA’ya teşekkür etmeliyiz.
Noel gününde KURTARICI
doğdu. KURTARICI’dan daha
ötesi, Cennet ve yeryüzünün
YARATICI’sı doğarak ete kemiğe büründü.12 Güneşi, ayı, bütün
galaksileri, gezegenleri ve yıldızları, oksijeni, yer çekimini, bütün
atomları ve bütün molekülleri de
o yarattı. Yuhanna 1:3-5 şöyle der:
“Her şey O’nun aracılığıyla var
oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz
olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam
insanların ışığıydı. Işık karanlıkta
[bu karanlık dünyada] parlar. Karanlık onu anlayamadı [bu dünyanın kararmış, dünyevi insanları
manevi boyuttaki şeyleri anlayamaz].”
İnsanlar İSA’yı Cennet’teki
tahtında otururken gözlerinde
canlandırdıklarında (ve bunu gözümüzde canlandırmak zorundayız, yoksa mahvoluruz13), YAHOVA’nın ve KUZU’nun tahtından
[O’nun tahtı] çıkan HAYAT nehrini görürler. “Anayolunun ortasında akan ırmağın iki yanında on iki
çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren HAYAT ağacı [İSA’yı,

11 Matta 7:13-14, 10:16-22, 34-39, 13:3-9, 18-23, 24:8-13, Mark. 4:14-19, Luka 9:23-26, 62, İbr. 10:32-39, 12:1-4, Esin.
21:7-8 12 Yeş. 9:6-7, Luka 1:31-35, Filip. 2:5-11, Kol. 1:12-20 13 Sül. Özd. 29:18, Matta 13:10-16, Elç. İş. 28:27, Rom.
8:24-25, 2 Kor. 9:24-25, Filip. 3:13-15
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YAHOVA’NIN SÖZÜNÜ de simgeler] bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindi”
(Esinleme 22:1-2).
İnsan aklının YAHOVA’nın
her şeye yeten gücünün yaptığı
her şeyi, özellikle de O’nun hepsini aynı anda yaptığını anlaması mümkün değildir. Öncelikle
YAHOVA’nın her insanın çile ve
sıkıntılarıyla, hastalıklarıyla, illetleriyle, zafiyetleriyle, mutluluk
ve kederleriyle, doğumlarıyla ve
ölümleriyle, iyileşmeleriyle, dualarıyla, YAHOVA’nın sözünü veriş ve kabul edişleriyle, savaşlarıyla ve savaş söylentileriyle ilgilenişiyle başlayacağım. YAHOVA’nın
bunların üzerine bir de cinayet işlemeyi, kürtaj yaptırmayı, intihar
etmeyi ve eşcinsellik, evlilik dışı
ilişki, zina, lezbiyenlik ve hayvanlarla cinsel ilişkiye girmek gibi
günahlar işlemeyi düşünenlerle
ilgilenmesi gerekir. YAHOVA her
ot yaprağının, bütün kuşların, bütün balıkların, bütün hayvanların
ve bütün insanların sindirim sisteminin farkındadır. Bütün her
insanın duygularının, arzularının
farkındadır. O, kendisini bir hiç
yerine koyarak bir kenara attığınızda, bunu bilir.14
İncil’de bununla ilgili bir mesel
vardır. Bu, İSA’nın insanların önüne koyduğu hardal tanesinin meselidir. İSA bunu yaparken şöyle
demiştir: “CENNET’İN KRALLIĞI [YAHOVA’nın SÖZ’ü] bir adamın tarlasına [kalbine] ektiği hardal tanesine benzer [bu dünyanın
14 1 Sam. 16:7, 1 Krallar 8:39, 2 Krallar 19:27, 1 Tar. 28:9,
Eyüp 31:4, 34:21-22, 25, Mezm. 44:21, Mezm. 50:21-22,
139:1-6, 12-16, Sül. Özd. 1:25-33, 15:3, 11, Yeş. 42:9, Yer.
16:17, Hez. 11:5, Matta 6:8, Luka 16:15, Elç. İş. 15:18

Çevrimiçi Alamo Vaizlikleri
www.alamoministries.com

insanları YAHOVA’nın SÖZ’ünü,
Cennet’in Krallığı’nı bir hiç olarak, son derece ufak bir şey olarak,
tohumların en ufağı (SÖZLER)
olarak görür]. Hardal tohumların
en küçüğü olduğu halde, gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar,
ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır” (Matta 13:31-32).
YAHOVA’nın SÖZ’ü inançla insanın kalbine egemen olduğunda
kocaman bir ağaca dönüşür, çünkü inancı olan bir insan YAHOVA’nın SÖZ’ünü çok uzaklara
yaymaya başlar ve ondan bir kilise
doğar. Gelgelelim, kilise doğduğunda, içine birçok insan yerleşir.
Kilisenin içine iblislerin ele geçirdiği bazı insanlar sızar, kiliseyi
Şeytan’ın emri altında sahte doktrinler taşıyarak, büyüklerini sahte
suçlamalarla itham ederek yıkmaya çalışır.15
Bu meseldeki iblisler, gelip dallara konan uçucu kuşlar olarak
sembolize edilmiştir. Onlar bütün
gerçek kiliselerde bulunur. Şeytan’ın işi bildiği her şekilde YAHOVA’nın işine çomak sokmaktır ve o
bunun birçok farklı yolunu bilir.16
Ne de olsa 7.000 yıllık deneyime
sahiptir. İşte bu yüzden, kesinlikle MESİH’in düşüncelerine sahip
olmalıyız (1 Korintliler 2:16) ve
YAHOVA’nın bütün silahlarını kuşanmalıyız (Efesliler 6:11) ki, şeytanın kurnazlıklarına karşı ayakta
kalabilelim.17 1 Petrus 5:8 der ki,
“Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız
Şeytan kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor.” Bu
yüzden, “YAHOVA’ya bağlı olun.
Şeytan’a karşı direnin, sizden kaçacaktır” (Yakup 4:7).
Bu günlerde dünyanın dikkat
dağıtıcı hilelerinden uzak dur-

Missouri

Sevgili Vaiz Alamo,
Yahova’nın bütün anlayışı ve bilgiyi aşan cömertliği ve takdisi,
Oğlu İsa Mesih aracılığıyla sizin ve vaizliğinizin üzerinde olsun. Kasım’da karım için dua edilmesi amacıyla tanıklık hattını aradım; karım
kanser hastası. Ben de şimdiye kadar birçok kalp problemiyle mücadele ettim. Dualarınız bana ve aileme çok yardım ediyor. Sevdiklerim
ve Vaiz Alamo için her gün dua ediyorum. Daha yüksek bir ruhsal
farkındalık seviyesine ulaşmama yardımcı oldunuz. Bana gönderdiğiniz bu materyallerle ruhumun İsa’ya döndüğünü biliyorum. Birçok
kardeşime sizden bahsettim. Yardımınız için çok teşekkür ederim.
Efendi’miz ve Kurtarıcı’mız İsa Mesih’in beni bu hapishaneden kurtarması için dua ediyorum. Şubat’ta şartlı tahliye olacağım. Sizin de
en kısa zamanda salıverilmeniz için dua ediyorum.
Robert Green						 Farmington, MO

mak, insanlık için zor bir iş gibi
görünüyor. Akıllarını YAHOVA’nın tahtında, BABA’sıyla tahtta oturan İSA’da ve YAHOVA’nın
gözleri olan, Zekeriya kitabı, 4.
bölüm, 10. ayette söz edilen yedi
RUH’unda tutmakta zorlanıyorlar.
Bahsettiğim ayet şudur: “Bu yedi
ruh [YAHOVA’nın RUHLARI]
YAHOVA’nın bütün yeryüzünde
dolaşan gözleridir.” Ayrıca, Yeşaya
11:2 YAHOVA’nın yedi RUH’unun
adlarını sıralar; adlar şöyledir: 1)
YAHOVA’nın RUH’u, 2) Bilgeliğin
RUH’u, 3) Anlayışın RUH’u, 4)
Öğüdün RUH’u, 5) Gücün RUH’u,
6) Bilginin RUH’u ve 7) YAHOVA
korkusunun RUH’u.
Esinleme 1:4 der ki, “Ben Yuhanna’dan, Asya İli’ndeki [Türkiye] yedi kiliseye selam! Var olan,
var olmuş ve gelecek olandan,
O’nun tahtının önünde bulunan
yedi ruhtan lütuf ve esenlik olsun.”
Esinleme 3:1 de, “YAHOVA’nın
yedi ruhuna ve yedi yıldıza sahip
olan [İSA] şöyle diyor,” der.
Dünyada dikkat dağıtıcı onca
şey varken, YAHOVA’nın bütün

evrende olup biten her şeyi bildiği
ya da O’nun RUH’unun tam olarak ne düşündüğünüzü ve nerede
olduğunuzu bildiği gerçeğinin farkında olmayabilirsiniz. O, sizinle
ilgili her şeyi biliyor.18 Sorun sizin YAHOVA’nın HAYAT nehrini,
HAYAT RUH’unu ebedi HAYAT’a
kavuşmanız için üzerinize döktüğünü bilmemeniz. Yakında, hatta
belki sandığınızdan daha çabuk
sona erecek geçici bir hayata sahipsiniz. Gelgelelim, YAHOVA
O’nun ebedi HAYAT’ını ebedi insan ruhunuza kabul etmenizi ve
böylece ebediyen O’nunla birlikte
Cennet’te kalmanızı istiyor.
Bir bedene, bir ruha ve cana
sahipsiniz. İncil bedenin bir
yarar sağlamadığını (Yuhanna
6:63), günahkar ruhun kınanması gerektiğini söyler, ama
ruhunuz – ebedi HAYAT’a kavuşmak istiyorsanız – İSA’nın
YAŞAM RUHU’nu içine kabul
etmelidir. Ebedi HAYAT nehri
sizin HAYAT’ı, yani EFENDİ’niz
İSA MESİH’i kabul etmenizi
(devamı 8. sayfada)

15 Dan. 11:30-32, Matta 7:13-23, 10:16-18, 21-28, 13:24-31, 36-43, 47-50, 24:9-12, Elç. İş. 20:28-31, Gal. 2:3-5, 2 Pet. böl. 2, 1 Yuh. 2:18-19, 4:1-6, 2 Yuh. 7-11, Yah. 3-19 16 Yeş.
14:4-20, Matta 24:24, Yuh. 8:44, 10:10, 2 Kor. 4:3-4, 11:13-15, 2 Sel. 2:3-12, 1 Pet. 5:8, 1 Yuh. 4:1, Esin. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-14, 20:8-15 17 1 Kor. 2:11-16, 15:57-58, 16:13,
2 Kor. 6:1, 4-7, 10:3-6, Efes. 4:27, 6:10-18, Filip 2:5, 1 Sel. 5:3-9, 21, 1 Tim. 6:12, 2 Tim. 2:3-4, İbr. 4:12, 12:1-4, Yak. 4:7, 1 Pet. 5:8-10, 1 Yuh. 5:4 18 Yasa Tek. 31:21, 1 Sam. 16:7, 2
Krallar19:27, 2 Tar. 16:9, Mezm. 7:9, 66:7, 139:1-6, 12-16, Yeş. 29:15-16, 46:9-10, 48:5, Yer. 1:5, Amos 9:1-4, Luka 12:2-7, Rom. 8:27-29, 1 Yuh. 3:20
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TERRI WHITE’IN TANIKLIĞI
Kurtuluşun Mucizesi
Dağılmış bir aileden gelmiyordum, etrafım kaosla, kafa karışıklığıyla, alkolle ya da uyuşturucuyla
kuşatılmış değildi. Beni hayatlarını
ağabeyimle beni yetiştirmeye adamış, sevgi dolu, destekçi bir anne
baba yetiştirdi. Mutlu bir çocukluk
yaşadık; hafta sonlarında balık tutar,
ata biner, kamp kurar, su kayağı yapardık.
İlk İncil’imi bana sekizinci
Noel’imde ninem vermişti. Onun
özel bir kitap olduğunu bildiğimden
inzivaya çekildim ve kitabı büyük
bir ilgiyle okudum. Önümdeki,
İsa’yla ilgili bir hikaye kitabı değildi.
İsa’nın acı çeken insanlığın durumu
üzerindeki etkisi, O’nun o zamanlar
insanlara verdiği mucizeler, umut
ve huzur bana, “Ah, o zamanlar
yaşasaydım
İsa’nın
takipçisi
olurdum,” diye düşündürmüştü.
Sonra İncil’deki İsa, içinde yaşadığım
dünyada görülmediği için derin bir
hayal kırıklığına kapıldım.
Babam şehrimizdeki sözde ruhban takımıyla ona büyük zarar veren alışverişlere girmişti ve benim
kurtarılışımın ardından uzun yıllar
sonra Tony ve Susan Alamo Hristiyan Derneği’ne gelinceye dek kiliseye gitmeyi reddetti. Sonuç olarak
ağabeyimle ikimizi Pazar okuluna
götürür, orada bırakırdı. Baptist kilisesiyle olan ufak deneyimim, Cehennem’den kurtarılmamız gerektiği yönündeki varsayımdı. Cehennem’e biz
değil, hırsızlar, katiller, istismarcılar
gibi kötü insanlar giderdi. Kendimi
ata binmeye ve at gösteri yürüyüşleri
yapmaya verdim. Atımın bana mavi
kurdeleler kazandıracağı kesindi; bütün gösterilerin yıldızıydı! Bir gün

büyük bir geçit törenine giderken
kaza geçirdik ve atım Amigo öldü.
Yıkılmıştım; hayallerim yerle bir
olmuştu. Gelecekte epeyce uzun bir
süre atlarla ilgilenmeyecektim.
Okuldaki arkadaşlarım dört bir
yandan beni uyuşturucular ve halüsinojenlerin git gide popülerleşen
dünyasına girmem için ikna ettiler.
Lise mezuniyetimden sonra annemle
babam daha iyi bir ortamda olmamız
için evimizi taşıdılar. Colorado’daki
Rocky Dağları civarına, Küçük Cimarron Nehri’nin hemen yanına taşındık. Etrafımız göllerle, nehirlerle,
dağlarla ve dört bir yandaki yüksek
ovalarla çevriliydi. Komşumuz olan
nehrin karşısındaki av köşkü, sağladığı av ve balıkçılık imkanlarıyla
tanınıyordu. Beni av köşkünde dağ
yollarında at sürenlere rehberlik etmem için işe aldılar. Köşkteki av gezileri için kullanılan atların bakımını
yaparak saatler geçiriyordum. Bir
gün yalnız başıma ata binerken Batı
Ovası’nın en yüksek bölümüne ulaştım. Muhteşem manzaraya bakarken
altın yapraklı titrek kavaklar, çamların temiz, derin kokusu, turuncu fundalıklar ve coşkuyla akan, kokusunu
alabileceğiniz kadar temiz nehirler
beni adeta büyüledi. Aklımdaki sorular beni rahat bırakmıyordu: Yahova
bunca muhteşem güzelliği yaratmışken, neden benim içimde böyle bir
güzellik yoktu? Neden düşüncelerim
ve arzularım kötü, bencilce ve kibirliydi? Neden bana içimde hayvansı
bir yan var gibi geliyordu? Cevap veremediğim, artan sorular beni hüsrana uğratıyordu.
Kontrolden ya da düşünceden
yoksun bir biçimde, beni seven in-
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sanları ezip geçiyordum. Onları terk
ettim ve arkama bakmadım. Sonraki
yıl etrafımdaki, ufalanarak parçalanan dünyayla bağım tamamen koptu. Hayatımı adayacak ya da üzerine
kuracak hiçbir şey göremiyordum.
Şehirden şehre, eyaletten eyalete, bir
uyuşturucu partisinden diğerine sürükleniyordum. Normal bir insanı öldürecek kadar çok alkol, hap ve ot tüketiyordum. Ama beni asıl uyandıran
şey, sersemliğimi delip geçen bir dizi
olaydan sonra yaşandı. Her nasılsa
aşırı doz uyuşturucu almama rağmen
ölmedim, bir yangın patlamasından
sağ çıktım, bir tekne kazasını atlattım ve otostop yaparken kaçırılmama
rağmen kurtuldum. Aynı zamanda,
ağabeyimi döven kişiye silah çektiğim olaydan da sağ çıktım. Bu son
olay, ne kadar kontrolden çıktığımı
anlamamı sağlayan bir aydınlanmaydı. Yahova kesinlikle bana çok
kızgın olmalıydı; öyle ki, doğruca
Cehennem’e gidecektim. Kendime
yaptıklarımı ve mahvettiğim diğer
hayatlara verdiğim zararı nasıl geri
alabilirdim?
Para kazanmak, sonra etrafımdaki sert gerçeklerden kaçma amacıy-

la dağlara gitmek için Hollywood,
Kaliforniya’ya geldim. Şehirden,
özellikle Hollywood’dan nefret ediyordum. Oraya gider gitmez hata
yaptığımı anlamıştım. Kazandığım
para çalındı, ben de annemle babamdan yardım istemeyecek kadar
gururluydum. Otostop yapmaktan
korkuyordum; bir sıçan gibi tuzağa düşmüştüm. Sonra, ertesi hafta
Sunset Strip’teyken diğer herkese
benzeyen genç insanların oluşturduğu gruplarla karşılaştım, ama amaçları diğerlerininkinden dünya kadar
farklıydı. Sokaktaki insanlar onlara
“Yahova timi” diyerek onlarla dalga
geçerlerdi. O genç insanlar benimle
konuştuklarında, otorite ve gerçek bir
endişe ile konuşuyorlardı. Verdikleri
mesajın aciliyetinden kaçamadım.
“Tövbe et ya da mahvol. Hala zaman
varken Yahova’yla barış. İsa O’nu
tanımayan herkese karşı kullanacağı
bir intikam sopasıyla dünyaya dönecek. Cehennem ebedidir. Son günleri
yaşıyoruz. Çok geç olmadan Yahova’nın tarafına geç. Her akşam yaptığımız kilise buluşmalarına gel ve
daha fazlasını öğren.”
“Cehennem” sözcüğü yüzüme
inen bir tokat gibiydi, çünkü gerçek
olduğunu biliyordum. Bu kelime
kafama net bir biçimde kazınmıştı.
Derhal içimdeki ses, “Sen hep gerçeği aradığını söyledin. Git, bu konuda bilgi al,” dedi. Bir hafta kadar
sonra kendi arabamı almayı başarıp
Hollywood’daki Crescent Heights
Bulvarı’ndaki bir kilise buluşmasına
gittim. Tarih 9 Karım 1970’ti. Gittiğim kilisenin adı Tony ve Susan Alamo Hristiyan Derneği’ydi. Aklımı ve
kalbimi gölgeleyen şüphelere, kuşkulara rağmen beni oraya götüren kuvvetli, zorlayıcı Ruh’u inkar edemezdim. Hissettiklerim insanlığın beni
yaralayan dalaverelerine, yalanlarına
ve istismarlarına karşı doğal bir tepkiydi. Gençliğim elimden alınmıştı,

çaresizdim; sanki trajik bir hikayenin konusuydum. Vermeyi seçtiğim
yanlış kararlar için yalnızca kendimi
suçluyordum.
Büyük, iki katlı, hippiye benzer
insanlarla dolu binaya girdiğimde,
içerideki mutluluğu ve içten hevesi
hemen hissettim. Vaiz Tony Alamo
üzerindeki takım elbiseyle hippilerin
arasında çok yabancı duruyordu. Onu
ve söyleyeceği her şeyi dikkatle incelemeyi kafama koydum. O akşam
eşi Susan’la tanışmadım. Buluşma
eski ilahilerin canlı bir biçimde, hep
bir ağızdan söylenmesiyle başladı.
Bir adam flütle “Bu Hangi Çocuk?”
i çaldı ve o ilahi melodi bana Cennet’ten çıkmış gibi geldi. Şarkılara
eşlik eden büyük bir orkestra yoktu,
ama kalbimin etrafına diktiğim koruyucu duvarları aşan bir şey vardı.
Gözlerimden yaşlar süzülüyordu ve
hayatımda ilk kez, Kutsal Ruh’la
dolu bir kilise buluşması tecrübe
ediyordum. Bulunmak üzere olan,
kayıp bir günahkardım. Yeni kurtarılmış, dine dönmüş insanlar kısa,
ama açıklayıcı tanıklıklar yaptılar.
O gece 100’den fazla tanıklık dinlemiş olmalıyım. Fransa’dan, İngiltere’den, Kanada’dan, Avustralya’dan,
Meksika’dan, Güney Amerika’dan,
hemen hemen dünyanın her yerinden temsilciler vardı. Ayrıca soğuk,
ölü kiliselerini terk edip Yahova’nın
bu özel hareketine katılmış olan orta
yaşlı insanlar da vardı. Tanıklıklarının her biri, içime umut ve inanç
salmak, kalbimin ve ruhumun etrafındaki katman katman şüphe ve baskıyı söküp atmak için çok önemliydi.
Yahova’nın kurtarıcı gücünün uyuşturucu bağımlılarını ve satıcılarını bir
anda kurtardığını, hiçbir kriz geçirmeden alkolden uzak duran alkoliklerin hikayelerini duydum. Bir adam
durdurulup kiliseye getirildiğinde
banka soymaya gidiyormuş; kilisede
yeniden doğmuş ve İsa’yı Efendi’si
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olarak kabul ettikten sonra yeni bir
insana dönüşmüş.
Vaiz Alamo dünyanın sonuyla ilgili kehanetleri konu alan mesajı getirdi ve Matta’nın 24’üncü bölümünden
okuma yaptı. Beni etkileyen İncil’in,
sağduyuya hitap eden, Yahova’nın
Kutsal Ruh’unun gücüyle öğretilen
İncil’in yalınlığı oldu. Mihrapta diz
çöküp İsa’dan kalbime girmesini isteme davetine nasıl direnebilirdim?
Vaiz Tony de benimle birlikte diz
çöktü ve günahkarın duasını Kral
James Onaylı İncil’e göre okurken
bana rehberlik etti. Tövbe ettikten ve
İsa’dan günahlarımı değerli kanıyla yıkayıp temizlemesini istedikten,
O’nu kalbime davet ettikten sonra,
İsa beni gerçekten affetti! Yenilenmiştim! Kalbim çocuksu bir inancın masumiyetinin varlığıyla doldu.
Mutluluk, huzur ve umut içime sel
gibi aktı; bu, en umutlu beklentilerimin bile ötesindeydi. Yeni bir varlığa dönüşmüştüm. Kurtarıcı gücü,
yalnızca İsa Mesih’te bulunabilecek
mucizevi kurtuluşu anladım ve onun
tadını aldım. Çocukken tanıştığım
İncil’deki bu mucizevi Adam yaşıyor
ve çalışıyor, kalbinin kapısını açan
herkesle konuşuyor ve herkesle birlikte yürüyor.
İyileştirici, diriltici ve kurtarıcı
güce tanık olalı, o gücü tecrübe edeli
42 yıl oluyor. Bu şekilde gerçekleşen
burada anlatılamayacak kadar çok
mucize gördüm. Bu, Vaiz Tony ve
rahmetli eşi Susan Alamo’nun ruh
kazanmak ve onları Yahova’nın
Kutsal Söz’üyle köklendirip
sağlamlaştırmak için kendi hayatlarını
feda edişlerinin sonucudur. Onlar bize
Şeytan’ın hiyerarşisinin tuzaklarını
gösterdiler ve Deccal’in nasıl elini
kolunu sallayarak dolaştığını ortaya
koydular. Onlara ebediyen minnettar
kalacağım. İhtişam Yahova’nındır,
övgü bizi ona ulaştıran Vaiz Tony
Alamo’nundur.

NOEL
KURTULUŞTUR
(5. sayfanın devamıdır)
bekliyor. Bu yüzden, aşağıdaki duayı
okuyun:
YAHOVA’m,
günahkar
ruhuma
merhamet et.19 İSA MESİH’in yaşayan
YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna
inanıyorum.20 O’nun çarmıhta öldüğüne
ve bütün eski günahların affedilmesi için
değerli kanını döktüğüne inanıyorum.21
YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un
gücüyle ölüyken dirilttiğine22 ve İSA’nın
şu anda YAHOVA’nın sağ kolu olarak
yanı başında oturduğuna, günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine inanıyorum.23
Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kalbime davet ediyorum, İSA.24 Kalvari’deki
çarmıhta benim yerime döktüğün değerli
kanla bütün pis günahlarımı yıkayıp temizle.25 Beni geri çevirmeyeceksin, İSA;
günahlarımı affedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu biliyorum, çünkü SENİN
SÖZÜN İncil öyle diyor.26 SENİN SÖZÜN
kimseyi geri çevirmeyeceğini söylüyor ve
buna ben de dahilim.27 O yüzden, SENİN
beni duyduğunu, SENİN bana cevap verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.28 Ve
ruhumu kurtardığın için SANA teşekkür
ediyorum, İSA; minnetimi SENİN buyurduklarını yaparak ve daha fazla günah işlemeyerek göstereceğim.29
Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya
batırılmayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL

RUH adına vaftiz edilmeyi söyledi.30 İncil’in Kral James Versiyonunu [the English
King James Version] özenle okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.31
İncil’in yeni versiyonlarından, NIV,
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme
edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar
13:1-4 orijinal yazılarda şunu söylemektedir: “Herkes, altında bulunduğu yönetime
bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan olmayan
yönetim yoktur. Var olanlar Yahova tarafından kurulmuştur [Yahova’nın yeryüzündeki güçleri, İncil’i vaaz edenlerdir]. Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Yahova’nın
düzenlediğine karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik yapanlar değil, kötülük yapanlar yöneticilerden korkmalıdır.
Yönetimden korkmamak ister misin? İyi
olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın.
Çünkü yönetim, senin iyiliğin için Yahova’nın hizmetindedir. [LAİK DEVLET YA
DA DEVLET KURUMLARI ÖYLE DEĞİLDİR!!!! İnciller onların Şeytan’dan geldiğini söylemektedir.]”
Yahova diğer insanlara kurtarılışınızı
anlatmanızı istiyor. Vaiz Tony Alamo’nun
İncil literatürünün dağıtıcılarından biri
olabilirsiniz. Size literatürü ücretsiz göndereceğiz. Daha fazla bilgi almak için bize
telefon edebilir ya da e-posta gönderebilirsiniz. Bu mesajı başka biriyle paylaşın.
İsa’nın buyurduğu gibi, dünyanın kurtarılmasını istiyorsanız YAHOVA’nın ondalık
vergi ve bağışlarını çalmayın. YAHOVA,
“Bir insan YAHOVA’yı soyar mı? Ama siz
BENİ soydunuz. Ama sonra, SENİ nasıl

soyduk, dediniz. Ondalık vergi ve bağışlarla. Başınızda bir lanet var: çünkü BENİ,
hatta bütün bu ulusu [ve bütün dünyayı]
soydunuz. Bütün ondalık vergilerinizi [ondalık vergisi, brüt gelirinizin %10’udur]
ambara getirin, böylece BENİM evimde et
[manevi yemek] olsun [ruhsal kurtarılsın],
ve BANA bu vesile ile hemen kanıtlayın,
dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI, size Cennet’in pencerelerini açmazsam ve sizi kutsamazsam, onu almaya yerinizin olmayacağını görün. Ve yok ediciyi
sizin için cezalandıracağım, o da toprağınızdaki meyveleri yok etmeyecek; asmanız
da tarlada zamanından önce meyve vermeyecek, dedi CENNET ORDULARININ
YAHOVA’SI. Ve bütün uluslar size kutsanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade bir
diyar olacak, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).
Sonra, İSA’nın emrettiği gibi, ruh kazanın. Bunu Vaiz Alamo’nun literatürünü
dağıtarak yapabilirsiniz. Vaiz Alamo’nun
literatürünü birçok dilde basıyoruz ve dünyanın her yerine gönderiyoruz. Kağıt ve
kargo ücretleri için milyonlarca dolar harcıyoruz, bu yüzden dualarınıza ve mali yardımınıza ihtiyacımız var.
Yahova bize çocuklarımızı düzeltmemizi ve onlara disiplin vermemizi emrediyor.32 Yahova ergenlik çağında, yani çocuklar kadın ve erkekler olduğunda evliliğe
izin verir. Bunu yasaklamak iblislerin doktrinidir (1 Timoteos 4:1-3). Vaiz Alamo İncil’i yaydığı ve İncil’de yazanları yaptığı için
hapistedir.

19 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 20 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 21 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9 22 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 23 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13 24 1 Kor. 3:16, Esin.
3:20 25 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14 26 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14 27 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13
28 İbr. 11:6 29 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14 30 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5 31 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 32 Sül. Özd. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, İbr. 12:5-11, Esin. 3:19

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.
Yeniden baskı yapacaksanız, lütfen bu telif hakkı ve kaydı eklemeyi unutmayın.
© Telif hakkı Aralık 2013, 2014 Tüm hakları saklıdır Dünya Vaizi Tony Alamo ® Müseccel Aralık 2013, 2014
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