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“Son günlerde YAHOVA’nın evinin dağı, [o son günler, bugünlerdir] dağların üzerine kurulacak [İncil’de dağ bir ulusu,
zaman zaman da belaları sembolize eder. Tepelerse zaman zaman şehirleri sembolize eder], tepelerin [dünya şehirlerinin]
üzerinde yükseltilecek ve ulusların hepsi ona akın edecek.
Birçok halk gelecek, ‘Haydi, YAHOVA’nın dağına, Yakup’un
YAHOVA’sının evine çıkalım’ diyecekler, ‘O bize kendi yolunu öğretsin, biz de O’nun yolundan gidelim.’ Çünkü
Yasa Siyon’dan, YAHOVA’nın SÖZ’ü Yeruşalim’den çıkacak” (Yeşaya 2:2-3). YAHOVA’nın SÖZ’ünün bu paragrafı,
YAHOVA’nın Yasası’nın son günlerde (şimdi) hala kuvvetle
geçerli olduğunu açıkça belirtmektedir.
Kehanetlerle bezeli Daniel kitabının yedinci bölümü bize
dört dünyevi krallıktan bahseder. Şimdiye kadar bunların
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dördü var olmuştur. Üçü gelip geçmiştir
ve dördüncüsü, şu anda içinde yaşadığımız krallıktır. Bu krallık da yakın zamanda yıkılacaktır, çünkü Roma (dördüncü
ve son laik krallık) aynı zamanda Şeytan
ya da deccal olarak bilinen büyük, kızıl
ejderhadan güç ve taht almıştır.1 Şeytan’ın
vakti kısadır ve o bunu biliyor! (Esinleme
12:3, 9, 12b). Bu dördüncü laik krallığın
başı olan Şeytan, “YÜCELER YÜCESİ’ni
kötüleyen sözler söylüyor, YÜCELER
YÜCESİ’nin kutsallarını bitkin düşürüyor” (Daniel 7:25). Bu, yani onun krallığı,
sona erecek.
Daniel 7:7 bu dördüncü şeytani krallık canavarının (Roma) “korkunç, ürkütücü, çok güçlü” olduğunu, “büyük
demir dişler”e sahip olduğunu, “yiyip
parçaladığını, arta kalanı ayakları altında

çiğnediğini, kendisinden önceki canavarlara benzemediğini, on boynuzunun
olduğunu” söyler.
Havari Paul bize kuvvetten düştüğümüzde, MANEVİ olarak güçlendiğimizi
söyler (2 Korintliler 12:10). O halde, hiçbir zaman yıpranmayan O’NA bel bağlamalıyız (2 Korintliler 12:9-10, Filipeliler
4:11-13). YAHOVA hepimizin O’NA
güvenmemizi, O’NA bel bağlamamızı,
O’NA itimat etmemizi ve yalnızca O’NA
karşı inanç beslememizi istiyor.2
Yakında sona erecek olan bu son krallık (Roma) “zamanı ve kanunları değiştirmeyi düşünecek [yasal evlilik yaşı (ki
o yaş ergenliktir); birden çok eşe sahip
olma (ki YAHOVA’nın kanunu bunu
onaylar3); aynı cinsten evlilikler (ki bunlar günahtır ve YAHOVA tarafından şid-

detle kınanmıştır); kürtaj (ki bu birinci
dereceden cinayettir, aynı zamanda günahtır ve YAHOVA tarafından şiddetle
kınanmıştır).4 Lezbiyenlik de eşcinsellik
(şiddetle kınanmıştır) gibi günahtır ve
YAHOVA tarafından şiddetle kınanmıştır.5 Sözde “merhamet” cinayetleri
günahtır ve YAHOVA tarafından şiddetle kınanmıştır. Zina devlet okullarında, özel okullarda, buraların dışında ve
başka her yerde günahtır ve YAHOVA
tarafından şiddetle kınanmıştır.6 Kral
James Onaylı İncil’e duyulan nefret yalnızca günah ve YAHOVA tarafından
kınanan bir eylem değil, dine küfürdür
(ve affedilemez7); YAHOVA’nın gerçeğine, On Emir’e, YAHOVA’nın Yasa’sına
ve peygamberlere, Eski Ahit’e ve Yeni

(devamı 2. sayfada)

1 Esin. 12:3-4, 9, 13:1-7 2 2 Sam. 22:33, 1 Tar. 5:20, 2 Tar. 16:7-9, Mezm. 1:1-3, 18:30, 34:22, 62:8, Nah. 1:7, Mark. 11:22-24 3 Mıs. Çık. 21:10, Yasa.Tek. 21:15-17, 25:5-6, Hak.
8:30, 12:8-9, 13-14, 2 Sam. 3:2-5, 5:13-16, 12:7-8, Yeş. 4:1, Matta 5:17 4 Mıs. Çık. 20:13, 21:12, Lev. 24:17, Çöl. Say.. 35:16-21, 30-33, Yasa. Tek. 5:17, Esin. 22:14-15 5 Yarat. 19:113, 24-25, Lev. 18:22, 20:13, Yasa. Tek. 23:17, Rom. 1:20-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-5, Yah. 7 6 1 Kor. 5:9-11, 6:9-10, 13, 18, 7:2, 10:7-8, 2 Kor. 12:21, Efes. 5:3, Kol.
3:5-6, 1 Sel. 4:3-5, Yah. 7, Esin. 2:14, 20-22, 9:20-21 7 Matt. 12:31, Mark. 3:29, Yuh. 6:63
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AZ İ ZLER
(1. sayfanın devamıdır)
Ahit’in yasalarına - ki onlar Matta’daki
sekiz kutluluktur (Matta 5. Bölüm) – duyulan nefret de aynı niteliktedir. Bunlar
günahtır ve kanunsuz iğrençliklerdir!]:
ve kutsallar [biz] bir zamana ve zamanlara ve zamanın bölünmesine dek onun
[Şeytan’ın hükümetinin] eline düşecek”
(Daniel 7:25).
Ama YAHOVA’nın sarayı toplanacak
(görüşmeye başlayacak) ve yerini alacak, YAHOVA’nın sarayı şeytani olanın
egemenliğini elinden alıp onu sonsuza
dek tüketme, yok etme kararına varacak. “Krallık, egemenlik ve Göklerin altındaki krallıktaki büyüklük kutsallara,
YÜCELER YÜCESİ’nin halkına verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza dek sürecek, bütün uluslar O’NA [YAHOVA’YA]
kulluk edip baş edecek” (Daniel 7:27).
Bu, kulağa inanılmayacak kadar iyi
geliyor ama YAHOVA her ne dediyse,
hepsi olacaktır!8 YAHOVA’nın azizlerinin
şeytanın İSA karşıtı hükümetinin haksız
egemenliği altında yaşamaktan bezdiğini biliyorum. Haksızların kendi iyilikleri
için hayatlarını İSA’ya adamaları için dua
ediyorum. Çok yakında Ateş Gölü’ne düşeceklerini bile bile insan kalabalıklarına
bakmak çok zor (Matta 7:13-14, Luka
13:23-30, Esinleme 20:14-15). Ama, onların ölümüne işkence ettikleri ve sahte
suçlamalarla hapse attıkları milyonlarca
insanı düşünün. Onların çocuklarını, kiliselerini ve yuvalarını ellerinden aldılar,
ailelerinin ayrı düşmesine sebep oldular.
Yalanlar söyleyerek; şeytani, sahte tanıklıkları ve iftiralarıyla onların paralarını
ve YAHOVA’ya hizmet etme kabiliyetlerini ellerinden aldılar.
Bize krallığını, egemenliğini ve tüm
göklerin altındakikrallığının yüceliğini verdiğin için SANA teşekkür ederiz,
BABA’MIZ YAHOVA, İSA MESİH. Biz
ki YÜCELER YÜCESİ’nin azizlerinin insanlarıyız; krallığını sonsuz kıldığın için
SANA teşekkür ederiz. Senin krallığında
bütün egemenler YAŞAYAN YAHOVA’ya,
KURTULUŞ YAHOVA’sına, İBRAHİM’in,
İZHAK’ın ve YAKUP’un YAHOVA’sına,
CENNET’in,
YERYÜZÜ’nün
ve
ÜZERLERİNDE YAŞAYAN HER ŞEYİN
YARATICISI’na hizmet eder.

Sözde dünya liderlerine oy vererek onları laik iktidara kavuşturan halk
YAHOVA’nın hiçbir zaman onları, yani
dinsizleri, insanları yönetmeleri için atamadığını hatırlamalı (Yasa. Tek. 17:1420). YAHOVA Yasanın Tekrarı Kitabı
17:14-15’te der ki, “EFENDİ’NİZ İSA’nın
size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinerek yerleştiğinizde ve ‘Çevremizdeki
ulusların tümü gibi biz de başımıza bir
kral atayalım’ dediğinizde, atayacağınız
kral EFENDİNİZ İSA’nın seçtiği kişi olmalıdır. Atayacağınız kral kendi kardeşlerinizden biri [YAHOVA’ya ve O’nun
SÖZ’üne, O’nun tek OĞLU’na gerçekten
inanan biri] olmalı. Soydaşlarınızdan olmayan birini, bir yabancıyı [inanmayan
birini, bir Müslüman’ı ya da başka bir
tanrıya, yani tanrı olmayan bir tanrıya inanan birini] kral seçmeyeceksiniz”
sözleri geçer. Bu kişiler YAHOVA onları
atadıktan sonra yanlış yola düşerlerse,
YAHOVA Kral Saul ve diğerlerine yaptığı gibi güçlerini ellerinden alır.9
Hiçbiri Yahudi olmayan dört dünya
krallığı vardı. İlki altından bir başla sembolize edilen Babil’di (Daniel 2:31-38);
ikincisi gümüştü ve Orta-Acemistan’ı
sembolize ediyordu (Daniel 2:32, 39);
üçüncüsü pirinçti ve Yunanistan’ı sembolize ediyordu (Daniel 2:32, 39); ve sonuncusu, ki hala öyledir, Roma’nın tekdünya devletiydi (Daniel 2:40-43, 7:7,
19, 23). Roma yok edilmek üzere olan
canavardır (Daniel 2:35, 44-45, Esinleme
16:10, 19, 18-2-24). Bu dördüncü devlet
demirdir, Nebukadnezar’ın dünyanın
sonuyla ilgili rüyasında görüldüğü gibi
da yarı demir yarı kilden ayakları vardır
(Daniel 2:31-44).
Kral rüyayı unuttu ve bu içine tasa
oldu, böylece kral Babil’in bütün bilge
adamlarını öldüreceğini söyledi. Rüyayı
ona hatırlatamadıkları takdirde buna dört
genç İsrailli, Daniel ve üç İbrani çocuk da
dahil olacaktı. YAHOVA’ya şükürler olsun ki, onlar dua ettikten sonra YAHOVA
Daniel’e rüyayı ve rüyanın yorumlarını
baştan sona gösterdi, böylece onların da
canı bağışlandı (Daniel 2:18-19).
“Daniel şöyle dedi: YAHOVA’nın
adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun! Bilgelik ve güç O’na özgüdür. O’dur zamanları ve mevsimleri
değiştiren [laik, İsa karşıtı bir hükümet
değil]. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, anlayışlılara
bilgi verir. Derin ve gizli şeyleri ortaya

çıkarır, karanlıkta neler olduğunu bilir, çevresi ışıkla kuşatılmıştır. Ey atalarımın YAHOVA’sı, SANA şükreder, SENİ
överim. SEN ki, bana [Daniel] bilgelik
ve güç verdin, SENDEN istediklerimizi bana bildirdin Ve kralın düşünü bize
açıkladın” (Daniel 2:20-23). YAHOVA
onların ve diğer bütün “bilge adam”ların
hayatlarını kurtardı.
Daniel krala, “Ama Gökte gizleri açıklayan bir Tanrı var. Son günlerde neler
olacağını Kral Nebukadnezar’a O bildirmiştir,” dedi (Daniel 2:28). Ve Daniel
bundan sonra krala, rüyasında ne gördüğünü anlatmış, rüyasının yorumunu
aktarmıştır (Daniel 2:29-45).
O, krala kendisinin (Daniel) diğer insanlardan fazlasını bilmediğini, rüyasında ne gördüğünü ve rüyasının yorumunu krala yalnızca Cennet’in YAHOVA’sı,
yani İSA ona gösterdiği için aktarabildiğini söylemiştir (Daniel 2:27-28). “Ey
kral, düşünde önünde duran büyük bir
heykel gördün. Çok büyük ve olağanüstü parlaktı, görünüşü ürkütücüydü. Başı
saf altından, göğsüyle kolları gümüşten,
karnıyla kalçaları tunçtan, bacakları
demirden, ayaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kildendi. [Yine altın
Babil’ken gümüş Orta-Acemistan, pirinç
Yunanistan’dı; demir ve kil Roma’ydı,
hala da öyledir.]
“Sen bakıyordun ki, bir taş insan
eli değmeden kesildi [Bu taş İSA’dır,
YAHOVA’nın yapısının ana köşe taşıdır;
biz de İSA’nın, yani ana köşe taşının üzerine inşa edilmiş canlı taşlarız. Biz taşlar
olarak İSA’nın bedenini, YAHOVA’nın tapınağını meydana getiririz,10 biz, gerçekten yeniden doğmuş, köktenci Ortodoks
Hristiyan kilisesiyiz.]” Bu taş (İSA) “heykeli [dört dünya krallığının heykeli] demirden, kilden ayaklarına çarparak onları
paramparça etti. Demir, kil, tunç, gümüş,
altın aynı anda parçalandı; yazın harman
yerindeki saman çöpleri gibi oldular.
Derken bir rüzgar [RUH, YAHOVA’nın
nefesi] çıktı, hiç iz bırakmadan hepsini
alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük
bir dağ oldu [bu, muazzam, dünya çapında bir ulusu sembolize eder], bütün dünyayı doldurdu” (Daniel 2:31-35).
Roma iki bin yıldan uzun süre, yani
diğer üç krallıktan çok daha uzun zaman
ayakta kaldı ve kopma noktasına geldi.
Biz azizler artık (çok yakında) ebediyen
iktidarda olacağız ve daima HER ŞEYE

(devamı 4. sayfada)

8 2 Kral. 15:12, Mezm. 33:11, 119:89-90, Vaiz 3:14, Ağıt. 2:17, Hez. 12:25, Matta 5:18, 24:35, Mark. 13:31, Luka 21:33, İbr. 6:18 9 1 Sam. 15:23, 1 Kral. 11:9-12, Dan. 5:18-30 10
Yeş. 28:16, 2 Kor. 6:16, Efes. 2:19-22, 1 Pet. 2:5-7, Esin. 3:12

2

VAİZ ALAMO’YA MEKTUPLAR

Hindistan
İsa sevgisini paylaşan manevi Kardeş’im,
Tony Alamo
Sana buradan selamlarımı gönderiyorum. Bana gönderdiğin literatürün elime
geçtiğini haber vermekten mutluluk duyuyorum. Cemaatimizin de yardımıyla, hepsini tek bir gün içinde dağıttım. Literatür çok
önemli ve mahvolan birçok ruhu kurtuluşa
ulaştıracak. Senin yazıların manevi karanlık
içinde yaşayan insanların kalbine derinden
saplanan, iki yüzü keskin bir bıçak gibi. Bu,
henüz İsa Mesih’in yoluna dönmeyenler için
anlaşılır bir şey. Böyle yazabilmek Yahova’nın
lütfudur. Yahova sana 2 Timoteos 4:8’de vaat
ettiği tacı bahşetsin. Beni vaizliğinizle haşır
neşir ettiği için Yahova’ya şükrediyorum.

Ben de bu dağlık, ormanlık bölgenin
en ücra, en tehlikeli kabile köylerindeki insanlara Yahova’nın sözünü öğretiyorum. Bu köylerde Koyalar, Kondareddyler ve Adivasiler gibi çeşitli kabile
insanları yaşıyor. Birçok insan benden
literatür istiyor, o yüzden lütfen bana
10.000 adet literatür, Mesih kitapları ve
mesajlarınızın sesli kayıtlarını gönderin.
Dua desteğinize ve yoldaşlığınıza ihtiyacımız var. Siz ve vaizliğiniz için dua etmeyi sürdürüyoruz.
İsa’nın hizmetindeki kardeşiniz,
Vaiz Kannabathula Joseph
Buttaigudem, Batı Godavari Bölgesi,
Andhra Pradesh, Hindistan

Zambiya

Vaiz M. Jayaraj Hindistan’da, Tony Alamo
Hristiyan Vaizlikleri’nden literatür, Mesih
kitapları ve İnciller alıyor.

Uganda

Beyefendi,
Zambiya’dan selamlar. Size yazma fırsatı bulduğum için memnunum. İnsanlara radyo aracılığıyla
ders verirken çıkardığınız iş için size minnettarım. Burada sizi Radyo Doğu Afrika’da dinliyoruz.
Dolayısıyla, yaydığınız mesajı boşuna yaymadığınızı, bu programı birçok insanın dinlediğini size
bildirmek görevimdir.
Sizi yaptığınız işte sebat etmeniz, Yahova’nın insanlarını özgürleştirme şevkinden vazgeçmemeniz
için teşvik ediyorum. Sizden yakın zamanda cevap
almayı umuyorum.
Saygılarımla,
Willie Chingwenembe
Livingstone, Zambiya, Afrika

Vaiz Tony Alamo,
Her şeyden önce, birçok Ugandalıya günahları hayatlarından tamamen çıkarmaları için fırsat vermiş olmanızdan dolayı, size teşekkür etmek istiyorum, sevgili
Sunucu. Ben de hiç durup dinlenmeden İsa sevgisiyle mutlu bir hayata başladığımdan söz edenlerdenim.
Radyo Doğu Afrika’daki radyo programınız ilahi bakımdan son derece zengin ve bize birçok şey katıyor.
Tony Alamo Vaizlikleri kesinlikle amacını yerine getirdi ve Yahova’ya programınızın sonsuza dek dinlenmeye
devam etmesi için dua ediyorum. Amin.
Charity Rutaremwa
Kampala, Uganda, Afrika

Nijerya

Kaliforniya
Kendisine karşı büyük bir hayranlık beslediğim Tony Alamo’ya,
Yahova vaizliğinizi hayatıma, bana burada, hapishanedeki diğer kadınlara özgürlük vermeyi öğrenmemde, tanıklığımı başkalarıyla paylaşmamda yardımcı olması için
kattı. Yahova hapishaneleri insanları hapsetmek için yaratmadı. Ben para bağımlılığı
ve arkadaşlarım tarafından kabul edilme saplantımdan ötürü hapse atıldım. Yahova
bana ihtiyacım olan tek kişinin Cennet’teki İsa olduğunu ve O’nun sevgisi ve şefkatiyle,
bana verileni benim de başkalarına verebileceğimi gösterdi. Ne kadar minnettar
olduğumu anlatmaya kelimeler yetmez.
Ne kadar değerli olduğumu görmeme
yardım ettiğiniz için teşekkürler. İsa
Efendi’mizdir!!!! Siz ve vaizlikleriniz için
dua ediyorum. Yahova sizi kutsasın.
Çevrimiçi Alamo Vaizlikleri Angelina Saavedra
www.alamoministries.com Corona, CA
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Sevgili Vaiz Alamo,
Vaizlikleriniz harikulade
işlere imza atıyor. Literatürlerinizden birçoğunu okudum ve
onlar hayatımda müthiş bir değişikliğe yol açtılar. Bu, yeniden
doğmaya karar vermeme sebep oldu. Şimdi dik durmak ve
üzerine uzun uzun düşünmek
için bir İncil’e ihtyacım var.
A.O.
Ikorodu, Lagos State,
Nijerya, Afrika

AZ İ ZLER
(2. sayfanın devamıdır)
KADİR YAHOVA’nın koruması altında
olacağız!11 İlahi yerlerde, İSA’nın içinde yaşamayı sürdürün!!12 Zafer bizimdir!!13 İSA
yanımızda!! Krallık ebediyen bizimdir!
İSA’yı henüz kişisel Kurtarıcı’nız olarak kabul etmediyseniz, Cennet’teki
BABA’nız YAHOVA’ya aşağıdaki duayı
edin ve bizimle birlikte hüküm sürün!
YAHOVA’m, günahkar ruhuma merhamet et.14 İSA MESİH’in yaşayan YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna inanıyorum.15 O’nun çarmıhta öldüğüne ve
bütün eski günahların affedilmesi için
değerli kanını döktüğüne inanıyorum.16
YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un
gücüyle ölüyken dirilttiğine17 ve İSA’nın
şu anda YAHOVA’nın sağ kolu olarak
yanı başında oturduğuna, günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine inanıyorum.18
Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kalbime davet ediyorum, İSA.19 Kalvari’deki
çarmıhta benim yerime döktüğün değerli
kanla bütün pis günahlarımı yıkayıp temizle.20 Beni geri çevirmeyeceksin, İSA;
günahlarımı affedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu biliyorum, çünkü SENİN
SÖZÜN İncil öyle diyor.21 SENİN SÖZÜN

kimseyi geri çevirmeyeceğini söylüyor ve
buna ben de dahilim.22 O yüzden, SENİN
beni duyduğunu, SENİN bana cevap verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.23 Ve
ruhumu kurtardığın için SANA teşekkür
ediyorum, İSA; minnetimi SENİN buyurduklarını yaparak ve daha fazla günah işlemeyerek göstereceğim.24
Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya
batırılmayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL
RUH adına vaftiz edilmeyi söyledi.25 İncil’in
Kral James Versiyonunu [the English King
James Version] özenle okuyup anlayın ve
söylediklerini yapın.26
İncil’in yeni versiyonlarından, NIV,
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar 13:14 orijinal yazılarda şunu söylemektedir:
“Herkes, altında bulunduğu yönetime bağlı
olsun. Çünkü Yahova’dan olmayan yönetim
yoktur. Var olanlar Yahova tarafından kurulmuştur [Yahova’nın yeryüzündeki güçleri,
İncil’i vaaz edenlerdir]. Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Yahova’nın düzenlediğine karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik yapanlar değil, kötülük yapanlar
yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden
korkmamak ister misin? İyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim, senin iyiliğin için Yahova’nın hizmetindedir. [LAİK DEVLET YA DA DEVLET
KURUMLARI ÖYLE DEĞİLDİR!!!! İnciller
onların Şeytan’dan geldiğini söylemektedir.]”

Yahova diğer insanlara kurtarılışınızı
anlatmanızı istiyor. Vaiz Tony Alamo’nun
İncil literatürünün dağıtıcılarından biri
olabilirsiniz. Size literatürü ücretsiz göndereceğiz. Daha fazla bilgi almak için bize
telefon edebilir ya da e-posta gönderebilirsiniz. Bu mesajı başka biriyle paylaşın.
İsa’nın buyurduğu gibi, dünyanın kurtarılmasını istiyorsanız YAHOVA’nın ondalık vergi ve bağışlarını çalmayın. YAHOVA,
“Bir insan YAHOVA’yı soyar mı? Ama siz
BENİ soydunuz. Ama sonra, SENİ nasıl
soyduk, dediniz. Ondalık vergi ve bağışlarla. Başınızda bir lanet var: çünkü BENİ,
hatta bütün bu ulusu [ve bütün dünyayı]
soydunuz. Bütün ondalık vergilerinizi [ondalık vergisi, brüt gelirinizin %10’udur]
ambara getirin, böylece BENİM evimde
et [manevi yemek] olsun [ruhsal kurtarılsın], ve BANA bu vesile ile hemen kanıtlayın, dedi CENNET ORDULARININ
YAHOVA’SI, size Cennet’in pencerelerini
açmazsam ve sizi kutsamazsam, onu almaya yerinizin olmayacağını görün. Ve
yok ediciyi sizin için cezalandıracağım,
o da toprağınızdaki meyveleri yok etmeyecek; asmanız da tarlada zamanından
önce meyve vermeyecek, dedi CENNET
ORDULARININ YAHOVA’SI. Ve bütün
uluslar size kutsanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade bir diyar olacak, dedi
CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI”
(Malaki 3:8-12).

11 Dan. 2:35, 44-45, 7:18, 22, 27, Esin. 5:9-10, 11:15-18, 20:4-6, 22:3-5 12 Efes. 2:4-7 13 1 Kor. 15:54-58, 1 Yuh. 5:4 14 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 15 Matta 26:63-64, 27:54,
Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 16 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9 17 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 18 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13 19 1 Kor. 3:16, Esin. 3:20 20 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7,
Esin. 1:5, 7:14 21 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14 22 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 23 İbr. 11:6 24 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10,
Esin. 7:14, 22:14 25 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5 26 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.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Yirmi dört saat erişilebilen dua ve bilgi hattı: +1 (661) 252-5686 • Faks +1 (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Dünya Çapında Tony Alamo Hristiyan Vaizlikleri, YAHOVA’ya bütün yürekleri, ruhları, akılları ve güçleriyle hizmet etmeyi
gerçekten isteyenler için ABD lokasyonlarımızda yaşam için gerekli her şeye sahip meskenler sağlamaktadır.
New York City’de her Salı saat 20:00’de ve diğer lokasyonlarda haftanın her akşamı kilise toplantıları düzenlenmektedir.
Bilgi almak için lütfen +1 (908) 937-5723’ü arayın. HER KİLİSE TOPLANTISINDAN SONRA YEMEK SERVİSİ YAPILMAKTADIR.
Vaiz Alamo’nun Eski Ahit’teki İSA’nın 333’ten fazla kehanette açığa çıktığını gösteren kitabı Mesih’i isteyin.
Vaiz Alamo’nun literatürünü dağıtarak ruh hasadında işçi olun.
Literatürümüzün ve işitsel mesajlarımızın hepsi, kargo da dahil olmak üzere ücretsizdir.
Sizden bunlar için para almaya teşebbüs eden olursa, lütfen ödemeli olarak +1 (661) 252-5686’yı arayın.
BU LİTERATÜR GERÇEK KURTULUŞ PLANINI İÇERMEKTEDİR (Elçilerin İşleri 4:12)
LÜTFEN LİTERATÜRÜ ATMAYIN, BAŞKA BİRİNE VERİN.
Aranızdan başka ülkelerde yaşayanlar, sizin bu literatürü ana dilinize tercüme etmenizi destekliyoruz.
Yeniden baskı yapacaksanız, lütfen bu telif hakkı ve kaydı eklemeyi unutmayın.
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