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Dünya Bülteni

(devamı 2. sayfada)

Kuru Kemikler
yazan Tony Alamo

Eski Ahit peygamberi Zülkifl’e Yahova’dan bir tasavvur geldi. Zülkifl kuru kemiklerden 
yapılma, İsrail’in ve dünyanın ruh ölümünü temsil eden bir vadi gördü. Tasavvur “Yaho-
va’nın Sözü” ne1 inanan herkes için, İsa’nın ilk gelişini, İncil’i öğretişini ve sonucunda, 
ölümden sonsuz hayata ilk dirilişi müjdeliyordu.”1

Yahova Zülkifl’e dedi ki: “İnsanın oğlu, bu kemikler yaşayabilir mi? (Ruhu öl-
müşler yaşayabilir mi?) Zülkifl, “Yahova, onları yaratan Sensin, Sen bilirsin”2 dedi. 
Yahova peygamberle yine konuştu, “Bu kemiklerle ilgili kehanette bulun ve onlara, ey 

1 Zül. 36:1, 4   2 Zül. 37:3, orij. İbr.   3 Zül. 37:4-5, orij. Aramice   4 Zül. 37:11   5 Yar. 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, Çık. 19:6, 32:10, Mezm. 22:27, Yeş. 2:2, Yuh. 
11:51-52, E. İşleri 10:34-35, Efes. 1:10, İbr. 8:8-12, 1 Pet. 2:9-10, Esin. 5:9, 14:6 ve daha birçoğu   6 Yuh. 15:1, Rom. 11:17, 19, 23, 24, Esin. 7:4   7 1 Pet. 2:9   8 Rom. 15:12, 1 Kor. 
15:15, 16, Kol. 2:12, 3:1, 1 Sel. 4:16, Esin. 20:5-6,   9 Matta 13:39, böl. 24, 1 Kor. 15:24, İbr. 9:26, 1 Pet. 4:7  
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Kuru Kemikler, Yahova’nın Sözü’nü 
işitin de.” Böylece Yahova bu kemiklere; 
“Bakın, üfleyeceğim nefes içinize gire-
cek ve siz yaşayacaksınız”3 dedi. 

İsrail bir ulus olarak ebediyen yok 
olduğunu biliyordu.4 Onlar bugün 
bile hiçbir umut olmaksızın bölünmüş 
haldeler. Ama Yahova Zülkifl’e günah 
işlemekten hiç vazgeçmeyen ilk İsra-
il’den daha büyük bir ulus yaratacağını 
söyledi. İkinci İsrail’i dünyanın her 
milletinden insanlar oluşturacak5, orası 
Gerçek Asma’ya (İsa) işlenmiş, seçilmiş 
Musevilerle Musevi olmayan birçok 
kişinin bir kalıntısı olacaktı.6 Ölüyken 
diriltilen, günah hayatından çıkıp ebedi 
hayata kavuşanların kurduğu ulu, kut-
sal bir ulus olacaktı.7 Onlar Yahova’ya 
karşı asla bölünmeyecekti. Bu, İsa’nın 
diriltme kuvveti vasıtasıyla gerçekleşen 
ilk dirilişti.8 

1964’te, İsa vasıtasıyla ilk dirili-
şimden önce ben, Tony Alamo adıyla 
da tanınan Bernie Hoffman, günah-

karlığımla, dinsizliğimle ve Yahova 
hakkındaki cahilliğimle bilinirdim. 
Yahova’nın var olduğuna dair hiçbir 
fikrim yoktu. Benim için Yahova’nın 
sözleri hikayeler ve efsanelerdi; in-
sanların Yahova’ya ya da Oğlu’na nasıl 
inandığını anlayamazdım. Yahova’ya 
inandıklarını söyleyenlere inanamaz-
dım, çünkü onlar ikiyüzlülerdi. Onlar 
da benim kadar, ya da benden çok gü-
nah işlerdi. Bunu biliyorum, çünkü ben 
de onlarla gezerdim. Hepimiz bir avuç 
ölü, kuru kemikten ibarettik. Biri beni 
Hristiyanlığa döndürmeye çalıştığında 
öfkelenirdim, çünkü bana göre İncil 
vakit kaybıydı. Yaşadığım hayat bana 
oyunlar ve peri masalları için zaman 
bırakmıyordu. 

Pazarlama sektöründe bir numara 
olarak görülüyordum. Dünyaca ünlü 
birçok şarkıcı ve aktörün başarılı ka-
riyerinden, ayrıca çok iyi bilinen bazı 
ev ürünlerinin başarılı bir biçimde 
tanıtılmasından ben sorumluydum. 

O zamanlar en büyük kabusum, beni 
Hıristiyanlığa döndüren ve sokak 
köşelerinde İsa’nın öğretileriyle ilgili 
broşürleri dağıtmak, şehrin kötü ma-
hallelerinde dolaşmak, İncil’i yaymak 
ve aç insanları doyurmak için yemek 
sıraları düzenlemek zorunda kalmaktı. 

Altmışların ortalarında, dünya 
gözüme pek de iyi görünmüyordu. 
Uyuşturucudan da, domuzların ahla-
kına sahip olan pis insanlardan da hoş-
lanmıyordum. Ve o hippi hareketinin 
Hollywood’a, Sunset Strip’e, dünyaya 
yaptıkları hiç hoşuma gitmiyordu. Bana 
gelince, ben de aziz değildim. İnsanla-
rın günah işlemesine pek aldırmıyor-
dum-bunu çocuklu ailelerin gözüne 
sokmadıkları sürece. Bana göre dünya 
işi bitik, ölü, kuru, iğrenç ve çirkin bir 
yerdi.9 Artık hiçbir şeyin zerrece değeri 
yoktu. Dünyadaki diğer insanların da 
bunu benim kadar iyi bildiğine ve bu 
gerçeklikten kaçmak için uyuşturucu 
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(1. sayfanın devamıdır)
kullandığına inanıyordum. Kiliseler 
ikiyüzlüydü; bunu da herkes biliyor 
görünüyordu. Dünya günahlarıyla, 
ihlalleriyle cansız bir diyara dönüşmüş-
tü.10 Dünya tıpkı Zülkifl’in gördükleri 
gibi, kuru kemiklerden oluşan uçsuz 
bucaksız bir vadiydi.11

İsa’yla Beverly Hills’teki bir ofiste, 
son derece doğaüstü bir yoldan tanış-
tım. Yahova bana Kendisi’nin ve Oğ-
lu’nun gerçekten var olduğunu kanıtla-
dığında ne kadar korktuğumu, ama bir 
yandan da ne kadar mutlu olduğumu 
kimsenin hayal etmesi mümkün değil. 
O’nun şahane Kutsal Ruh’unu tecrübe 
etmek ve O’nun kuvvetli sesinin, keli-
melerin hem ileri hem geri gittiği bir 
süzgeçmişim gibi içimden, vücudumun 
her bir parçasının içinden geçişini 
duymak beni mutluluğa boğmuştu. 
O’nun varlığı muhteşem ve iç ısıtıcıy-
dı. O’nun Ruhu’nun ağırlığı, üzerime 
Yahova’nın elinin muazzam kavrayışı 
gibi çökmüştü. Ve O’nun sözleri bana, 
“Ayağa kalk ve bu odadaki insanlara İsa 
Mesih’i anlat ve O dünyaya tekrar gele-
cek, aksi takdirde kesinlikle öleceksin” 
dedi. O’nun Ruhu ofiste gelip üzerime 
çöktüğünde, O’nun kelimelerle ifade 
edilemez, akıl almaz zekasının farkına 
vardım.12 O her atom, her moleküldü. 
O, havaydı. Geçmişte olmuş her şeyi, 
gelecekte olacak her şeyi biliyordu.13 
Utanmıştım, çünkü O benim de şim-
diye kadar yaptığım her şeyi biliyordu. 

Sonra O bana Cennet ve Cehennem’in 
kesinlikle var olduğunu gösterdi. O’nun 
söylediğini yapmadığım takdirde 
hangisine gideceğimi biliyordum... ve 
gideceğim yer Cennet değildi.

Bu beni büyük bir korkuya sürüklese 
de14, Yahova’nın gerçek ve canlı oldu-
ğunu, tam olarak peygamber ve hava-
rilerin tarif ettiği gibi olduğunu bilmek 
aynı zamanda harikuladeydi. Yahova 
gökyüzünü, dünyayı ve içlerindeki her 
şeyi yarattığı günlerden bu yana hiç 
değişmemişti.15 O’na karşı daima korku, 
hayranlık, saygı ve sevgi duyacağımı 
ve O’na sonsuza dek hizmet edeceğimi 
hemen anladım. O’nun için seve seve 
yaşayacağımı, eziyet göreceğimi ve 
öleceğimi, ve bunları sevinçle, büyük 
bir mutlulukla yapacağımı anladım.16

Yahova beni o ofisten salıverdikten 
sonra, O’na, “Ne yapmamı istiyor-
sun?” diye sormaya başladım. “Senin 
söylediğin her şeyi yaparım.” Cevap 
almayınca, O’nun kiliseye gitmemi 
istediğini tahmin ettim. En büyüğün 
en iyisi olduğunu düşünerek o kiliseye 
gittim, ama O’nu bulamadım. Sonra 
başka  kiliselere gittim, ama Yahova 
oralarda da değildi. Sonra kapakların-
da bilge ve sofu görünen uzun sakallı 
ve dindar giyimli adamların resimleri 
olan kitaplar okudum, ama kitapla-
rın yanıldığını gördüm, çünkü onlar 
Yahova’dan korkmak gerekmediğini,17 
Yahova’nın insanları tehdit etmediğini, 
Cehennem’e gitmeden günah işleye-
bileceğimizi söylüyordu.18 Ben böyle 
bir Tanrı’dan korkmadım; ben, beni 
tehdit eden Yahova’yı,19 bana Cennet 
ve Cehennem’i gösteren Yahova’yı, 
bana başka kimsenin yaptıramadığı, 
yapmayı hiçbir zaman istemediğim 
bir şeyi yaptıran Yahova’yı bulmakla 
ilgileniyordum. 

Hiçbir zaman gerçeğin İncil’de bu-
lunabileceğini düşünmedim, çünkü 

etrafta çok fazla İncil vardı. Genel 
nüfusun düşkün olduğu hiçbir şeyin 
zekice olamayacağını düşünüyordum, 
çünkü insanların hepsinin aptal ol-
duğuna inanıyordum. Sonunda İncil’i 
okumaya başladım ve onun içinde 
kurtuluş planını ve İsa’nın içinde nasıl 
olgunlaşabileceğimiz ve ruhsal olarak, 
ona birçok ruhun nasıl yönlendirilebi-
leceği ile ilgili, sonsuz hayat talimatla-
rını buldum.20

İncil’i okumaya ilk başladığımda, 
Yahova’nın gücünün yine Beverly 
Hills’teki ofiste olduğu gibi üzerime 
çöktüğünü hissettim. Sonra Yahova 
bana Cennet ve Cehennem’in başka 
imgelerini gösterdi.21 Yahova’ya, “Yaho-
vam, beni Cehennem’e gönderme!” diye 
yakardım. Sonra Cennet’i gördüm ve 
Cennet’in huzurunu hissettim.22 Ma-
nevi bakımdan kör, çıplak ve ufacık 
olsam da, Yahova’ya sadece bu ilahi 
huzuru sonsuza dek hissedebilmek için 
kör, çıplak ve önemsiz kalmaya istekli 
olduğumu söyledim. Cehennem’i bir 
kez daha gördüm ve Yahova’ya yine 
merhamet ve bağışlanma için yakar-
dım. Sonra Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un 
gücü fani bedenime girdi.23 İsa’ya,  ve 
O’nun benim için verdiği kana olan 
inancım ve Yahova’nın, duyduğum ve 
itaat ettiğim sözlerine24 olan inancım 
sayesinde, o ana kadar işlediğim bütün 
günahların yükünün ruhumu terk etti-
ğini hissettim.25 Kendimi tertemiz ve saf 
hissediyordum.26 Başıma harikulade bir 
şey gelmişti ve bunu bana yapan, bunu 
benim için yapan İsa Mesih’ti, “İsrail’in 
Kutsal Kişisi”ydi.27 Günahlardan kur-
tulduğum ve beni günah işlemekten 
alıkoyan bu yeni güce sahip olduğum 
için o kadar mutluydum ki, onlar da 
O’nu tanıyabilsin ve sonsuz hayata sa-
hip olabilsin diye, bunu bütün dünyaya 
anlatmak istiyordum. 

1964’te İsa için vaizliğe başladıktan 
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14 Yar. 35:5, Lev. 26:16, Eyüb 31:23, Yer. 32:21, Zül. 32:32, 2 Kor. 5:11   15 Yar. 1:1, Mal. 3:6, E. İşleri 4:24, 2 Kor. 
5:11, İbr. 13:8   16 Mezm. 5:11, 35:19, Yeş. 51:11, 61:10, Yuh. 16:33, E. İşleri 2:28, 20:24, Rom. 12:8, 15:13, 2 Kor. 
8:12   16 Yar. 22:12, Mezm. 112:1, Atasöz. 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Vaiz 7:18   18 Atasöz. 8:36, Zül. 18:2, 4, Esin. 
19:20, 20:10, 14, 15, 21:8   19 Yar. 2:17, 6:7, 9, 13, Çık. 20:5, 32:33, 34:7, Zül. 3:18, 18:20, Matta 8:12, 22:13, Mark 
16:16, Esin. 2:5, 16, 22-23, 3:3, 20:15   20 Yuh. 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Esin. 14:18   21 Yeş. 5:14, 14:9, Luka 16:22-31, 
E. İşleri 7:55-56, Esin. 4:1-11, 14:10-11, 15:1-4, 20:10, 21:2-5, 10-27, 22:1-5   22 Rom. 5:1, Efes. 2:14, Fil. 4:7, Kol. 
3:15, 1 Sel. 5:23, 2 Sel. 3:16   23 Lev. 26:11-12, Yuh. 14:16, 2 Kor. 6:16, 1 Pet. 2:5, 1 Yuh. 3:24   24 Hab. 2:4, Matta 
17:20, Luka 7:50, E. İşleri 20:21, 26:18, Rom. 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Galat. 2:16, 3:11, Efes. 2:8, 3:17, İbr. 10:38   
25 Mark 14:24, Yuh. 6:53, E. İşleri 20:28, Rom. 3:25, 5:9, Efes. 1:7, 2:13, Kol. 1:14, 20, İbr. 9:12, 14, 22, 1 Pet. 1:18-19, 
Esin. 1:5, 5:9   26 İbr. 10:19-22, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14   27 Mezm. 89:18, E. İşleri 3:13-14  

10 Efes. 2:1, 5, Kol. 2:13   11 Zül. 37:1   12 Say. 24:16, 
1 Sam. 2:3, Eyüb 21:22, Mezm. 32:8, Atasöz.. 2:6, 3:20, 
9:10, Luka 1:77, Rom. 11:33, 1  Kor. 1:25, 2:16, 3:19, 
2 Kor. 4:6   13 Mezm. 44:21, 94:11, Yeş. 46:9-10, 1 Kor. 
3:20, 1 Yuh. 3:20, Esin. 21:6, 22:13   
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Kaliforniya
Sevgili Vaiz Alamo,

Bu mektubu Kutsal Ruh’un gücüyle ve 
Yahova’nın Zırhı’na (Efes. 6:10-17) bü-
rünmüş  halde yazıyorum. Yakın zaman-
da, manevi büyüme ve Yahova’nın ordu-
sundaki bir kardeşimizle yapılan birlik 
sonucunda, İncil’deki birtakım gerçekler 
ve sırlar benim için Kutsal Ruh vasıtasıy-
la açığa çıktı. Yahova’nın şu anda seçilmiş 
kişileri hazırlamakta olduğunu biliyorum 
ve sizin yayınlarınızın bir sayfasına denk 
geldim. Yahova’nın sizin literatürünüzü 
bana, birtakım gerçekleri öğrenme ihti-
yacına kapıldığım hayati bir dönemde ge-
tirdiğini söylemeliyim. Vaazlarınız beni 
çok etkiledi. Siz bana kehanetin yalnızca 
hoşuma gidecek kısımlarını söylemiyor, 
gerçekleri pembeye boyamıyorsunuz 
— siz, salt gerçeksiniz. Lütfen beni üye-
leriniz arasında sayın ve mektuplaşma 
listenize ekleyin ki, Yahova’nın gerçeklik 
kılıcıyla silahlanıp Kutsal Ruh’un içinde 
büyüyebileyim. Eyalet hapishanesinde-
yim, o yüzden lütfen sert kapaklı kitaplar 
göndermeyin. Para bağışı yapma imka-
nım yok, ama kuvvetli vaizliğinizin ser-
pilip büyümesi için ettiğim dualar, nok-
sansız kuruluşunuzun yanında olacaktır. 
Saygılarımla,
B.L.                      Corcoran, Kaliforniya 

Tony Alamo Hristiyan Vaizlikleri Birliği Vaizi M.C. Vaiz Alamo’nun 
bültenlerini dağıtıyor — Kongo Demokratik Cumhuriyeti

28 Rom. 8:37, 1 Yuh. 4:3-4   29 Kol. 2:10   30 Mark 
16:15, Luka 14:23   31 2 Krallar 20:16, Yeş. 1:10, Yer. 
2:4, Zül. 37:4   32 Mark 16:16, 2 Sel. 2:12   

(devamı 8. sayfada)

sonra bile ne zaman İncil’i okusam, bir 
zamanlar kupkuru olan bu kemiklerin 
üzerine Cennet’ten manevi ilik dökül-
düğünü hissetmeyi sürdürdüm. Yaho-
va’nın sözleri bir zamanlar kuru olan bu 
kemiklerin etrafına ruh lifleri örmüş, 
onları ruhsal bir zırhın etiyle, derisiyle 
örtmüştü. Yahova’nın her Sözü İsa’yı 
kalbime daha sağlam bir biçimde yer-
leştirdi. Hala Yahova’nın her Sözü’nün 
ruhumun içine Kutsal Ruh üflediğini, 
bana ayakta durma ve Şeytan’ın bana 
aradan geçen yıllarda fırlattığı bütün 
ateşli okları söndürme gücü verdiğini 
hissedebiliyorum. İsa Mesih’in içinde 
“fatihlerden fazlası olduğumuzu”28 
ve “O’nun içinde eksiksiz bir bütün 
olduğumuzu”29 daha iyi anlıyorum. 
Aynı zamanda, İsa’nın her Sözü’ne 
uymanın ne kadar önemli olduğunu 
da biliyorum; İsa bir bulutun içinde 
Cennet’e Yükseliş’inden hemen önce, 
“Hepiniz dünyaya dağılın ve İncil’i bü-
tün yaratıklara öğretin,”30 demişti. (Her 
kuru kemiğe, manevi bakımdan cansız 
olan herkese vaaz verin ki, “Yahova’nın 
Sözü’nü duyabilsinler.”31)

“İnanan ve vaftiz olan kurtarılacak; 
ama inanmayan, lanetlenecek.”32

Sevgili Vaiz Alamo, Yahova’nın çok 
değerli bir hediyesi olan Vaiz’im,

Babamız’ın ve Rabbimiz İsa Me-
sih’in lütfu, merhameti ve huzuru 
sizin ve vaizliğinizin üzerinde olsun. 
Musoma, Tanzanya’da yaşayan bir 
İncil vaizi olarak, 1994’ten beri hiz-
met ettiğim Yahova’ya şükürlerimi 
sunuyorum. Vaizliğimi ülkenin dört 
bir yanında, hatta Tanzanya dışında 
büyütmeye yönelik çalışmalarım 
oldu. Sevgili Vaiz, ne sizin sesinizi 
ve öğretilerinizi duydum, ne de yü-
zünüzü gördüm, ama elime geçen 
literatürlerinizde, en iyi uluslararası 
konuşmacı olan siz Vaiz Tony Ala-
mo’nun yazdığı, “Kuru Kemikler”, 
Mesih ve “Yahova’nın Çiftliği” gibi 
harikulade mesajları okuyo-
rum. Bu literatürler sayesinde, 
sizin İsa’nın bedeni olan kili-
seyle ilgili, günümüz ve gele-
cek zamanı kapsayan endişe-
lerinizi okudum ve anladım. 
Ben, kilisedeki iş arkadaşlarım 
ve Hristiyanlığa yeni dönenler, 
yani sizin literatürleriniz vası-
tasıyla İsa’yı kabul edenler hep 
birlikte, İnananlar Topluluğu 
Kilisesi adlı bir yoldaşlık kur-

Tanzanya

duk. Sizin vaizliğinizi Doğu Afrika’ya, 
özellikle Tanzanya’ya getirmek ve ücra 
köylere kadar ilerleyip genişlemek isti-
yoruz. Lütfen, yardımınıza ihtiyacımız 
var, Vaiz. Bize gereken hoparlörleri, je-
neratörü, dine yeni dönenler için İncil-
leri ve bu İncil vaizliği ve dini yerlilere 
yayım işleminin gerektirdiği öğreti lite-
ratürlerini sağlayabilir misiniz? Bunu 
yaparsanız Yahova sizi bol bol kutsa-
yacaktır. Yahova yaptığınız iyi ameller 
için vaizliğinizi kutsasın ve manevi ha-
yatınızı daha yukarılara taşısın. Olum-
lu cevabınıza minnettar kalacağız ve o 
cevabı sabırsızlıkla bekliyoruz.
İsa yanınızda olsun, 
O.E.M.          Tanzanya, Doğu Afrika 
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(B) Yeşaya 53
(9) Mesih’in VEKALETEN ÇİLESİ, 

Yeşaya 53:4-6, 8, 10-12:
“O elbette BİZİM kederimizi ve Bİ-

ZİM üzüntülerimizi taşımıştır... O Bİ-
ZİM günahlarımızdan ötürü yaralandı, 
BİZİM kötülüklerimizden ötürü berelen-
di: BİZİM huzurumuzun cezası O’NUN 
üzerindeydi; ve onun kesikleriyle BİZ 
iyileştik... Yahova hepimizin kötülüğünü 
O’NA yükledi... O BENİM İNSANLA-
RIMIN günahlarıyla ıstırap çekti... Gü-
nah için O’nun ruhunu sunacaksınız.” 

“ONLARIN kötülüklerinin yükünü O 
taşıyacak... Birçok insanın günahı onun 
sırtındadır.”1

Bu bölümün ana konusu, İsa’nın ve-
kaleten çektiği çilelerdir. Bu harikulade 
bölümde yalnızca on iki ayet bulunmak-
tadır, ama bölüm bütün insan günahları 
için yapılan vekaleten fedakarlık doktri-
nini on dört kez duyurmaktadır. Bütün 
bölüm (Yeş. 52:13-53:12) bu kavramla 
doludur ve Yüce İsa’nın “bizim için... 
günah işlemesi” (2 Kor 5:21) ve “bizim 
günahlarımız için ölmesi”ne kadar (1 

Kor. 15:3) sır asla çözülemez.
Yahova “hepimizin kötülüğünü 

O’na yüklemiş”tir (Yeş. 53:6). İn-
sanlığın üzerine düşmesi gereken 
ateşten yargı huzmelerinin hepsi 
İsa’nın üzerine düşmüştür; o, ila-
hi Kurtarıcı’dır. Tanrı’nın İsa’nın 

vekaleten kefareti vasıtasıyla işleyen 
lütfu ne muazzamdır! Bu yüzden haç 
hem İsa’nın en derin bir biçimde kü-
çük düşüşünü, hem onun en büyük 
zaferini, hem de insanoğlunu kurtar-
mak için atanan yolu temsil eder.

Yüce İsa geldiğinde, O haçın üzerin-
de kefaretini ödeyerek, orada ölerek, 
Mesihliğine dair tahminlerin doğru ol-
duğunu göstermiştir. “O, bizim günah-
larımızın bedelini ağaçta, kendi bede-
ninde ödeyecek” (1 Pet. 2:24).

(10) Mesih İSTEYEREK, şikayet et-
meden çile çekecek, Yeşaya 53:7:

“O baskı altında ve tutsaktı, ama O 
ağzını bile açmadı: O, kesilmeye götü-
rülen bir kuzuydu; yününü kırkanların 
karşısındaki bir koyun dilsizdir, bu yüz-
den O ağzını bile açmadı.”

Çile çeken başka insanlar, özellikle 
adil muamele görmediklerinde sıklıkla 
mırıldanır ya da yakınırlar — ama çile 
çeken Mesih bunları yapmadı. O, ken-

1 İlahi Yazar, bir yerde başarılı olan kişinin, başarıyla başka yerde de buluşma zorunluluğu hissettiği gerçeğini büyük bir sıklıkla ve aslında aynı olmakla birlikte çok çeşitli şekillerde sunarak 
sahteliğe başvurmayı ya da vekaleten kefaret doktrinini bu paragraftan atmayı imkansız hale getirir.

Tony Alamo Hindistan Hris-
tiyan Vaizlikleri’ndeki Hintli kar-
deşlerinizden selamlar ve sevgiler. 
İnciller, ve Mesih de dahil olmak 
üzere diğer literatürler elime geç-
tiğinde mutlu ve minnettar oldum. 
Dualarınız sayesinde Hristiyan 
kardeşlerimle birlikte gerçek kur-
tuluş planını İngilizce bilenlere da-
ğıtacağız; aynı zamanda İngilizce 
bilmeyenler ve köylerde yaşayanlar 
için bu eşsiz literatürü ana dilimize 
tercüme etmeye çalışıyoruz. Ger-
çek kurtuluş planını taşıyan bu li-
teratür birçok insanı kutsuyor: oto-
büs ve araba şoförlerini; lise, tıp ve 
mühendislik öğrencilerini; fabrika-
lardaki işçileri ve iş verenleri; öğ-
retmenleri ve literatürü büyük bir 
ilgiyle okuyan herkesi. Şehrimizde 
birçok kişi sizin literatürünüz saye-
sinde İsa Mesih’i kişisel Kurtarıcı’sı 
olarak benimsedi. Lütfen değerli 
dualarınızda vaizliğimize değin-

HINdIsTAN

Kardeş T.R. Vaiz Alamo’nun dinamik, dine ruh kazandırıcı kitabı Mesih’i dağıtıyor 
— Rajahmundry, Hindistan

Aşağıdakiler, Vaiz Alamo’nun kitabı: 

Mesih
Basılmış En Büyük Mucize: 

Mesih’in İncil Kehaneti’ne Göre Kaydı’ndan
 alıntıdır.

“Bütün peygamberler O’NA tanıklık eder” (Elçilerin İşleri 10:43) 
“Kitap’ın Benim için yazılan cildinde”  

(Mezmur 40:7, İbraniler 10:7).

meden geçmeyin. O’nun asma bah-
çesindeki saygı dolu hizmetkarınız. 
Saygılarımla,
Vaiz N.T.
Rampachodavaram Mandal
Hindistan

http://www.alamoministries.com/content/english/Messiah_Book/index.html
http://www.alamoministries.com/content/english/Messiah_Book/index.html
http://www.alamoministries.com/content/english/Messiah_Book/index.html
http://www.alamoministries.com/content/english/Messiah_Book/index.html
http://www.alamoministries.com/content/english/Messiah_Book/index.html
http://www.alamoministries.com/content/english/Messiah_Book/index.html
http://www.alamoministries.com/content/english/Messiah_Book/index.html
http://www.alamoministries.com/content/english/Messiah_Book/index.html
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disini O’na atanan “bizim günahlarımı-
zı taşıma” işine gönüllü olarak adadı ve 
kuzu gibi katledilmeye götürüldü. Me-
sih cömert ve yüce sessizliği içinde en 
büyük çilelere katlanacak, çünkü Yehova 
bunu istiyor. Ve biz bu noktadan, sonsuz 
sevginin dipsiz gizemine bakıyoruz.  

Yeni Ahit’te İsa dövüldüğünde, hak-
sız yere suçlandığında, kötü muamele 
gördüğünde, onunla alay edildiğinde, 
üzerine tükürüldüğünde, ona zorbaca 
davranıldığında, İsa tartaklanıp kır-
baçlandığında ve çarmıha gerildiğinde, 
içinde O’nu cezalandıranlara karşı hiç-
bir gücenme, hiçbir suçlama yoktu; İsa 
yüksek sesle şikayet de etmedi, yalnızca 
dua etti.

Birçok sahte tanık O’nun aleyhinde 
konuştuktan sonra, başpapaz, “Hiçbir 
şeye cevap vermeyecek misin?” dedi... 
Ama İsa sessizliğini bozmadı (Matta 
26:59-63).

İsa’nın çarmıha gerilme işkencesi-
ni çekerken ettiği dua şöyledir: “Baba, 
onları affet; çünkü onlar ne yaptıklarını 
bilmiyorlar” (Luka 23:34).

(devamı 6. sayfada)

Vaiz Mike Omoasegun kendi cemaatinden bazı insanlarla birlikte, Tony 
Alamo Hıristiyan Vaizlikleri’nden, Vaiz Alamo’nun dine ruh kazandırıcı 
literatürünü ve Kral James Onaylı İncilleri teslim alıyor — Suleja, Nijerya

24 saat dua ve bilgi hattı: —(661) 252-5686

Bu hadisenin tamamı öyle alışılma-
dık, doğaya ve insan deneyimine öyle 
aykırı ki, insan hem tuhaf kehanetten, 
hem de, daha da olağanüstü biçimde ke-
hanetin gerçekleşmesinden ötürü şaşır-
madan, afallamadan edemiyor.

(11) Hapishaneden ve yargıdan 
uzaklaştırıldığında, Mesih’in davasını 
savunacak hiçbir savunucusu, masu-
miyetini ilan edecek hiçbir arkadaşı 
OLMAYACAK, Yeşaya 53:8:

“O hapishaneden ve yargıdan uzak-
laştırıldı: peki, O’nun neslini kim ilan 
edecek?”

Sanhedrinlerin “hayat memat du-
ruşma”larında suçlanan kişinin lehinde 
herhangi bir şey bilen insanları ortaya 
çıkıp bunu duyurmaya çağırmak gibi bir 
adetleri vardı. Bu, İsa’nın Nasıra’daki du-
ruşmasında görülmedi; onun Sanhed-
rinler önündeki aceleyle yapılan sahte 
duruşması, Sanhedrinlerin kendi ku-
rallarına ve var olan bütün doğruluk ve 
adillik standartlarına apaçık aykırıydı.

İsa yoz Yahudi hiyerarşisinin ve o 
sırada dünyadaki, Yahudi olmayan en 
büyük gücün temsilcilerinin karşısına 
bir başına, savunmasız çıkmak zorunda 
kaldı. Kimse ortaya çıkıp onun tara-
fını tutmadı. Yehuda O’na ihanet etti; 
Peter O’nu yeminlerle inkar etti; diğer 
havariler O’nu “terk ettiler ve kaçtılar” 
(Matta 26:56). Ve vaizliği sırasında 
onunla ilgilenen birçok kadın O çarmı-
ha gerilirken öylece durup “O’na uzak-
lardan baktı” (Matta 27:55). İsa’nın en 
muhtaç anında, insani terimlerle ko-
nuşmak gerekirse, ONUN YANINDA 
DURAN TEK BİR KİŞİ BİLE YOKTU. 
Evet, sonradan, İsa’nın kırık dökük be-
deni bitkin düşürücü saatlerce süren 
çileden ötürü uyuştuktan sonra, an-
nesi Meryem’le birkaç inançlı kadının 
ve O’nun sevgili havarisi Yuhanna’nın 
çarmıhın “yanında durdukları” doğru-
dur, ama İsa duruşması ve çarmıha ge-
rilişinin ilk saatlerinde tek başına bıra-

Yirmi dört saat erişilebilir olan 
dua ve bilgi hattımızdan:
Kaliforniya Pasadena’daki Fuller 

Ruhban Okulu, McAllister Kütüp-
hanesi’nden D.R. bize telefon etti ve 
yerde iki bülten bularak onları oku-
duğunu söyledi. Bültenleri çok sev-
miş ve mektuplaşma listesine alın-
mak istiyormuş. D.R. bizden Vaiz 
Alamo’nun şimdiye kadar yazdığı 
her bülteni ve her literatürü ona gön-
dermemizi rica etti. Vaiz Alamo’nun 
literatürünün tamamına sahip olmak 
istiyor: böylece araştırmacılar kü-
tüphanesine gelip Yahova’nın Sözü 
ve Vaiz Alamo hakkında daha çok 
şey öğrenmek için araştırma yapabi-
lecek. D.R. bu konuda çok heyecanlı. 
Kitaplıklarından birini sadece Vaiz 
Alamo’nun literatürüyle doldurma-
nın çok hoşuna gideceğini söylüyor. 
Vaiz Alamo’nun gerçeği olduğu gibi 
anlattığını söylüyor. 
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(5. sayfanın devamıdır)
kılmıştı — tamamen tek başına. Dünya 
tarihinde hiçbir zaman, arkadaşları ve 
sevdikleri tarafından İsa gibi tamamen 
terk edilen başka biri görülmemiştir. 

İsa yetkililer tarafından değil, bir 
çete, bir güruh tarafından tutuklandı: 
“başpapazlardan ihtiyarlara kadar, eli 
kılıçlı ve sopalı, çok büyük bir kalaba-
lık” tarafından (Matta 26:47). İsa bile 
onların yaklaşımının tutarsızlığı üze-
rinde yorumda bulundu: “Beni almak 
için bir hırsızmışım gibi, kılıçlar ve 
sopalarla mı geliyorsunuz? Ben ki her 
gün tapınakta sizinle oturdum, size öğ-
retmenlik ettim ve bana hiç el sürmedi-
niz. Ama bütün bunlar yapıldı ve pey-
gamberlerin Kitaplarında söylenenler 
gerçek olabilir.” (Matta 26:55-56)

İsa’ya karşı tanıklık etmesi, “O’nu 
ölüme mahkum etmesi” (Matta 26:59)  
için sahte şahitler çağrıldı ve İsa’nın du-
ruşması, yasaya aykırı bir biçimde gece 
yapıldı.

Roma mahkemesinde, Pilate İsa’yı 
adil bir şekilde mahkum etmek için 
boşuna sebep ararken insanlara, “O ne 
kötülük yaptı?” diye sordu. Aldığı ye-
gane cevaplar, liderlerinin coşturduğu 
çeteden gelen mantıksız bağırtılardı, 
“Çarmıha gerilsin... çarmıha gerilsin” 
(Matta 27:23). Sonra, Pilate mantıklı 
ve adil sözlerin baskın çıkamadığını ve 
daha beter bir “karmaşa”nın patlak ver-
diğini görünce ellerini bu işle zayıfça 
yıkadı ve İsa’yı O’nu çarmıha onlar ger-
sinler diye kalabalığa teslim etti (Matta 
27:22-26). Tarihin var olan hiçbir kay-
dında, adaletin bundan daha kötü bir 
biçimde uygulandığı görülmemiştir.

Ama İsa’nın masumiyeti yalnızca 
Pilate tarafından doğrulanmamış — 
“O’nda hiçbir suç bulamıyorum” (John 
19:6) — aynı zamanda eski zamanların 
Mesih kahini de, “O hiçbir şiddet eyle-
minde bulunmamıştır, O’nun ağzından 
da hiçbir aldatmaca dökülmemiştir” 
demiştir (Yeşaya 53:9).

MEsIH Zambiya
Sevgili Vaiz Tony Alamo,

Size bu mektubu yazmaktan çok 
mutluyum. Nasılsınız, Vaiz? Her Şeye 
Kadir Yahova’nın lütfuyla, iyi olduğu-
nuzu umuyorum. Dünya Bülteni’niz 
“Liderler ve Hikayeler”i okudum — 
Yahova o bültenle mucizevi bir bi-
çimde karşılaşmama izin verdi. Onu 
okuduktan sonra kendimi kutsanmış 
hissettim ve size yazmak istedim. İsa 
hayatlarına girebilsin diye kayıp ve 
kurtarılmamışlara el uzatan harikula-
de mesajlarınız için size teşekkür ede-
rim. Birçok insan sizin literatürünüz 
vasıtasıyla İsa’ya ulaşmaya çabalıyor 
ve şeytanın elinden kurtuluyor. Yaho-
va sizi mali, fiziksel ve manevi bakım-
dan kutsasın.

Vaiz, ben beş yıl önce evlenmiş 
genç bir kadınım. İki yıl önce haya-
tımı İsa Mesih’e adadım ve Yahova 
bana karşı merhametli davrandı. 
İsa’nın gerçek müjdelerini başkala-
rına öğretme hayalim var. Afrika’da 
kadınlar olarak, geleneksel mitlerden 
ötürü asırlardır zincirlere vurulmuş 
haldeyiz, bu yüzden kendimi Yaho-
va’ya adamayı çok istiyorum. Vaiz, gi-
dip kayıp ruhlara tanıklık edebilmek 
için sizden İnciller, kitaplar, bültenler, 
Yahova’nın mesajlarının kayıtlı ol-
duğu kasetler ve başka literatür kay-

nakları rica ediyorum. Son olarak da, 
İncil çalışması için materyal ve şarkı 
kasetleri rica ediyorum.
İsa yanınızda olsun,
L.M.           Isoka, Zambiya

Sevgili Vaiz Tony Alamo,
Sizi İsa Mesih’in adıyla, büyük 

bir mutluluk ve içtenlikle selamlıyo-
rum. Hayatınız ve Yahova’nın Sözü, 
dünyanın her köşesine ulaşabilsin ve 
hayatlar kurtarılabilsin diye en iyi şe-
kilde yaymak için kullanmayı planla-
dığı yol için Yahova’ya şükrediyorum. 
Vaiz Alamo, iş arkadaşım beni kötü-
lüklerden kurtarmadan önce putpe-
resttim ve bültendeki mesajınızı oku-
duğumda, yüreğim doğru yola saptı; 
Yahova’nın hayatımı değiştirdiğinden 
eminim. Yahova’nın içimize O’nun 
doğruluğunu yerleştirmemizi istedi-
ğini çabucak anladım. Vaiz Alamo, 
arkadaşımla birlikte Her Şeye Kadir 
Yahova’nın sözünü okuyabilmemiz 
için sizden bir ya da iki İncil rica edi-
yorum. Yahova’nın huzuru sizinle ve 
ruhunuzla olsun. Bizimki gibi rica-
lara yanıt veren iyi kalpli, düşünceli 
insanlara çok teşekkür ederim.
Teşekkürler, 
G.N.             Kitwe, Zambiya 

Meksika
Değerli Vaiz Alamo,

Son derece ilginç mesajlar ve dünyanın farklı bölgelerinden 
tanıklıklar içeren literatürünüz benim bulunduğum yere bile ulaştı. 
Şüphesiz Yahova, kurtuluş mesajı her insana ulaşabilsin diye sizi 
kuvvetli bir biçimde kullanıyor. Marihuana taşımacılığından ötürü 
son yedi buçuk yıldır hapishanedeyim. Burada kalışımın son iki 
yılında, Yahova kendisini perişan hayatımda olağanüstü bir biçimde 
gösterdi. Bu yıl salıverilmeyi umuyorum ve bana kitabınız Mesih’le 
birlikte, oğullarımın Hristiyanlığa döndürülebilmesine yardımcı 
olacak başka literatürleri gönderip gönderemeyeceğinizi öğrenmek 
istiyorum  
M.A.       Monclova, Coahuila, Meksika

Cilt 06100’de devam etmektedir
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Gana
Sevgili, iyi yürekli Vaiz,

Bana bültenlerinizi gönderdiğiniz 
için çok heyecanlandım. Geçen haf-
ta elime bir kutu dolusu bülten geçti. 
Yahova’nın sevgili hizmetkarı, insanlar 
bültenleri okuduklarında çok memnun 
oldular. Köydeki, hediyelerimizi her za-
man paylaştığımız ve dua buluşmaları 
için ziyaretlerine gittiğimiz arkadaşla-
rımız onları okumak için sabırsızlanı-
yordu ve bazı ruhlar, insanlardan gelen 
mektupları okuduklarında adeta can-
landılar. Buna çok seviniyoruz ve bizi 
mektuplaşma listenize alıp bize vaaz 
materyallerinizi göndermeniz için size 
yalvarıyoruz. İncillere, sizin literatürle-
rinize ihtiyacımız var ve vaizliğinizden 
gelen öğretiler bizi çok memnun edecek. 

Sevgili Vaiz, 
Yahova İsa Mesih adına, selamlar. 

Amin. Bana gönderdiğiniz son bültenler 
dağıtıldı ve onların insanların hayatlarını 
nasıl değiştirdiğini görünce hayrete ka-
pıldım. Bu insanlar artık bütün yürekle-
riyle Yahova’ya hizmet etmeye ve bazıla-
rı size yazmaya söz veriyor. Sizden bana  
Mesih adlı kitabın 25 kopyasını, farklı 
bültenlerinizden 150 kadarını ve birkaç 
İncil ve dini yaymama yardım edecek 
başka literatür göndermenizi rica ediyo-
rum; bunlar arkadaşlarım, ailem ve İsa 
Mesih’i daha iyi tanımak isteyen, bunun-
la ilgilenen başka insanlara yardım ede-
cek. Burada, Nijerya’da, vaizlerinizden 
biri olmayı çok istiyorum. Bunun için ne 
gerektiğini biliyorum. Yahova’nın elinin 
sizin hayatınızın ve vaizliğin üzerinde 
olduğunu gördüm ve ben de sizin ha-
yatınızla vaizliğinizin üzerindeki bu kut-
sanmaya ve lütfa kavuşmak istiyorum. 
Sizden haber ve mektup almayı hevesle 
bekliyorum
Saygılarımla Yahova’nın hizmetinde,
R.M.             Port Harcourt, Nijerya

Nijer ya

Vaiz Alamo’ya Mektuplar Togo

Sevgili Vaiz,
Size uzaklardan, Gana’dan selamlarımı 

gönderiyorum. Mesih adlı literatürünüzü 
okuduktan sonra, size büyük bir heyecan-
la, İsa Mesih’i sonunda kişisel Kurtarıcı’m 
olarak kabul ettiğimi ve onun da gelip be-
nim için çarmıhta öldüğünü söylemek is-
tiyorum. Önceden Yahova’nın bilinmedi-
ği bir dünyadaydım; O’nun oğlu Mesih’i 
de tanımazdım, ama sizin literatürünüzü 
okuduktan sonra, önceden kayıp halde 
olduğumu, ama sonra bulunduğumu 
anladım; önceden karanlıkta olduğumu, 
ama sonra Yüce Yahova’nın beni ışığa 
götürdüğünü anladım. Bu yüzden yeni-
den doğmuş bir Hristiyan’ım, ve yaşayan 
Yahova’nın oğullarından biriyim. Şu anda 
elimde İncil yok; mümkünse bana bir İn-
cil ve kısa kitabınız Mesih’i göndermenizi 
rica ediyorum. Bana Yahova’yı tanıma-
ma yardım edebilecek başka kitaplar da 
gönderirseniz size minnettar olurum. Şu 
anda Koforidua’daki Pentecostal Kilise-
si’ne devam ediyorum. Yüce Yahova, yap-
tığınız iyi işler için sizi bollukla kutsasın.
Saygılarımla,
D.F.        Koforidua, Gana

Sevgili Vaiz Tony,
Bana Mesih adlı kitabınızı, artı 

on bülteninizi gönderdiğiniz için 
teşekkür ederim. Bu materyaller 
hayatıma ruhsal bir farkındalık kat-
tı ve Yahova’nın isteklerini yerine 
getirmek üzere coşkuya kapılmamı 
sağladı. İnancı zayıflamış bazı Hris-
tiyan arkadaşlara bültenlerinizden 
verdim ve onları ziyaret ettiğimde, 
hepsi manevi olarak yeniden can-
landıkları için çok mutlu olduk-
larını belirttiler; şu anda da sizin 
bültenlerinizi okudukları için ha-
yatlarında her şey yolunda. Bunlar 
bültenlere aç insanlar, o yüzden lüt-
fen bana, onlara çok ihtiyaç duyan, 
Hristiyanlığa yeni dönmüş insanlar 
için 150 bülten ve birkaç İncil gön-
derin. Yahova’nın Sözü’nün büyük 
bir sadakatle yaydığınız zengin öğ-
retileri için size teşekkür ederim. 
Her Şeye Kadir Yahova sizi kutsa-
maya devam etsin. İnanç dağları 
bile yerinden oynatır.
İsa’nın sevgisiyle kızınız,
T.O.                        Kumasi,  Gana

Yahova, Siz, sevgili oğlunuz Sion ve si-
zinle birlikte vaizliğinizde çalışan herkes 
için dua ediyoruz. Her şeyden önce, lüt-
fen bizim için elinizden geldiğince dua 
edin. Her Şeye Kadir Yahova’nın kuv-
vetli kolunu harekete geçiren dualardır. 
Dua olmasa, yalnızca “tekerleklerimizi 
döndürüyor” oluruz. Lütfen Yahova’nın 
isteklerini yerine getirmek için uzak 
köylere ve dağlara giden öğrenci gönül-
lülerimiz için dua edin. Onların yürek-
lerinde cesaret, inanç ve sevgi olması 
için dua edin. İsa’nın Ruhu sizin reh-
beriniz ve lideriniz olsun. Sizi bollukla 
kutsamayı hiç unutmasın. Yahova’nın 
size huzur ve refahla dolu uzun bir hayat 
vermesi için dua ediyoruz.
Sizi İsa’nın sevgisiyle seven, 
A.S.              Accra, Gana

İsa’nın sevdiği,
Mektubunuzu almak bizi çok 

sevindirdi. Gönderdiğiniz literatür 
bizi çok mutlu etti. Yahova ger-
çekten o literatür vasıtasıyla çalışı-
yor. Sizin kitapçıklarınız sayesinde 
İsa’ya gelen on beş ruhu bünyemi-
ze kazandırdık ve Yahova’nın he-
pinizi bollukla kutsaması için dua 
ediyoruz.

CD’lere gelince, dine yeni dö-
nenler için onlara ve İncillere ihti-
yacımız olacak. Şu durumda, on-
ları satın alacak mali güce sahip 
değiliz. Togo çok yoksul bir ülke. 

Paskalya kampanyası için elimi-
ze CD’ler ve İnciller geçmesini sa-
bırsızlıkla bekleyeceğiz.
Peder  Henry James          Lome, Togo
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(3. sayfanın devamıdır)
Siz de benim gibiyseniz ve lanetlen-

meyi değil, kurtarılmayı yeğliyorsanız, 
Yahova’ya şu duayı edin:

YAHOVA’m, günahkar ruhuma 
merhamet et.33 İSA MESİH’in yaşayan  
YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna 
inanıyorum.34 O’nun çarmıhta öldüğü-
ne ve bütün eski günahların affedilmesi 
için değerli kanını döktüğüne inanıyo-
rum.35 YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL 
RUH’un gücüyle ölüyken dirilttiğine36 
ve İSA’nın şu anda YAHOVA’nın sağ 
kolu olarak yanı başında oturduğuna, 
günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine 
inanıyorum.37 Kalbimin kapısını açıyo-
rum ve SENİ kalbime davet ediyorum, 
İSA.38 Kalvari’deki çarmıhta benim ye-
rime döktüğün değerli kanla bütün pis 
günahlarımı yıkayıp temizle.39 Beni geri 
çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı af-
fedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu 
biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil 
öyle diyor.40 SENİN SÖZÜN kimseyi 
geri çevirmeyeceğini söylüyor ve buna 
ben de dahilim.41 O yüzden, SENİN beni 
duyduğunu, SENİN bana cevap verdi-
ğini ve kurtarıldığımı biliyorum.42 Ve 
ruhumu kurtardığın için SANA teşek-
kür ediyorum, İSA; minnetimi SENİN 
33 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   34 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   35 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9   36 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   37 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13   38 1 Kor. 
3:16, Esin. 3:20   39 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14   40 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14   41 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, 
Rom. 10:13   42 İbr. 11:6   43 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14   44 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5   45 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

buyurduklarını yaparak ve daha fazla 
günah işlemeyerek göstereceğim.43

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen 
suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve 
KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi 
söyledi.44 İncil’in Kral James Versiyonunu 
[the English King James Version] özenle 
okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.45

İncil’in yeni versiyonlarından, NIV, 
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme 
edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar 
13:1-4 orijinal yazılarda şunu söylemek-
tedir: “Herkes, altında bulunduğu yö-
netime bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan 
olmayan yönetim yoktur. Var olanlar 
Yahova tarafından kurulmuştur [Yaho-
va’nın yeryüzündeki güçleri, İncil’i vaaz 
edenlerdir]. Bu nedenle, yönetime karşı 
direnen, Yahova’nın düzenlediğine karşı 
gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyi-
lik yapanlar değil, kötülük yapanlar yö-
neticilerden 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 DEĞİL-
DİR!!!! İnciller onların Şeytan’dan geldi-
ğini söylemektedir.]”

Yahova diğer insanlara kurtarılı-
şınızı anlatmanızı istiyor. Vaiz Tony 
Alamo’nun İncil literatürünün dağıtı-

cılarından biri olabilirsiniz. Size litera-
türü 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 YAHO-
VA’nın ondalık vergi ve bağışlarını çal-
mayın. YAHOVA, “Bir insan YAHO-
VA’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 ver-
gisi, brüt gelirinizin %10’udur] ambara 
getirin, böylece BENİM evimde et [ma-
nevi yemek] olsun [ruhsal kurtarılsın], 
ve BANA bu vesile ile hemen kanıtla-
yın, dedi CENNET ORDULARININ 
YAHOVA’SI, size Cennet’in pencereleri-
ni açmazsam ve sizi kutsamazsam, onu 
almaya yerinizin olmayacağını görün. 
Ve yok ediciyi sizin için cezalandıraca-
ğım, o da toprağınızdaki meyveleri yok 
etmeyecek; asmanız da tarlada zama-
nından önce meyve vermeyecek, dedi 
CENNET ORDULARININ YAHO-
VA’SI. Ve bütün uluslar size kutsanmış 
diyecek: çünkü sizinki harikulade bir 
diyar olacak, dedi CENNET ORDULA-
RININ YAHOVA’SI (Malaki 3:8-12). 

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
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