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Cennet’in Krallığı’nda, Şeytan Yahova’nın yerini alacağını belirtti ve elbette
başarısız oldu. Şeytan Yahova’nın Adem’e
verdiği dünya egemenliğini, Adem’in
karısını kandırarak ele geçirdi. Ardından
Havva Şeytan aracılığıyla Adem’i kandırdı
ve insanla Yahova arasındaki iletişim koptu.
Yahova bize merhamet ederek Şeytan yerine
O’na inananların kefaret ödemesine yönelik
bir plan tasarladı. Kurtuluş planının gerçekleşmesi için Yahova’nın Oğlu’nun ölmesi ve
kanını akıtması gerekiyordu. Yahova’nın
tasarladığı bu YEGANE planın Şeytan
tarafından belirsizleştirilmesi, muğlak hale
getirilmesi gerekiyordu; aksi takdirde Şeytan’ın egemenliği sona erecekti. Bunu etkin
bir biçimde yapmak için Şeytan’ın öncelikle
insanları var olmadığına inandırması gerekiyordu (ve bu konuda iyi iş çıkardı). Şeytan
Cennet’te meleklerin üçte birinin inancını
değiştirdi (melekler kuvvetli, dürüst Yahova yerine bu zayıf yalancıya inandılar)
ve meleklerin hepsi Cennet’ten kovulup
yeryüzüne atıldı. Şeytan Yahova’nın Cennet
Bahçesi’nde yarattığı güzelliği, görkemi ve
ilahi mutluluğu gördü ve duyduğu kıskançlıkla, nefretle, Yahova’nın kutsadığı ve bütün
dünyanın egemenliğini verdiği iki masumu
gözüne kestirdi. Şeytan İsa’nın serin akşamlarda bu çiftle söyleşmek için bahçeye geldiğini gördü. Günahlarından önce, insanlar
– Yahova’nın yaratıları – ve Yahova arasında
hiçbir engel yoktu ve onlar arkadaşça sohbet
ederlerdi; yaratı harikulade Yaratıcı’sıyla
hiç korkmadan konuşurdu. İsa’yla yaptıkları söyleşi günlerinin en güzel kısmıydı
ve ikisi O’ndan Yahova’nın görkemini, her
şeyin anlamını öğrenirlerdi; Yahova da bu
yoldaşlığın güveniyle onları çok severdi.
Onlara, bahçenin ortasındaki ağaca (iyilik
ve kötülüğün bilgisinin ağacı) dokunmama
ve ağacın meyvesini yememe emrine itaatsizliğin nasıl sonuç vereceği anlatılmıştı.
Şeytan Cennet’te, kurnazlığının Cennet
nüfusunun üçte birini kandırıp manasız
davasına ve yıkıcı sonuçlarına ortak etmeye
yetecek kadar büyük olduğunu anlamıştı.
Eninde sonunda başarısız olsa da, başta
Cennet’te bu kadar başarılı olduğundan,
Yahova’nın onlara verdiği dünya kontrolünü
Cennet Bahçesi’ndeki iki masumun elinden almakta başarılı olabileceğini hissetti.
Kutsal Yazılar her kimin sesini dinlerseniz,
efendinizin o olduğunu söyler. “Yahova’dan
olan Yahova’nın sözlerini duyar; siz onları
duymuyorsunuz, çünkü Yahova’dan değil-

siniz” (Yuhanna 8:47). Şeytan kendisini
kurnazca, Yahova’nın gönderdiği özel bir
ışık meleği olarak göstererek (2 Korintliler 11:14) Havva’nın Yahova’nın, Oğul’un
akşam ziyaretlerinden birinde onlara aktardığı uyarılarını görmezlikten gelmesine
sebep oldu. Şeytan bu şekilde Havva’nın
efendisi haline geldi. Havva derhal Şeytan’ın
ilk vaizi oldu ve Adem’i dinden döndürdü.
Böylece dünya egemenliği Şeytan’ın eline
geçti ve Yahova’yla insanlar arasına bir
duvar dikilmiş oldu.
Dünya artık karanlık bir yerdi; Yahova’yla
insan arasındaki iletişim sona ermişti ve Yahova’nın kefaret talimatlarına harfi harfine
uyulmadığı takdirde yeniden başlamayacaktı. Plan uygulamaya kondu ve kurtuluş
planı adını aldı. Yahova’nın Oğlu, günah ve
Cehennem’in korkunçluğunu bütün insanlara göstermek için yeryüzüne gelip ölmeliydi.
Ayrıca, Yahova bu eşi benzeri olmayan fedakarlık yoluyla, insanoğluna duyduğu, akla
hayale sığmayacak, kelimelerle ifade edilmeyecek sevgiyi göstermeliydi (2 Korintliler
9:15). Yakılan adaklar ve sunaklar insanların
Yahova’nın tek Oğlu İsa’yı göndereceğine
inandıklarını göstermeleri için bir sembol
olarak atanmıştı. Bir insan Yahova’nın tek
Oğlu’nu çarmıhta ölmeye ve insanoğlunun
ruhunun bağışlanması için kanını dökmeye
göndereceğine kesinlikle inanırsa, inancını
sürüdeki en iyi, kusursuz ve lekesiz hayvanını alıp kurban ederek, kanını da mihraba
(mihrap insanoğlunun kalbini sembolize
eden bir figürdür) serperek göstermeli, ardından adakları sürtünme yoluyla ateş meydana getirerek yakmalıydı. Adağın kokusu,
son derece tatlı bir koku olarak Cennet’e,
Yahova’ya ulaşırdı. Bu Yahova’ya söz konusu kişinin Yahova’yı sevdiğini ve Şeytan’a
değil, O’na inandığını gösterirdi. Şeytan bu
kurtarılış planından nefret ederdi, çünkü bu
insanla Yahova’yı yeniden bir araya getirir ve
Şeytan’ın insanlar üzerindeki egemenliğini
kırardı. İkisini birbirinden ayıran duvarda
artık bir kapı vardı – Yahova’ya inanç, İsa
Mesih, yani Kapı, Yol, Yaşam, Gerçek, Alfa,
Omega, Başlangıç, Son, Parlak Sabah Yıldızı,
“BEN”, Barış Prensi, Yaşam Prensi, Kurtarıcı,
Rab, dünyanın ve içindeki her şeyin Yaratıcısı, inancımızın Yaratıcısı ve Tamamlayıcısı
aracılığıyla, Yahova’nın vücuda bürünmüş
haline ve O’nunla tam olmamıza,Yahova’ya
yeniden kavuşacağımıza dair inançtır.
Evet, Şeytan insanoğlu için yapılan
kurtarılış planından nefret etmişti. Kaçış
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(kefaret) planı doğru yolu çoktan bulmuş
olan endişeli kullar tarafından doğru
düzgün, ayrıntılı bir biçimde sunulmadığı takdirde yeryüzü nüfusunu oluşturan
herkes Cehennem’e gidecekti. Yahova
merhametlileri tanır, çünkü onlar kefaretlerini nasıl ödeyeceklerini bilemeyenler
için endişe ederler; bunun yalınlığını kafa
karıştırıcı hale getirmekse Şeytan’ın amacı
haline gelmiştir. Şeytan kandırmacalarıyla
(melek kılığına girerek) en başta dünyayı
ele geçirmekte başarılı olmuştu. Daha
fazla başarı kazanmak için bir kiliseye
sahip olmalı ve bu kilise insanlara Şeytan’ın Yahova olduğunu öğretecek. Bunu
yapmak için Şeytan’ın son derece dikkatli,
son derece düzenbaz, son derece kurnaz olması gerekiyor. Bu konuda, hiçbir
zaman davranmadığı kadar kurnazca
davranmalı. Kimse o kilisenin Şeytan’ın
kilisesi olduğunu bilmemeli ve kimse bu
kilisenin Cehennem’e giden yol olduğunu
öğrenmemeli. Bu kilise siyasi ve mali olarak hükümetlere çekici gelmeli ki dünya
liderlerinin ilgisini çekebilsin; yaptığı
iyiliklerin karşılığını aldığı takdirde itaat
için geçici ödüller verecektir. Şeytan’ın bu
iş için kullanacağı liderler çok büyük bir
gizlilik içinde çalışmalı, Şeytan’ın bütün
isteklerine kayıtsız şartsız uyacağına dair
yemin etmeli. Seçilen liderler hiçbir zaman
Şeytan’ın kilisesini gözden düşürmemeli,
yeryüzündeki bütün iğrenç yozlukların
ondan kaynaklandığı gerçeğini ortaya
çıkarmamalı (bütün kötülüğün kökü Şeytan’ın ta kendisidir). Dünya hiçbir zaman
bu kilisenin kulisinde, giyinme odalarında
olan biteni görmemeli. Şeytan’ın kilisesi
diğer bütün kiliselerden daha büyük, katedralleri daha güzel, müziği daha gür sesli
olmalı. Ritüelleri daha kutsal görünmeli;
oysaki mum yakmak, çan çalmak, tütsü
yakmak ve onun kilisesinin yaptığı başka
hiçbir ritüel şekli Kutsal Yazılar’da söylenenlere uymaz. Onun kilisesi kimsenin
anlayamayacağı kadar karmaşık olmalıdır.
Şeytan’ın kilisesi daha mütevazı görünme-

lidir (bu sahte mütevazılık olsa da), çok
daha iyi niyetli ve kudretli görünmelidir
ve eninde sonunda, tam İsa yeryüzüne
dönmeden önce, bütün devletlerin kontrolünü elinde bulundurmalıdır. Böylece ne
olduğu (Deccal olduğu) ortaya çıktığında
güç kullanabilecektir.
İsa’nın yeryüzüne döneceği an ne kadar
yakın? Şeytanın kilisesinin devletleri kontrol etmesine ne kadar yakınız?
Teksas’taki bir grup Hristiyan’ın 19 Mayıs
1986 tarihinde Teksas Baş Savcısı’na (Jim
Mattox) şunu sordukları haberini aldık:
“Teksas Eyaleti’nin çocuklarımızın sahibi
olduğu doğru mu?”
Baş Savcı Mattox şu yanıtı verdi: “Evet,
doğru (çocuklarınızın sahibi gerçekten
devlettir) ve o yalnızca çocuklarınızın değil,
sizin de sahibinizdir!”
Satan’s Church Control
of U.S. Government
Gestapo IRS Şeytan’ın kilisesini ve hükümetini desteklemeyen bütün kiliselerin
vergi muafiyetini kaldırmakla meşgul. IRS
aynı zamanda yıllardır, cadılık kiliseleri ve
cadı meclisleri gibi Şeytan kilisesi yanlısı
kuruluşlara vergi muafiyeti tanıyor. Şeytan’ın kilisesine destek veren gestapo IRS
kurumu, Birleşik Devletler’deki bütün komünist örgütlere 501(c)(3) vergi muafiyeti
statüsü vermiş durumda.
Bu gerçek birçok yerde bulunabilir ve
bunlardan biri Prentice Hall Federal Vergi
Kitabı, 28. Bölüm, Sosyal Güvenlik Vergileri, 3804. Kısım, Muafiyet #3813’tür.1
Ronald Reagan döneminden bu yana
hükümetimize birçok Katolik Cizviti sızmıştır ve bu Amerika karşıtı, İsa karşıtı,
ABD Anayasası karşıtı insanlar Amerika
Karşıtı Aktiviteler Komisyonu’nu ve Temsilciler Kamarası Uluslararası Güvenlik
Alt Komitesi’ni devreden çıkarmayı bile
başarmıştır. Adaleti sessizce yıkmayı planlayan bu hainler eskiden ülkemizde Katolik
Komünist hıyanetlerini bildiren bu bölümü
safdışı bıraktılar. Katoliklik komünizm,
sosyalizm ve ateizmdir. Komite eskiden her
yıl 55.000 hıyanet davası görürken 1974’le
1982 arasında yalnızca on dört dava görmüştür. Artık bu yeni şeytani hükümetin
yargıladığı yegane kişiler; ben, Kutsal Alamo Hristiyan Kilisesi ve Katolik olmayan
diğer Amerikalı vatanseverler gibi, Şeytan’ın
kilisesi ve hükümetinin içyüzünü ortaya
çıkaran kişilerdir. Neo-Naziler vatansever
Amerikalılar ya da Hristiyanlar değildir.
Onlar Şeytan’ın hükümetinin FBI’ın iyi
görünmesini sağlamak için (FBI’a yeni,
sahte bir sima kazandırmak için) bir araya
getirdiği Katolik radikal militan gruplardan
biridir. FBI aslında radikal bir Katolik askeri
gruptan ibarettir. ABD Anayasal hükümeti
(Yahova’ya Güveniyoruz) zarar görmemiş
olsaydı, Neo-Naziler normal şartlar altın-

da uzun süre önce hapse atılırdı. J. Edgar
Hoover’a kariyeri boyunca Katolik Kardinal
Spellman rehberlik etti. FBI tamamen Katolik’tir (Nazi Almanya’sında onlara Gestapo
denirdi, buradaysa FBI deniyor). Birçok
kişiden (kilisemizde İsa’ya yeniden kavuşan
bir FBI ajanı da dahil olmak üzere) FBI’ın,
IRS’in, Çalışma Bakanlığı’nın ve bütün
federal ve eyalet gestapo kuruluşlarının
Katolik olduğunu, bu kurumların uyuşturucu kullanıcılarına, alkoliklere, hırsızlara
ve benzeri kişilere kilisemize ve bana karşı
tanıklık etmeleri için para (Amerikalıların
vergi olarak ödediği dolarlar) teklif ettiğini
belirten yeminli ifadeler aldık. Bu kurumlar
aynı zamanda yandaş basını bizimle ve kilisemizin yaptığı iyi işlerle ilgili, gerçeklere
yer veren haberler basmamaları için tehdit
ettiler; yoksa Şeytan’ın kilisesinin gestapo
kuruluşları onları da taciz edecekti.
Unutmayın, Şeytan’ın kilisesi hiçbir
zaman gün yüzüne çıkmamalı ve insanları
Yahova’nın Oğlu İsa Mesih aracılığıyla yaptığı kefaret planına götürecek kişilere, ayrıca
yüzlerce yıldır gizli tutulan bu şeytani planı
ortaya çıkarmaya cüret edecek herkese karşı
derhal büyük güç kullanılmalı. Yahova’nın
bu muhteşem kefaret planını insanlarla
paylaşması için göreve getirdiği herkese,
Şeytan’ın putperest yüzünü ortaya çıkaran
herkese “kafir” damgası yapıştırılmalı.
Dünyanın son günlerinde, Yahova’nın Sözü
yerine Şeytan’ın mesajını seçmiş olan diğer
bütün kiliseler, cemaatlerinin kalbine nefret
tohumları ekmek için minberlerini karartan
Şeytan’ın vaizleri tarafından yönetiliyor.
Şeytan’ın vaizleri bu kiliselere, ışığın ulaklarını duymazlıktan gelmeleri emrini veriyor.
Karanlığın vaizleri aynı zamanda cemaatlerine insanlara adlar takmaları, insanları
tehdit etmeleri, insanlarla alay etmeleri talimatını veriyor. Şeytan’ın Ayartma Dağı’nda
İsa’ya yaptığı gibi Kutsal Yazılar’ı çarpıtıyorlar. Şeytan’ın takipçileri şiddetli, kötücül
bir şekilde meydana çıkarılma korkusuyla,
avaz avaz Yahova’nın emirlerine uyanların
“nefret dolu” olduğunu ve hepsinin akıl
hastanesine yatırılması gerektiğini söylüyor.
Kutsal Yazılar’a göre, alev alev Cehennem’de
sonsuza dek kendi deliliklerinin içinde hapsolduklarından, asıl aklını kaçırmış olanlar
Şeytan ve takipçileridir.
Şeytan’ın yıllardır dikkatle, gizlice, kurnazca yaptığı işler Yahova’nın ulaklarının
gelişiyle bir anda mahvolur. Elektriğin
voltajı artar, çünkü Şeytan’ın baş düşmanı
gelmiştir ve o, bu mesajda yazan her şeye
karşı şüphe uyandırmak zorundadır. Bu
yüzden iğrenç hikayeler anlatılmalıdır ve
Şeytan kendisindeki bütün özellikleri alıp,
Yahova’nın evladını bu özelliklere sahip
olmakla suçlamalıdır. Bunu insanoğluna
yönelik şeytani niyetlerinin gizliliğini korumak için yapmak zorundadır. Bu yanılt-

maca, kilisesinin sahte yüzü şu anda yerle
bir oluyor ve o, bunun olmasına ne pahasına
olursa olsun engel olmak zorunda. İnsanlar
kulisi, soyunma odalarını, zaafları, yozluğu,
Yahova’nın Şeytan’da bulunduğunu söylediği bütün pis iğrençlikleri görebilecek.
Şeytan Almanya’da İsrail’in canına, kanına duyduğu nefreti altı milyon Yahudi’yi
öldürerek gösterdi. Şeytan’ın kilisesinin
bankalarından ve Şeytan’ın devlet gücünden büyük miktarda parayı alan bu ülkeye
sahne arkasından Şeytan’ın Roma’daki kilisesinden emirler geldi. Emir, Cennet’e giden
tek yolu bu dünyaya getiren canla kanın anısını, yeryüzünde ya da Cennet’teki tek gerçeği, yani var olan tek hayatın İsa’da olduğu
gerçeğini silme yönünde talimatlardan oluşuyordu. Şeytan’ın Yahudilere zulmetme ve
onları yok etme girişimi asırlar öncesinden
başlamıştır. İncil’in birçok bölümünde, Yahudilere yönelik gizemli, sebepsiz nefretle
ve bu ırkı tamamen yok etme yönündeki
birçok girişimle ilgili bilgi bulunur. Yahova
bugün Yahudi ırkını, bize İsa’nın ikinci gelişinin ne kadar yakın olduğunu gösterme
amaçlı zaman çizelgesi için kullanır. Buna
dair bir işaret, Yahudilerin memleketleri
İsrail’e dönmesidir. Yahudilerin bazıları
İsa Mesih aracılığıyla, onun kefaret planını
kabul ederek Yahova’ya dönecektir ve zamanın son günlerinde dünyaya İncil’i ve
kefaret planını yayacaktır. Biz Yahudilerden
bazıları, şu anda tam olarak bunu yapıyoruz. Karanlığın prensi İbrani Hristiyanlar’ı
hor görüyor, çünkü onlar Kurtarıcı’mız ve
Efendi’miz İsa Mesih aracılığıyla Yahova’nın
kurtarılış planını kabul ettiler. Diğer sebep
de onların İsrail’in, aynı zamanda yaşayan
Yahova’nın Oğlu’nun kanıyla canı olmasıdır.
Bütün bu gerçekler, yayıncının “yardımla
birlikte” olduğunu belirttiği yeni versiyonda
değil, eski Kral James Onaylı İncil’in Eski
ve Yeni Ahit bölümlerinde belirtilmiştir.
Şeytan insanların orijinal Kral James Onaylı
İncil’de yer alan Yahova’nın Sözü’nün yüceliğini yanlış anlamasını sağlamak için diğer
bütün versiyonları değiştirdi.
Kutsal Yazılar’ı, Yahova’nın gerçeklik
kanıtını, Yahova’nın Sözü’nün ahlaki doğruluğunu ve düzgünlüğünü birazcık olsun
değiştirmek ya da saptırmak, bütün bir ulusun Şeytan’ın propagandasıyla kana susamış
barbarlara dönmesine yeter; Yahova’nın
Sözü’ne uyan (Kutsal Yazılar’ı bilen) bir ulus
asla cinayeti, yalanı ya da insanlara dinlerinin farklı oluşundan ya da başka herhangi
bir sebepten işkence edilmesini hoş görmez. Yahova kimseye Sözü’nü değiştirme
ya da çarpıtma izni vermez. Bir insan, bir
şehir ya da hükümetler Yahova’nın Sözü’nü
reddederse, Yahova’nın insanlarına verdiği
gerçek emir “ayaklarınızdaki tozu silkin”
(Matta 10:14), diğer yanağınızı çevirin
ve ruhunuzu başka birine teslim edin ki

11987’ye dek, bütün komünist örgütler vergiden muaftı. Şimdiyse Gelirler Dairesi bu muafiyeti kaldırdı. Gelgelelim, Vatikan komünistleri Cumhuriyetçi ve Demokrat kılığında hükümetin içine öyle bir
sızmış durumda ki, onların artık muafiyete ihtiyacı yok. Üstelik, onların “Sahte Hayırsever” gruplarına hükümet fonları sağlanıyor, kilise okullarına ve diğer elit Katolik komünist örgütlere milyar dolarlık
burslar veriliyor.
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Yahova methedilmiş olsun. “İnsanların
sizi kabul etmedikleri, sizi dinlemedikleri
bir yerden ayrılırken, onlara uyarı olsun
diye ayağınızın altındaki tozu silkin! Size
derim ki, Sodom ve Gomora bile kıyamet
gününde o şehir kadar büyük sıkıntı
yaşamayacak” (Markos 6:11). Çünkü bugün, Eski Ahit’in yanı sıra Yeni Ahit’e de
sahibiz. Yahova’nın Sözü’nün (Yaratılış’tan
Esinleme’ye kadar) noksansızlığı, İsa’nın ve
O’nun amaçlarının (misyonunun) eksiksiz,
ustaca ve şahane bir tablosunu çizer. Eksiksiz ve ustaca çizilmiş, sonsuz kötülüğü ve
çirkinliği resmeden portre ise Şeytan’ı, onun
kilisesini ve amaçlarını (misyonunu), insanların kayıp ruhlarını topladığı hapishanesini
arayanlar tarafından bulunur.
İsa’nın insanoğlunu Şeytan’ın ebedi,
sonsuz Cehennem’inden kurtarmak için
yeryüzüne geleceğini söyleyen 300’den
fazla kehanet, Kutsal Yazılar’ı okuyan
herkes tarafından bulunabilir. İsa kefaret
planını çok iyi biliyordu – O ve Baba’sı o
planı geliştirdiler ve planın alternatifinin
olmadığına kanaat getirdiler. Cennet’teki
ve yeryüzündeki her şeyi, Cennet’in ta
kendisini ve üzerinde yaşadığımız dünyayı,
dünyadaki denizleri Yahova’nın Sözü (İsa)
yarattı. Yahova aynı zamanda insanı yarattı
ve onun burun deliklerine nefes üfledi.
İnsanları (erkekleri ve kadınları) yaşayan
yegane ruhlar haline getirdi ve Yahova’nın
Sözü şöyle dedi: “Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara
bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka
hiçbir ad yoktur” (Elçilerin İşleri 4:12).
Kurtarıcı’nın adı İsa’dır ve O tam peygamber Daniel’in Mesih’in, Kurtarıcı’nın
doğacağını ve öleceğini söylediği günlerde
doğup ölmüştür. O, kehanete göre gerçek
Kurtarıcı’nın doğması gereken yerde, yani
Yahudiye’de, Beytüllahim’de doğmuştur. O,
nasıl gerçekten yeniden doğmuş Hristiyan
İsa kalbine davet edildiğinde Kutsal Ruh
vasıtasıyla İsa’yı kabul ederse Kutsal Ruh
vasıtasıyla bakireye doğmuştur. İnsan inanç
yoluyla Yahova’nın kefaret planının, Kurtarıcı’nın damarlarından gelen ruh temizleyici kanın günah lekelerini, günah ne kadar
korkunç ya da pis olursa olsun sileceğine
hiç şüphe duymadan inandığında, günah
lekeleri hemen silinir gider. İnsanların ruhlarını Şeytan’ın hapishanesinden kurtaracak
olan muhteşem kefaret planı, muhteşem
Kurtarıcı... “Gerçeği bileceksiniz ve gerçek
sizi özgür kılacak” (Yuhanna 8:32). Ahh,
günahların affedilişinin verdiği mutluluk!
Ahh, yalnızca kanla yıkananların bildiği
mutluluk! Bu kuvvetli mesaj, Kral James
Onaylı İncil’de (üzerinde oynama yapılmayacak, saptırılıp değiştirilmeyecek) dün
ve bugün yaşayan, sonsuza dek yaşayacak
(İbraniler 13:8), kadim ama son derece
güncel Söz’ün içinde, hala capcanlı bulunur.
Yahova’nın Sözü erkeklerin ve kadınların ruhları için yaşam suyudur. İsa, “Size
söylediğim Söz’le [çarpıtılmamış, değişti-

rilmemiş] şimdiden temizsiniz” demiştir
(Yuhanna 15:3). Sözü edilen Yahova’nın
Cennet’teki Kutsal Ruh’ta ve İsa’nın kanında
yazılı, üzerinde en ufak bir çarpıtma, en
ufak bir değişiklik yapılmamış, son derece
kati, yaşayan, arındırıcı Söz’üdür.
Yahova’nın Sözü insan ruhunu sahte
doktrinlerden temizler; yaşayan ve çarpıtılmamış Söz, Şeytan’ın (onun kilisesinin ve
hükümetlerinin) işlerinin sahte öğretilerinin insanın aklına ve kalbine yerleştirdiği
yanlış kararlardan doğan nefret ve şiddeti
tamamen temizler. Atalet ve tutarsızlık
getiren sahte doktrinler, insanın kalbinden
silinecektir. Yahova’nın çarpıtılmamış, değiştirilmemiş yaşayan suları bize Yahova’nın
şeytandan, şeytanın kilisesinden ve şeytanın tövbe etmeyen çocuklarından nefret
ettiğini söyler. Şeytanın tövbe etmeyen
çocukları, Yahova’nın kati, çarpıtılmamış,
değiştirilmemiş Söz’ünden, Yahova’nın
Cennet’teki kutsal tahtından gelen saf,
yaşayan sulardan nefret edenlerdir. Kutsal,
yaşayan sular; Yahova’nın çarpıtılmamış,
değiştirilmemiş gerçek Söz’ü O’nun Sözü’ne
(kati, çarpıtılmamış ve değiştirilmemiş)
inanmayan herkesin lanetleneceğini, ama
inanan ve vaftiz olan herkesin kurtarılacağını söyler. İsa’nın havarileriyle (O’na inanan
ve O’nun izinden gidenlerle) konuşurken
sarf ettiği kati Söz’ünden alıntı yapıyorum:
“İnanan ve vaftiz edilenler kurtarılacak;
ama inanmayanlar lanetlenecek” (Markos
16:16).
İsa Nikolas yanlılarının, putperestlerin
yaptıklarından nefret ettiğini belirtir ve
O’nun bu konudaki katiyetini gösteren çarpıtılmamış, değiştirilmemiş Kutsal Yazılar
şunu söyler: “Bunun gibi, sizin aranızda
da Nikolas yanlılarının [İncil’e bağlı kalmayan sahte Hristiyanlar ve putperestler]
öğretisine bağlı olanlar var; ki ben bundan NEFRET EDERİM” (Esinleme 2:15).
İsa kati Söz’ünün yanlış yere çarpıtılmasından ve değiştirilmesinden de, O’nun
Söz’ünde bulunmayan aldatmacalardan
da, sahte dinlerden de, Yahova’nın temelsiz
doktrin dediği putperestlikten de nefret
eder. Havari Paul bizi, Cennet’ten gelen
meleklerden ve başka kimseden doktrin
almamamız konusunda uyarır; Paul bize
bunun yerine yalnızca Yahova’nın kesin,
kati Söz’ünü okumamızı ve kalbimize kabul
etmemizi söyler. Yahudi Havari Paul’ün
kesin, kati, çarpıtılmamış, değiştirilmemiş
sözleri şöyledir: “İster biz (Kutsal Havariler), ister Gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse,
lanet olsun ona” (Galatyalılar 1:8). Havari
Paul ayrıca şöyle der: “Yahova’nın Söz’ünü
[kati, çarpıtılmamış ve değiştirilmemiş]
duyur” (2 Timoteos 4:2). Havari Paul söze
şu şekilde devam eder: “Çünkü öyle bir
zaman gelecek ki [son günler... şu anda
olduğu gibi], sağlam öğretiye katlanamayacaklar [Yahova’nın tahtından gelen,
Kutsal Ruh tarafından yazılan, hiçbir şe-
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kilde çarpıtılıp değiştirilmemiş kati Söz’ü].
Kulaklarını okşayan sözler duymak için
çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler [sahte öğretmenler ve vaizler,
doğru olmayan, İncil’e uymayan dinler ve
sahte Hristiyan vaizleri] toplayacaklar” (2
Timoteos 4:3). Bunlar, Yahova’nın gerçek
Söz’ünden ve Yahova’nın çocuklarından
nefret eder. Yahova’nın vaizleri Şeytan’ın,
Şeytan’ın kilisesinin, Şeytan’ın hükümetinin
ve bütün kurumlarının iç yüzünü ortaya
çıkarır. Yahova’nın vaizleri Yahova’nın
Söz’ünü çarpıtmayı ya da değiştirmeyi;
şeytanla, şeytanın kilisesiyle, hükümetiyle
ve sahte öğretmenler olan lanetli evlatlarıyla uzlaşmayı reddeder. “Rüzgarın
[birbiri ardına sahte şeytani doktrinler]
sürüklediği yağmursuz bulutlara, meyvesi kurumuş [bu tür ağaçlar sahte Hristiyanlardır, çünkü öğretmenlik yaptıkları
ruhlara sahte doktrinler öğretirler], iki kez
ölmüş, kökünden sökülmüş, sonbaharın
meyvesiz ağaçlarına benzerler” (Yahuda
12). Onların sonu da, babaları şeytanınkiyle aynıdır – sonsuza dek Cehennem’de
yanmak. Onlar “Yahova’nın egemenliğini
[Yahova’nın çarpıtılamaz, değiştirilemez
emrini... O’nun Söz’ünü, Yahova’nın hükümetinin egemenliğini] hiçe sayıyor ve
yüce varlıklara [Yahova’nın bugün O’nun
Söz’ünü yayan kutsal insanlarına] sövüyor”
(Yahuda 8).
Evet, Şeytan’ın kilisesine, Yahova’nın
Sözü’nü saf dışı bırakan, Söz’ü çarpıtıp
değiştiren ve Yahova’nın Söz’ünü bugün
Yahova’nın, O’nun Söz’ünü (buna Şeytan,
Şeytan’ın kilisesi ve Şeytan’ın dünyanın dört
bir yanındaki devletler üzerindeki kontrolü
dahil) açıklamaları için gönderdiği son
derece kutsal erkeklerle kadınların aleyhine
çeviren bir kiliseye ihtiyacı var. Biz Hristiyanlar bu şeytani kilise devletinin gücüne
tabi olmamalıyız, çünkü bu devlete gücünü
veren Şeytan’ın zaaflarının aldatmacalarıdır.
Yahova’nın çarpıtılamaz Söz’ü şöyle der:
“Bütün ruhlar YÜCE GÜÇLER’in tebaası
olsun. Çünkü Yahova’dan olmayan güç
yoktur: [gerçek ve ebedi güç]: Var olan
güçleri Yahova atayacaktır.
“Bu nedenle, güçlere karşı direnen,
Yahova’nın buyruğuna karşı gelmiş olur.
Karşı gelenler kendi kendisinin lanetlenmesine sebep olur. [Yahova kendi vaizlerine, dünyadaki egemenliğini taşıma görevini
verdi. O, vaizlerine hükümdarlar der. Yahova’nın vaizleri insanları yalnızca O’nun
Söz’üyle, kati bir biçimde yönetmelidir.]
Yöneticiler iyilik edenler [Yahova’nın kati
Söz’ü] değil, kötülük edenler için korkutucudur. Güçten [Yahova’nın kati Söz’ünü
uygulayanlar] korkmayacak mısın? İyi
olanı yap [Yahova’nın Söz’ünü yay ve yerine
getir]; o zaman gücün övgüsünü alırsın.
Çünkü o [Yahova’nın yeryüzüne atadığı
yetkililer] senin iyiliğin için Yahova’ya
hizmet etmektedir” (Romalılar 13:1-4).
Şeytan bu Kutsal Yazılar’ı çarpıtmış, bun-

ları Şeytan’ın kilisesini, Şeytan’ın devletini
ve onun kurumlarını kastediyormuş gibi
göstermeye çalışmıştır, ama bu şeytani bir
harekettir. Romalılar on üçüncü bölümün
dördüncü ve beşinci ayetleri şöyle der:
“Ama kötü olanı yaparsan, kork! Çünkü o
[Yahova’nın vaizi, Yahova’nın yeryüzündeki
gücü] kılıcı [Yahova’nın kati Söz’ünü] boş
yere taşımıyor; kötülük yapanın üzerine
gazap salan öç alıcı olarak, Yahova’ya hizmet ediyor. Bunun için yalnız Yahova’nın
gazabı [Yahova’nın kati Söz’ünü ihlal ederseniz] nedeniyle değil, vicdan nedeniyle
de güce bağlı olmak gerekir.”
“Ondalıklarınızı ödemenizin nedeni
de budur [ondalıklarınızı ve adaklarınızı
Şeytan’ın kilisesine değil, onlara adayın]
çünkü onlar Yahova’nın bu amaç için
[Yahova’nın kati Söz’ü] gayretle çalışan
hizmetkarlarıdır. Herkese hakkını verin”
(Romalılar 13:6-7). “Hiç kimseye bir şey
borçlu olmayın” (Romalılar 13:8), ama
emirlere uyun; yani, birbirinizi sevin. Sevgi
Yahova’nın emirlerini yerine getirmektir.
Bu dünyadaki, Şeytan’ın kilisesiyle hükümetine mensup, kötü işler yapan şeytani
kişilerin bu Kutsal Yazılar’ı çarpıttığını ve
dünyayı kandırdığını (çünkü dünya İncil’i
bilmiyordu) açıkça görebilirsiniz. Gelgelelim, bu Kutsal Yazılar’ın katiliği, Şeytan’ın
zayıf olduğunu, Yahova’nın vaizlerininse
Yahova’nın yeryüzündeki gücü olduğunu,
herkesin gücün yönetimi altında olduğunu
gösterir. Şeytan’ın gücü yoktur. O, hayat
veremez; ölüleri diriltemez; yaraları iyileştiremez; o ölüdür. Ölümde güç yoktur; o,
ölüm prensidir (İbraniler 2:14). Aynı ruh,
bugün dünyada iş gören iblislerin de içindedir. Kelimeleri kendi lehlerine çevirmek için
saptıran kişiler, aynı şeyi İsa’nın kendisine
(ki o, Yahova’nın Söz’üdür) de yapmaya
çalıştılar ve yalanlarıyla Yahova’nın Söz’ünü
çarpıtarak İsa’nın çarmıha gerilmesine
sebep oldular.
İsa’nın ikinci gelişinin vakti yaklaşırken,
Şeytan yeryüzünde işleri daha da zorlaştıracak. Bunu kitlelerin kafa karışıklığına
katkıda bulunmak için yapıyor, çünkü
Yahova’nın kutsal vaizlerinden söz eden
Kutsal Yazılar’ın, İsa’nın yeryüzüne dönüşünden hemen önce onun ve işlerinin iç
yüzünü ortaya çıkaracağını biliyor. Şeytan
umutsuzluğa kapıldığından, bütün kurumlarına alarm veriyor, çünkü onun vakti
geldi. Papanın sırları artık sır değil. Bu, o
ve bütün takipçileri için büyük bir trajedidir. Papanın planı, kilisesinin hükümet
kontrolünden güç alan planları ve papanın
kendisi asırlar boyu büyük bir gizemdi, ama
artık bunlar birçok kişi tarafından biliniyor.
Onun kilisesinde kandırılan insanlar, artık
ışığı net bir biçimde görebiliyor ve onun
sahte dinine yüz çevirip Yahova’nın kati
Söz’üne (İsa Mesih’in Vücudu) dönüyor.
Onların kafası karışıktı, ama artık öyle
değil. İsa içlerine girince kalpleri bayram
etti ve onlar artık İsa Mesih’in askerleri

olarak onun sevgisiyle yürüyorlar. Artık
Yahova’nın Söz’ünün yaşadığını biliyorlar,
çünkü o Söz onları ölümün pençesinden
alıp sonsuz hayata kavuşturdu.
Yahova’nın Söz’ü İsa’dır. Şeytan gerçeği
ve ışığı reddeden; karanlığı, ölümü ve Cehennem’i tercih eden, Şeytan’ın kilisesinde
kalan zayıf ölülerden oluşan ordusunu bir
araya topluyor. Ordusu Her Şeye Kadir
Yahova ve O’nun azizlerine karşı savaş açmak için toplanıyor. İsa kendisinin de savaş
açacağını söylemiştir (Esinleme 19:11). Kalabalıklar, nice kalabalıklar karar vadisinde
bekliyor (Yoel 3:14). Şimdi, taraf seçme
zamanı. Korkanlar ve inançsızlar, sonsuza
dek Cehennem’de kalacak (Esinleme 21:8).
Doğrularsa genç aslan gibi yüreklidir (Özdeyişler 28:1) ve yıldız gibi parlayacaktır
(Daniel 12:3). Biz azizler İsa’nın galip geleceğinden eminiz, Şeytan da bundan emin,
çünkü onun fazla zaman kalmadığını bildiği
yazılıdır (Esinleme 12:12). “...düşmanınız
iblis kükreyen aslan gibi, yutacak birini
arayarak dolaşıyor” (1 Petrus 5:8).
Yahova Havari Paul vasıtasıyla şöyle
demiştir: “İşte bu nedenle Yahova yalana
kanmaları için onların üzerine yanıltıcı
bir güç gönderiyor. Öyle ki, gerçeğe inanmayan ve günahkarlıktan [Yahova’nın kati,
hakiki Söz’üne karşı olan her şey] hoşlananların hepsi lanetlensin” (2 Selanikliler
2:11-12).
Yahova’nın onlara gönderdiği yanılsama
(çünkü onlar bir yalanı yaşıyorlar) onların
son derece cüretkar (her zamankinden daha
aptal) olmasına, Her Şeye Kadir Yahova’yla
savaşmasına ve bu yüzden lanetlenmesine
yol açıyor. Onlar, O’nun gelişinin görkemiyle yok olacak (2 Selanikliler 2:8).
Havari Paul de bizim dediğimiz gibi,
İsa’nın yeryüzüne tekrar döneceğini, ama
öncelikle gerçekten, O’nun Söz’ünden
uzaklaşılacağını söylemiştir. Havari Paul
aynı zamanda İsa’nın “mahvolacak olan
günahkar adam ortaya çıkmadıkça” (2
Selanikliler 2:3) dönmeyeceğini söylemiştir.
“Bu adam, tanrı diye anılan ya da tapılan
her şeye karşı gelerek kendisini hepsinden
yüce gösterecek, hatta kendisini Yahova
ilan ederek Yahova’nın Tapınağı’nda
oturacaktır” (2 Selanikliler 2:4). İsa bizim
vaizliğimiz aracılığıyla bugün Şeytan’ın,
kilisesinin ve devletinin iç yüzünü ortaya
çıkarıyor ve sahte Hristiyanlar bu yüzden
bizden nefret ediyor, çünkü biz onların
da Roma’daki, kendisini Yahova’dan yüce
gösteren ona ve Yahova’ya karşı gelen sahte
tanrıları ve ona ait, Şeytan’ın dünyayı kandırmak için gereksinim duyduğu sahte kilise
ve devletle birlikte sahteci olduğunu ortaya
çıkarıyoruz (Esinleme 12:9). Yahova, onun
yaptığı her şeyi yapacağını Esinleme, Daniel,
2 Selanikliler, Matta kitaplarında ve İncil’in
başka birçok bölümünde belirtmiştir.
Haberleri izlerseniz Şeytan’ın kilisesinin
ve hükümetinin bugünlerde kendi kendisini
ifşa ettiğini göreceksiniz ve İncil’i bilseydi-
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niz, bu ifşaatı siz de açıkça görebilirdiniz.
İncil bütün ulusların şeytana katılıp ona ve
kilisesine güç vereceğini söyler (Esinleme
17:2). İrlandalı Katolik Ronald Reagan
(insanları kandırmak için ona Hollandalı
diyorlar) sahte peygamber Vatikan’ın odalarına kanunsuz (anayasal olmayan) bir
biçimde federal bir ajan yerleştirerek söz
konusu Kutsal Yazı’nın gerçekleşmesine
yardımcı olmuştur. Cizvit yeminine uyan
Ronald Reagan her şey Kutsal Yazılar’a
uygun bir biçimde yerine getirilebilinceye
dek, işine gelen bir biçimde, Protestanlar
arasında Protestan olmuştur.
Size Ronald Reagan’ın tanrısı papayla
şeytani kilise-hükümet ilişkilerini överken
sarf ettiği birçok cümleden birini aktaracağım. “Amerika politikasını Papa’nın
[Reagan’ın tanrısı] iradesini yansıtacak
şekilde şekillendirmekteki yardımınız için
size minnettarım ve kutsal Papa II. John
Paul’den daha fazla rehberlik almayı sabırsızlıkla bekliyorum.” Bu sözler, Reagan’ın 15
Nisan 1982 tarihinde, Ulusal Katolik Eğitim
Enstitüsü’nde yaptığı konuşmadan alıntıdır.
Reagan yönetiminin tamamı Roma Katoliğidir (Şeytan’ın kilisesi). Bu, bilinen ve televizyonda, radyoda, gazetelerde binlerce kez
yayınlanmış bir gerçektir. Kilise ve Devlet
dergisinde, Albert Menendez’in yazdığı,
Haziran 1982’de yayınlanmış, “Başkanlar
ve Papalar” adlı makalede buna dair dört
gönderme bulunabilir. National Catholic
Reporter ve Congressional Quarterly de
bu şok edici gerçekleri dile getiren bilgi
kaynaklarıdır.
Reagan aynı zamanda, 6 Ağustos 1986’da
Katolik Columbus Şövalyeleri Kongresi’nde
yaptığı konuşmada şunları dile getirmiştir:
“Size [Katolik kardeşlerime] hali hazırda
iki yüz seksen dört federal yargıç – sizin
ve benim el üstünde tuttuğumuz değerleri
[Katoliklik] paylaşan kadın ve erkekler –
atadığımı ve biz iktidardan ayrılana kadar
yönetimimizin bütün federal yargıçların
yüzde kırk beş kadarını atamış olacağını
bildirmekten mutluluk duyarım... Buna
özellikle memnun oldum, çünkü bazılarınızın bilebileceği gibi, Yargıç Scalia Anayasa
Mahkemesi’nde göreve atanmış ilk İtalyan
asıllı Amerikalı’dır.”
Reagan’ın yakın geçmişte atadığı Anayasa
Mahkemesi yargıçlarının tamamı Roma
Katoliğidir (Şeytan’ın kilisesi). Senato ve
Temsilciler Meclisi de tamamen Roma
Katoliklerinden (Şeytan’ın kilisesi) ve/veya
Roma Katoliği yanlısı kişilerden oluşmaktadır ve Reagan’ın sözlerine göre, Amerika’nın
politikasını şekillendiren kişi Papa II. John
Paul’dür (Şeytan’ın kilisesinin meclis lideri).
Ronald Reagan Roma Kanon kanunu
(Şeytan’ın yasası) uğruna kutsal ABD Anayasası’nı ayaklar altına almıştır, ve Reagan
bütün yönetim kadrosuyla birlikte Yahova’yı hoşnut etmek, yeniden onun gözüne
girmek ve böylece sonsuz Cehennem’den
kaçmak istiyorsak, laik kanunlara (kutsal

ABD Anayasası) göre derhal mahkeme
önüne çıkarılmalıdır.
Küçük kasabalar dahil olmak üzere, ülkemizdeki bütün iyi ve orijinal devlet ve yargı
sistemleri Şeytan’ın kilisesine güç veren bu
zayıf iradeli, şeytani kişiler tarafından uyuşturulmuş, büyülenmiş, hipnotize edilmiş,
beyin hasarı görmüş, kirletilmiş, iğrenç bir
hale getirilmiş, büyüyle bağlanmış, kandırılmış, aldatılmış, kanser olmuş, çarpıtılmış
ve nerdeyse öldürülmüştür (hemen hemen
ölüdür). Ve Vatikan basını ulusal ve uluslararası mecralarda açıkça yalan söyler, suç
ortakları da şeytani işlerine alet olurken
herkes eli kolu bağlı durmaktadır. Şeytan’ın
kilisesi kanun yaptırımı kurumlarını (bu ad
yanlıştır) Yahova’nın Şeytan’ın kilisesiyle
hükümetinin iç yüzünü ortaya çıkaran
gerçekleri yaymak için gönderdiği kişileri
anayasaya uymayan, kanunsuz bir biçimde
tutuklamak üzere çabucak atamaktadır. Bu,
laik kanunlara bile aykırıdır (konuşma özgürlüğü, din özgürlüğü, basın özgürlüğü).
Bu, Şeytan’ın hoşuna gitmiyor... çünkü o
artık göze sofistike görünemiyor. Sofistikelik saçmalıktır!!
Şeytan yanlıları, “Bunu ne pahasına
olursa olsun durdurun, iç yüzümüzü ortaya
çıkarıyorlar!! Konuşma özgürlüğü ve basın
özgürlüğüne karşı yeni kanunlar çıkarmalıyız... Buna, ‘SOYKIRIM’ diyelim!! Babamız
şeytan nasıl iki bin yıl önce İsa’yı tutukladıysa, ondan asırlar önce ve sonra peygamberleri ve havarileri nasıl tutukladıysa, biz de
onları tutuklayalım. Onları tutuklayalım ve
elimizi çabuk tutalım!! ABD Anayasası’nın
canı cehenneme! Onu tuvalete atıp üzerine
sifonu çekelim!! Amerika kanunlarının
canı cehenneme! Onu bir kenara atalım,
gitsin!! Sonra da yakalım!! Kanunu uygulayanlar bunu yapamıyorsa, Almanya’da
yaptığımız gibi, Yahudileri hakladığımız
günlerde olduğu gibi, SS ve Gestapo gibi,
beyni yıkanmış askeri kuvvetlere yetki
veririz!!’” diye haykırıyor. Şeytan bağırıp
çağırmaya devam ediyor. Amerika Roma
Katoliği olmayı sürdürmeli mi? Roma’nın
buradaki prangaları ya da Cehennem’deki
ebedi prangaları varken, Yahova’nın önünde
yargılandığımızda habersiz olduğumuzu
öne sürmemize gerek yoktur.
Latin Amerika, İspanya, İrlanda ve
İtalya’nın teşkil ettiği dehşet verici örnekler ve şimdi bütün dünyanın durumu bir
yana, hiçbir zaman silinemeyecek olan
tarih kayıtları Roma’nın amacının net bir
biçimde ortaya konduğunu, onun amaçlarına ulaşmak için kullandığı araçların
(yine Yahova’nın Söz’ünde daha açık bir
biçimde bulunan, insan ruhuna egemen
olma isteği, dünya egemenliği arzusu) gizli
olmadığını göstererek bizi açıkça uyarır.
Aşağıda Katolik Cizvit Yemini’nden bir
alıntı bulunmaktadır:
““Katolik oğlum, bu belgeyle sana
içten pazarlıklı olmayı öğretiyoruz:
Roma Katoliklerinin arasında Roma

Katoliği, kendi kardeşlerinin arasında
bile casus ol; hiç kimseye inanma,
hiç kimseye güvenme; ıslahatçıların
arasında ıslahatçı ol; Huguenotların
arasında Huguenot ol; Kalvinistlerin
arasında Kalvinist ol; Protestanların
arasında genel olarak Protestan ol;
onların kürsülerinden vaaz vermek
için güvenlerini kazan ve bütün şevkinle kutsal dinimizi ve papayı reddet;
Yahudilerin arasında Yahudi olacak
kadar bile alçal, böylece papanın sadık
bir askeri olarak, yoldaşlığının yararına
olacak bilgiler toplama fırsatına erişebilirsin. Sana barış içindeki ülkelere,
sinsice kıskançlık ve nefret tohumları
ekmen ve onları kan dökmeye teşvik
etmen öğretildi.”
Bu beyanat Kongre Kütüphanesi’nde,
Edwin A. Sherman’ın yazdığı Cehennem’in
Mühendis Birliği adlı kitapta bulunabilir;
aynı zamanda, Congressional Record’da da
yer almaktadır. Ve unutmayın, bu yemini
eden başkanlar, valiler, yargıçlar ve bütük
Katolik devlet yetkilileri öncelikle Katolik
kilisesine ittifak borçludur. Dünyadaki en
kötü cehalet, Yahova’nın Yaşayan Söz’ünü
bilmemektir. İnsan İncil’i bilmediğinde, karanlıkta kör gibi tökezler (Yuhanna 12:35),
çünkü nereye gittiğini göremez. Milyarlarca insan boşuna yaşayıp öldü ve şu anda
Cehennem’i tecrübe ediyor; bu, herhangi
bir deneyimden önceki başka bir deneyim
değil, çukurda, hiçbir zaman sönmeyecek
olan ateş gölünde sonsuza dek yanma
deneyimidir. Sonsuza dek ağlayış ve diş
gıcırtısı olacak (Matta 8:12). İncil’i bilmeyen
kitleler Yahova’nın Söz’ünü bilselerdi, onlar
da benim gibi Şeytan’ın kilisesine ihtiyaç
duyduğunu, kilisesinin de diğer bütün
dinleri bertaraf edip yalnızca kendisinin
reklamını yapmak için kanun uygulama
gücüne ihtiyaç duyduğunu bilirlerdi. Şeytan
öncelikle kurnazlık ederek kontrolü altındaki bütün devletleri (Birleşmiş Milletler)
düzene sokmalıydı. Bu, şeytani liderlerinin
amaçlarını hiçbir zaman unutmamak için
kati bir yemin etmiş olan takipçiler tarafından sabırla, sessizce ve gizlice yapılmalıdır.
Amerika ekstra kurnazlık ve gizlilikle
ele alınmalı, çünkü bu ulus Şeytan’ın gözünü kan bürümesine sebep olan bir temelin üzerine kuruldu. O temel “Yahova’ya
Güveniyoruz”dur ve Şeytan’ın kilisesiyle
devletinin çalışanlarının nefret ettiği, sağlam
bir kaya olan İsa Mesih ve Yahova’nın Sözü
üzerine kurulmuştur. Onlar bu ülkenin
temelinin Özgürlük Heykeli olduğuna inanmamızı istiyor... ama öyle değil. Özgürlük
Heykeli’ni bize veren Fransa’ydı, çünkü
Fransızlar diğer hiçbir ulusta olmayan bir
özgürlüğe sahip olduğumuzu biliyordu. Bu
özgürlük, Özgürlük Heykeli temeli üzerine
değil, Yahova’nın Söz’ünün üzerine kuruldu.
Evet, onlar Amerika’da Özgürlük’ün gerçek
anlamını sürekli olarak farklı göstermeye
çalışıyorlar... “Yahova’ya Güveniyoruz.”
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Yahova’ya güvenen ulusumuzun doğumundan bu yana, Şeytan’ın Cizvitleri ve
onların liderleri hiç durmadan, “Hristiyanlık’ın var olmasına izin veremeyiz, Amerika’da liderimiz (Şeytan) için bir kilise kurmalıyız... Amerika’nın iş gücünün, özgür
hükümetinin, özgür basınının içine sızmalı,
sendikalar kurmalı ve elbette her zamanki
gibi elimizden geleni yapmalıyız” diyor.
“Suç, kumar, yozlaşma, eğlence ve uyuşturucular bizim kontrolümüzde olmalı (her
zaman, dünyanın dört bir yanında olduğu
gibi) ve nihayetinde, temeli ‘Yahova’ya Güveniyoruz’un üzerine kurulmuş, Yahova’nın
(çarpıtılmamış) Söz’ünü temel alan bu kutsal ulusu zayıflatmalıyız; bunu ulusun içine,
babamız Şeytan’ın mesajıyla (ilk kez Cennet
Bahçesi’nde Havva’ya bizzat işlediği mesaj)
nüfuz ederek yapmalıyız. Yahova’nın hiçbir
şeyden nefret etmediğini, Yahova’nın sevgi
olduğunu, İncil’in bir efsane olduğunu, papanın Yahova olduğunu yayacağız. Bu sahte
mesajla bütün kiliselere nüfuz edebilirsek
babamız Şeytan için Amerika’yı kazanırız
ve o bizi bu geçici dünyada cömertçe hediyelere boğar... En azından, öyle yapacağını
söylüyor. İnsanların İncil’i okumasına engel
olabilir ya da bize ait modern versiyonlarından birini okumalarını sağlayabilirsek,
bu geri zekalılara Cennet Ordularının Yahova’sının babamız şeytanı, günahı, pisliği,
yozluğu ve Cehennem’e gitmemize sebep
olacağını söylediği her şeyi sevdiğini bile
yutturabiliriz.” Ama aslında Yahova Şeytan’ı hor görür, çünkü İsa Şeytan yüzünden
yeryüzüne gelmek, ölmek ve üç günlüğüne
Cehennem’e gitmek zorunda kaldı. Ama
İsa dirildi ve sonsuza dek canlı kalacak.
O, günahları hor görür çünkü onları insan
ruhundan silmek için kanının dökülmesi
gerekti. O’na inanan, minnettar olan ve
O’nun emirlerine (Yahova’nın çarpıtılmamış, kati Söz’üne) uyan bizler Yahova’nın
O’nunla ve O’nun azizleriyle savaşanları hor
gördüğünü ve cezalandıracağını biliyoruz.
(Mezmurlar 105:15).
Yahova’nın yeryüzünde yapılmasını emrettiği işler yapılmadı. İnsanoğlu Yahova’yı
hayal kırıklığına uğrattı. Yeryüzü yozluğun içinde boğuluyor. Biz Kutsal Alamo
Hristiyan Kilisesi’ndekiler, O geri dönene
kadar İncil’i yayma mücadelesine devam
edeceğiz. Şeytan hiçbir zaman tövbe etmedi ve edemez. Cehennem onun vaizlerini,
onun öğretmenlerini, onun kendisini ve
bütün takipçilerini içine almak için genişledi (Yeşaya 5:14). “Ey ulusları ezip geçen!”
(Yeşaya 14:12).
Şeytan şöyle emrediyor: “Sendikaları
kontrol ederek işgücü maliyetini şişirebilir,
milyonlarca Amerikalıyı işinden edebilir,
binlerce işletmeyi kapatabilir ve hali hazırda
kontrol ettiğimiz diğer uluslara şişirilmemiş
bir işgücü maliyeti sunabiliriz; böylece
onlar da Amerika Birleşik Devletleri’nden
daha makul bir maliyetle imalat yapabilir.
Bunu Beyaz Saray, Çalışma Bakanlığı, IRS,

Sendikalar, Yapı Güvenliği bölümleri ve
OSHA’yla birlikte artık kontrolümüz altında
olan bütün diğer federal ve eyalet kurumları
gibi üslerimizden yapabiliriz.
“Bütün bankaları ve Merkez Bankası’nı
kontrol etmeliyiz (ve artık ediyoruz); böylece artık yandaşlarımıza kredi verebiliyor,
babamız şeytandan nefret eden [Yahova’nın
ettiği gibi] diğer herkesi boykot edebiliyoruz. Tarım Bakanlığı’nı da kontrol etmeliyiz,
çünkü babamız Şeytan için bütün ekilebilir
arazileri kontrol etmemiz gerekiyor. Bu,
bütün Amerikalı çiftçileri işinden etmek
zorunda olduğumuz anlamına geliyor, çünkü babamız Şeytan Esau’nun yiyecek için
doğum hakkını sattığını ve Amerikalıların
da artık kontrol ettiğimiz bütün insanlar
gibi olduğunu çok iyi biliyor. Hayatlarında Yahova’nın gücü olmazsa, onları diğer
bütün ülkelerde yaptığımız gibi yiyecek
vaadiyle Katolikliğe döndürebiliriz. Dinden
dönerlerse ve itaatkar olurlarsa, ruhlarının
karşılığında onlara yiyecek verebiliriz [kendi topraklarından gelen yiyecekleri].”
“Çiftçilerin ABD Anayasası’nın çağdışı
olduğu yönünde yanlış bir inanca kapılmasını sağlayarak bütün ekilebilir arazileri
çalarsak, toprakları bizim olur ve onlara
babamız şeytanın sadakalarını dağıtabiliriz.
Onlar artık babamıza taptıklarından sadaka
almaya hak kazandılar.”
“Çiftçiler Yahova’ya tapar ve Anayasa’ya
bağlı kalırken kendi topraklarına sahiplerdi
ve sadakaya ihtiyaçları yoktu. O zamanlar
Şeytan’a tapan zayıf iradeli, omurgasız insanlar değil, düzgün adamlardı. Yahova’nın
Söz’üne bağlı kaldıkları günlerde onları
kimse yenemezdi. ‘Yahova sevgidir’ diye
tutturan vaizlerimiz şahane bir iş çıkardılar.
Şeytan tatmin oldu. Haydi, şimdi onları
büyükbaş hayvanlar gibi damgalayalım ve
böylece ittifaklarından emin olalım... Yahova bu damgaya ‘Canavar’ın işareti’’ der
(Esinleme 19:20). Bu ad babamız şeytanın
hoşuna gitmiyor, bu yüzden işaretten “barış işareti”, “kardeşlik işareti” ya da başka
herhangi bir sahte isimle söz edeceğiz.
Kutsal Alamo Hristiyan Kilisesi’ni de yok
etmemiz gerek, çünkü onlar sağda solda dolaşıp herkese ne yaptığımızı ve Yahova’nın
bunları yaptığımız için bizi Cehennem’e
yollayacağını söylüyorlar. Herkese, kardeşlik işaretimizi kabul ederlerse Cehennem’e
gideceklerini söylüyorlar. Ellerinde bunu
kanıtlayan İncil Yazılar’ı da var. İşte bu
yüzden onları durdurmamız gerekiyor.
Roma’daki babamız Washington’daki Ronnie’ye Anayasa Mahkemesi’ne Kutsal Alamo
Hristiyan Kilisesi’ni suçlamasını söyledi.
Reagan haberlerde Kutsal Alamo Hristiyan
Kilisesi’nin Yahova’ya hizmet eden gönüllülere maaş ödemesi gerektiğini bile söyledi.
Üstelik bu Kutsal Alamo Hristiyan Kilisesi
geçici kar olarak çift kat para ya da on dokuz
milyon dolar ödedikten ve kilisedeki herkesi Efendi’miz ve Kurtarıcı’mız İsa Mesih
aracılığıyla ebedi yaşama ulaştırdıktan son-

raydı. Kutsal Alamo Hristiyan Kilisesi’nin
takipçilerinden çoğu tövbe ederek şiddeti,
suçu, hırsızlığı ve uyuşturucuları hayatlarından çıkardılar, şimdi yaşayan Yahova’nın
dünyadaki bütün toplulukları iyiye götürdüğü gerçeğinin pırıl pırıl örnekleri. Özgür
ülkemizdeki bütün insanlar derhal İncil’e
yazıldığı şekilde uysalar, Şeytan’ın bütün
gücü ve kontrol kabiliyeti bir anda yok olur.
Birleşik Devletler yalnızca, Yahova’nın kati
Söz’ünü temel aldığı için büyük bir ulustu.
Kurucu babalarımız bunu garantiye almışlardı. Evet, Şeytan Yahova’nın bu ulusta geriye kalan bütün çocuklarıyla savaşmak için
bütün devlet kurumlarına ihtiyaç duyuyor
ve “Yahova’ya Güveniyoruz” diyen insanlardan, ülkemizin biz gerçek Hristiyanların
bağlı kaldığı bütün yasalarından kurtulmak
zorunda. Şeytan, onun kilisesi, hükümeti
ve yandaşları “Yahova’ya Güveniyoruz”
sözüyle, ABD Anayasası’yla savaş halinde.
Şeytan’ın dünya liderleri Amerika’yı
sendikaları, uyuşturucu ve narkotik trafiği,
kürtaj salonları, pornografi ve okullarımızdaki, üniversitelerimizdeki hümanist
öğretilerle zayıflattıktan sonra, şimdi de
yandaş haber basını aracılığıyla ABD
Anayasası’nın demode ve çağdışı olduğunu iddia ediyor. Ama ABD Anayasası’nın
üzerine kurulu olduğu temel, Yahova’nın
Söz’ü demode değil, dün nasılsa bugün
de öyle ve sonsuza dek öyle olacak... “Yer
ve gök ortadan kalkacak, ama benim
Sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır”
(Matta 24:35). Ve kıyamet gününde herkes
Yahova’nın Söz’üyle yargılanacak. Yahova’nın Söz’üne dayalı ABD Anayasası’nın
demode olduğunu söyleyen bu yalancı
iblisler o zaman onun demode olduğunu
söylemeyecek, ağlıyor ve diş gıcırdatıyor
olacaklar. İsa Şeytan’a bütün yalancıların
babası der. Şeytan insanları yalanlarına
inandırarak bu ulusu kendisi gibi dilencilere dönüştürdü... Şeytan ne pahasına olursa
olsun çocuklarından itaat bekler ve itaat
görmelidir, çünkü o Yahova’nın çocuklarının Yahova’ya gösterdiği itaati görüyor
ve Yahova’yı çok kıskanıyor. Unutmayın,
dilenci Şeytan şöyle demiştir:
“Göklere çıkacağım; tahtımı Yahova’nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda kuzeyin
yamaçlarında oturacağım. Bulutların
üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle
eşit kılacağım” (Yeşaya 14:12-14).
Ama Yahova diyor ki, “Ancak Cehennem’e, çukurunun yamaçlarına indirileceksin” (Yeşaya 14:15).
Şeytan’ın liderliğini takip ederseniz,
sonunuz onunki gibi yıkım ve sonsuz Cehennem olur, yeryüzündeki ömrünüzün
bütün günleri lanetlenir; ama Yahova’nın
liderliğini takip ederseniz Yahova’nın kusursuzluğuna, sonsuz hayata, bu dünyada
bol yaşama sahip olursunuz (Yuhanna
10:10) ve ülkeniz yücelir, bütün ülkelerden
daha yüksek konuma gelir.
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SATAN’S CHURCH DOES NOT
PREACH THIS
1 Eğer Efendi’niz Yahova’nın sözünü
iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün buyruklarına uyarsanız, Yahova sizi
yeryüzündeki bütün uluslardan üstün
kılacaktır:
2 Ve Efendi’niz Yahova’nın sözünü dinlerseniz bütün bu takdisler sizin olacak,
etrafınızı saracak.
3 Kentte de tarlada da kutsanacaksınız.
4 Bedeninizin meyvesi kutsanacak.
Toprağınızın ürünü, hayvanlarınızın dölü
–sığırlarınızın buzağıları, sürülerinizin
kuzuları– bereketli olacak.
5 Sepetiniz ve kileriniz bereketli olacak.
6 İçeri girdiğinizde de dışarı çıktığınızda
da kutsanacaksınız.
7 Yahova size saldıran düşmanlarınızı
önünüzde bozguna uğratacak. Onlar size
bir yoldan saldıracak, ama önünüzden yedi
yoldan kaçacaklar.
8 Yahova’nın buyruğuyla ambarlarınız
dolu olacak. El attığınız her işte Yahova sizi
kutsayacak. Efendi’niz Yahova size vereceği
ülkede sizi kutsayacak.
9 Efendi’niz Yahova’nın buyruklarına
uyar, O’nun yollarında yürürseniz, Yahova
size içtiği ant uyarınca sizi kendisi için
kutsal bir halk olarak koruyacaktır.
10 Yeryüzündeki bütün uluslar Yahova ‘ya
ait olduğunuzu görecek, sizden korkacaklar.
11 Yahova atalarınıza ant içerek size söz
verdiği ülkede bolluk içinde yaşamanızı
sağlayacak: Bedeninizin meyvesi kutsanacak; hayvanlarınızın yavruları, toprağınızın
ürünü verimli olacak.
12 Yahova ülkenize yağmuru zamanında
yağdırmak ve bütün emeğinizi verimli
kılmak için göklerdeki zengin hazinesini
açacak. Birçok ulusa ödünç vereceksiniz;
siz ödünç almayacaksınız.
13 Yahova sizi kuyruk değil baş yapacak. Eğer bugün size ilettiğim Efendi’niz
Yahova ‘nın buyruklarını dinler, onlara
iyice uyarsanız, altta değil, her zaman üstte
olacaksınız.
14 Bugün size ilettiğim buyrukların dışına
çıkmayacak, sağa sola sapmayacak, başka
ilahların ardından gitmeyecek, onlara tapmayacaksınız.
15 Ama Efendi’niz Yahova ‘nın sözünü
dinlemez, bugün size ilettiğim buyrukların,
kuralların hepsine uymazsanız, şu lanetler
üzerinize gelecek ve size ulaşacak:
16 Kentte de tarlada da lanetli olacaksınız.
17 Sepetiniz ve kileriniz lanetli olacak.
18 Bedeninizin meyvesi, toprağınızın
ürünü, sığırlarınızın buzağıları, sürülerinizin kuzuları lanetli olacak.
19 İçeri girdiğinizde lanetli olacaksınız;
dışarı çıktığınızda da lanetli olacaksınız.
20 Yahova ‘ya sırt çevirmekle yaptığınız
kötülükler yüzünden el attığınız her işte O
sizi lanete uğratacak, şaşkına çevirecek, paylayacak. Sonunda üzerinize yıkım gelecek
ve çabucak yok olacaksınız.

21 Yahova, mülk edinmek için gideceğiniz
ülkede sizi yok edinceye dek salgın hastalıkla cezalandıracak.
22 Veremle, sıtmayla, iltihapla, yakıcı
sıcaklıkla, kılıçla, kuraklıkla, küfle cezalandıracak. Siz yok oluncaya dek bunlar
sizi kovalayacak.
23 Başınızın üstündeki gök tunç, ayağınızın altındaki yer demir olacak.
24 Yahova siz yok oluncaya dek gökten
yağmur yerine ülkenize toz ve kum yağdıracak.
25 Yahova sizi düşmanlarınızın önünde
bozguna uğratacak. Onlara bir yoldan
saldıracak, ama önlerinden yedi yoldan
kaçacaksınız. Yeryüzündeki bütün uluslar
içine dağıtılacaksınız.
26 Ölüleriniz bütün kuşlara, yabanıl
hayvanlara yem olacak; onları korkutup
kaçıran kimse olmayacak.
27 Yahova sizi iyileşemeyeceğiniz Mısır
çıbanıyla, urlarla, kaşıntıyla, uyuzla vuracak.
28 Yahova sizi delilikle, körlükle, şaşkınlıkla cezalandıracak.
29 Öğle vakti körlerin karanlıkta el yordamıyla yürüdüğü gibi yürüyeceksiniz.
Yaptığınız her şeyde başarısız olacak, sürekli sıkıştırılacak, yağmalanacaksınız. Sizi
kurtaran olmayacak.
30 Bir kızla nişanlanacaksınız, ama başka
biri onunla yatacak. Ev yapacak ama içinde
oturmayacaksınız. Bağ dikecek ama üzümünü toplamayacaksınız.
31 Öküzünüz gözünüzün önünde kesilecek ama etini yemeyeceksiniz. Eşeğiniz
zorla sizden alınacak, geri getirilmeyecek.
Davarlarınız düşmanlarınıza verilecek. Sizi
kurtaran olmayacak.
32 Oğullarınız, kızlarınız gözlerinizin
önünde başka bir ulusa verilecek. Her gün
onları gözlemekten gözlerinizin gücü tükenecek. Elinizden bir şey gelmeyecek.
33 Tanımadığınız bir halk toprağınızın
ürününü ve bütün emeğinizi yiyecek. Sürekli zulüm görecek, ezileceksiniz.
34 Gözlerinizle gördükleriniz sizi çıldırtacak.
35 Yahova dizlerinizi, bacaklarınızı tepeden tırnağa iyileşmeyen ağrılı çıbanlarla
vuracak.
36 Yahova sizi ve başınıza atayacağınız
kralı sizin de atalarınızın da bilmediği bir
ulusa sürecek. Orada ağaçtan, taştan yapılmış başka ilahlara tapacaksınız.
37 Yahova ‘nın sizi süreceği bütün uluslar
başınıza gelenlerden hayrete düşecek; sizi
aşağılayacak, sizinle eğlenecekler.
38 Çok tohum ekecek, ama az toplayacaksınız. Çünkü ürününüzü çekirge yiyecek.
39 Bağlar dikecek, bakımını yapacak, ama
şarap içmeyecek, üzüm toplamayacaksınız.
Onları kurtlar yiyecek.
40 Ülkenizin her yerinde zeytinlikleriniz
olacak, ama zeytinyağı sürünmeyeceksiniz.
Zeytin ağaçlarınız ürününü yere dökecek.
41 Oğullarınız, kızlarınız olacak, ama sizinle kalmayacaklar, sürgüne gönderilecekler.

42 Bütün ağaçlarınızı, toprağınızın ürününü çekirgeler yiyecek.
43 Aranızdaki yabancılar yükseldikçe
yükselecek, sizse alçaldıkça alçalacaksınız.
44 O sana ödünç verecek, ama sen ona
ödünç vermeyeceksin. O baş olacak, sen
kuyruk olacaksın.
45 Bütün bu lanetler ve daha fazlası
başınıza yağacak. Yok oluncaya dek sizi
kovalayacak ve size erişecek. Çünkü Efendi’niz Yahova ‘nın sözünü dinlemediniz,
size verdiği buyrukları, kuralları yerine
getirmediniz.
46 Bu lanetler siz ve soyunuz için sonsuza dek bir belirti, şaşılası bir olay olarak
kalacak.
47 Madem bolluk zamanında Efendi’niz
Yahova’yı sevinçle, hoşnutlukla kulluk
etmediniz;
48 Yahova’nın üzerinize göndereceği
düşmanlara kölelik edeceksiniz. Aç, susuz,
çıplak kalacaksınız; her şeye gereksinim
duyacaksınız. Yahova sizi yok edinceye dek
boynunuza demir boyunduruk vuracak.
49 Yahova uzaktan, dünyanın öbür ucundan bir ulusu – dilini bilmediğiniz bir ulusu;
50 Yaşlılara saygı, küçüklere sevgi beslemeyen acımasız bir ulusu – birden çullanan
bir kartal gibi karşınıza getirecek.
51 Siz yok oluncaya dek hayvanlarınızın
yavrularını, toprağınızın ürününü yiyip
bitirecekler. Size ne tahıl, ne şarap, ne zeytinyağı, ne sığırlarınızın buzağılarını, ne de
sürülerinizin kuzularını bırakacaklar; ta ki,
siz ortadan kalkıncaya dek.
52 Güvendiğiniz yüksek, dayanıklı surlar
yerle bir oluncaya dek ülkenizdeki bütün
kentlerde sizi kuşatacaklar. Efendi’niz Yahova ‘nın size verdiği ülkedeki bütün kentleri
kuşatacaklar.
53 Kuşatma sırasında düşmanınızın vereceği sıkıntıdan bedeninizin meyvesini,
Efendi’niz Yahova ‘nın size verdiği oğulların, kızların etini yiyeceksiniz.
54 Aranızdaki en yumuşak, en duyarlı
adam bile öz kardeşine, sevdiği karısına,
sağ kalan çocuklarına acımayacak;
55 Yediği çocuklarının etini onların
hiçbiriyle paylaşmayacak. Çünkü düşmanın kuşatma sırasında sizi sıkıştırması
yüzünden kentlerinizde hiç yiyecek kalmayacak.
56 Aranızda en yumuşak, en duyarlı kadın – yumuşaklığından ve duyarlılığından
ayağının tabanını yere basmak istemeyen
kadın – bile sevdiği kocasına, öz oğluna,
kızına.
57 ve doğuracağı yavrularına acımayacak,
ve kuşatma sırasında düşmanın kentlerinizde size vereceği sıkıntıdan, yokluktan onları
gizlice yiyecek.
58 Bu kitapta yazılı yasanın bütün sözlerine uymaz, EFENDİ’NİZ YAHOVA’nın yüce
ve heybetli adından korkmazsanız,
59 Yahova sizi ve soyunuzu korkunç
belalarla, büyük ve sürekli belalarla, ağır,
iyileşmez hastalıklarla vuracak.
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60 Sizi ürküten Mısır’ın bütün hastalıklarını yeniden başınıza getirecek; size
yapışacaklar.
61 Siz yok oluncaya dek Yahova bu Yasa
Kitabı’nda yazılmamış her türlü hastalığı ve
belayı da başınıza getirecek.
62 Gökteki yıldızlar kadar çok olan sizler,
sayıca az bırakılacaksınız. Çünkü Efendi’niz
Yahova’nın sözüne kulak vermediniz.
63 Size iyilik yapmak, sizi çoğaltmak
Yahova’yı nasıl sevindirdiyse, sizi yıkmak
ve yok etmek de öyle sevindirecektir. Mülk
edinmek için gideceğiniz ülkeden sökülüp
atılacaksınız.
64 Yahova sizi dünyanın bir ucundan öbür
ucuna, bütün halklar arasına dağıtacak.
Orada sizin de atalarınızın da tanımadığı,
ağaçtan ve taştan yapılmış başka ilahlara
tapacaksınız.
65 Bu uluslar arasında ne esenliğiniz ne
de dinlenecek bir yeriniz olacak. Orada
Yahova size titreyen yürekler, umutsuzluk
ve bakmaktan yorulmuş gözler verecek.
66 Sürekli can kaygısı içinde yaşayacaksınız. Gece gündüz dehşet içinde olacaksınız.
Yaşamınızın güvenliği olmayacak.
67 Yüreğinizi kaplayan dehşet ve gözlerinizin gördüğü olaylar yüzünden, sabah,
‘Keşke akşam olsa!’, akşam, ‘Keşke sabah
olsa!’ diyeceksiniz.
68 Bir daha görmeyeceksiniz dediğim
yoldan Yahova sizi gemilerle Mısır’a geri
gönderecek. Orada erkek ve kadın köle
olarak düşmanlarınıza satılacaksınız; ama
satın alan olmayacak (Yasanın Tekrarı 28).
“Annesini ya da babasını Beni sevdiğinden çok seven Bana layık değildir. Oğlunu
ya da kızını Beni sevdiğinden çok seven
Bana layık değildir” (Matta 10:37).
Yahova O’nun emirlerine uyduğumuz,
diğer bir deyişle O’nun işlerini yaptığımız
takdirde kendisinin de bizim işlerimizi yapacağını söylemiştir. Yahova onların dünyanın
son günlerinde, kötü olanı alıp iyiye, iyi olanıysa kötüye dönüştüreceklerini söylemiştir
(Yeşaya 5:20). Şeytan Amerika kanununu
çarpıttığı için, mahkeme salonlarında adalet
bulunmuyor. Bugün bulunabilecek tek adalet, Yahova’nın evindedir. Maalesef etrafta
o evlerden çok fazla yok. Gelgelelim, bunu
değiştirmeye niyetliyiz. Bunu değiştirmemize neden yardım etmiyorsunuz? Neden
İsa Mesih’i kabul etmiyorsunuz? Neden
kilisemize gelip Yahova’nın Söz’ünü, Söz’ün
katiliğini, düz ve dar yolunu, hiçbir zaman
değişmeyen gerçeğini öğrenmiyorsunuz?
Söz’ü öğrenin ve onun gücünü Amerika’yı
temiz bir yer haline getirmeye ve İsa için
bütün dünyayı kazanmaya yardım etmek
için günlük hayatınızda kullanın. Bunları
bilmeyen ama Yahova’ya hizmet etmek isteyen gerçek Katolikler, Yahova’nın size bir
mesajı var: “Ey halkım, ondan uzaklaşın”
(Esinleme 18:4). Ondan uzak dur ve “ey
bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar; bana
[Yahova’nın Söz’üne] gelin, ben [İsa] size
[ruhlarınıza] rahat veririm” (Matta 11:28).

Hiçbir insan ada değildir. Hiçbir insan yalnız
ayakta duramaz. Günahlarınızın affedilmesi
ve Cennet’e gidebilmeniz için dine değil, İsa
Mesih’e ihtiyacınız var. O’nun adı Harikulade, Rehber, Esenliğin Prensi’dir (Yeşaya 9:6).
Yahova’nın tahtının tek bir arabulucusu
vardır. O kişi de İsa Mesih’tir – tek Yol, tek
Gerçek, tek Hayat. Tek bir kefaret planı vardır. Günahı yalnızca İsa’nın kanı, yalnızca
Yahova’nın İsa Mesih yoluyla kefaretine dair
inanç temizleyebilir.
“Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de
Cehennem’de mahvedebilen Yahova’dan
korkun” (Matta 10:28).
“Sizi avutan benim, evet benim. Siz kimsiniz ki ölümlü insandan, ottan farksız insanoğlundan korkarsınız...?” (Yeşaya 51:12).
“Bir nefeslik canı olan insana güvenmekten vazgeçin: onun ne değeri var ki?”
(Yeşaya 2:22).
Yahova’nın yargı gününde, insanoğluyla
yüzleşmeyeceksiniz. Her Şeye Kadir’le,
Yaratıcı’nızla yüzleşeceksiniz. Üzerine beyaz çarşaf giymiş sahte, teneke bir tanrıyla
değil, “Yaşayan Yahova’nın eline düşmek
korkunç bir şeydir” (İbraniler 10:31) diyen
O’nunla yüzleşeceksiniz. Yahova kendisinin
“korkunç bir Yahova” olduğunu söylemiştir
(Nehemya 1:5).
Benden korkanları severim (Mezmurlar
33:18). Yahova’ya saygı göster, buyruklarını yerine getir. Çünkü insanın tek görevi
budur (Vaiz 12:13).
Tövbe edin, yoksa kesinlikle Cehennem’e
gidersiniz. Bundan beş dakika sonra nefessiz kalıp kalmayacağınızı, hayatınızın
bitip bitmeyeceğini bilmiyorsunuz. Kesinlikle kaçınılması gereken bir Cehennem
ve kazanılması gereken bir Cennet var.
Bu yüzden, kötü işler yapmaktan vazgeçin, onun yerine Yahova’ya hizmet edin;

böylece, hemen şu anda kurtarılabilirsiniz.
Yahova’ya aşağıdaki duayı edin:
YAHOVA’m, günahkar ruhuma merhamet et.2 İSA MESİH’in yaşayan YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna inanıyorum.3 O’nun çarmıhta öldüğüne ve bütün
eski günahların affedilmesi için değerli
kanını döktüğüne inanıyorum.4 YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un gücüyle
ölüyken dirilttiğine5 ve İSA’nın şu anda
YAHOVA’nın sağ kolu olarak yanı başında
oturduğuna, günah itirafımı ve bu duayı
dinlediğine inanıyorum.6 Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kalbime davet ediyorum, İSA.7 Kalvari’deki çarmıhta benim
yerime döktüğün değerli kanla bütün pis
günahlarımı yıkayıp temizle.8 Beni geri
çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı affedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil öyle diyor.9 SENİN SÖZÜN kimseyi geri çevirmeyeceğini söylüyor ve buna ben de dahilim.10
O yüzden, SENİN beni duyduğunu, SENİN
bana cevap verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.11 Ve ruhumu kurtardığın için
SANA teşekkür ediyorum, İSA; minnetimi
SENİN buyurduklarını yaparak ve daha
fazla günah işlemeyerek göstereceğim.12
Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya
batırılmayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL
RUH adına vaftiz edilmeyi söyledi.13 İncil’in Kral James Versiyonunu [the English
King James Version] özenle okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.14
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 yeryü-

zündeki 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).

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

Lütfen daha fazla bilgi almak, literatür istemek ya da ilginizi çeken başka konularda bilgi almak için bizimle temasa geçin.
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