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O “bütün dünyayı kandırdı” (Esinleme 
12:9) ve mümkün olduğunda en seçil-
memişleri aldattı. İSA’nın düşündüğü 
gibi düşünmezsek bu ihtimal var olur. 
İSA der ki, “Çünkü sahte mesihler, sahte 
peygamberler türeyecek; bunlar büyük 
belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle 
ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile 
saptıracaklar” (Matta 24:24). 

İnsan ömrü kısadır. Dünyadaki ha-
yatımız bir gölgeden ibarettir (1 Tarihler 
29:15, Eyüp 8:9, Mezmurlar 102:11, 
144:4, Vaiz 6:12, 8:13).

YAHOVA yine hayatlarımızın buhara 
benzediğini söyler; hayatımızda kesin-
lik yoktur. Yarın burada olup olmaya-
cağımızı bilmiyoruz. Yakup 4:14 şöyle 

der: “Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. 
Yaşamınız nedir ki? Kısa süre görünen, 
sonra yitip giden buğu gibisiniz.”

Hayatlarımız otlar gibidir. İSA, “Bugün 
var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu 
böyle giydiren YAHOVA’nın sizi de giydire-
ceği çok daha kesin değil mi, ey kıt imanlı-
lar?” demiştir (Matta 6:30). Yakup 1:10-11 
der ki, “Çünkü zengin kişi kır çiçeği gibi 
solup gidecek. Güneş yakıcı sıcağıyla doğar 
ve otu kurutur. Otun çiçeği düşer, görünüşü-
nün güzelliği yok olur. Zengin de bunun gibi 
kendi uğraşları içinde kaybolup gidecektir.”

Şu anda nükleer silahların işgal ettiği 
bir dünyada yaşıyoruz. Dünyayı birkaç 
saniye içinde cehenneme çevirecek ka-
dar çok nükleer bomba var. YAHOVA’nın 

SÖZ’ü bize zamanın sonunun, yani içinde 
bulunduğumuz günlerin, şimdiye kadar 
görülmemiş derecede tehlikeli ve sıkıntı-
lı zamanlar olduğunu söyler. Peygamber 
Daniel bugünleri öngörmüştü. Daniel 
şöyle demişti: “O zaman senin halkını 
koruyan büyük prens Mikail görünecek. 
Ulusun oluşumundan o zamana kadar  
hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. 
Bu dönemde halkın – adı [Cennet’teki 
hayatı konu alan!] kitapta yazılı olanlar – 
kurtulacak. Yeryüzü toprağında uyuyan-
ların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz ya-
şama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe 
gönderilecek” (Daniel 12:1-2). Esinleme 
12:12 der ki, “Vay halinize, yerde ve de-
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Hepimiz hayatımızın sonunda YAHOVA’nın SÖZ’üyle, 
YAHOVA’nın söyledikleriyle yargılanacaksak, insanın gö-
rüşlerinin ne önemi vardır?1 Ne düşündüğümüzün hiçbir 
önemi yok. Bize İSA’nın düşündüğü gibi düşünmemiz em-
redilmiştir (Romalılar 13:14, 15:5-6, 1 Korintliler 1:10, 2:16, 
Galatyalılar 3:27, Filipliler 1:27, 2:2, 1 Petrus 4:1). Filipliler 
2:5 der ki: “Mesih İsa’daki düşünce sizde de olsun.” 

Süleyman’ın Özdeyişleri 14:12’de şu sözler geçmekte-
dir: “Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, ama sonu 
ölümdür.” Şeytan bütün dünyayı kandırdı. Esinleme 12:9 
der ki, “Büyük ejderha – İblis ya da Şeytan denen, bü-
tün dünyayı saptıran o yaşlı yılan – melekleriyle birlikte 
yeryüzüne atıldı.” Biz insanlar çok dikkatli olmalı, tem-
kini elden bırakmamalıyız. 1 Petrus 5:8’in de dediği gibi, 
“Ayık ve uyanık olun [olmalıyız]. Düşmanınız Şeytan 
kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor.” 
YAHOVA İSA’nın düşündüğü gibi düşünmediğimiz tak-
dirde Şeytan’ın bizi yutacağını garanti ediyor. Unutmayın, 
Şeytan yalancıdır ve yalanın babasıdır (Yuhanna 8:44). 
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inancımla örtüştüğünden sizden 
birçok şey öğrenebilirim. Mesajları-
nızın bir kısmını evimde İncil’e da-
nışarak incelediğimde hepsinin ger-
çek olduğunu ve Cennet’in Krallığı 
için bana faydalı olduğunu gördüm. 

İncil’in gerçeğiyle ilgili bildiğim 
bir şey varsa, kardeşim, o da İncil’i 
diğerlerine öğretmenin çok zor ol-
duğudur. Ayrıca, gerçek bizi kutsal 
yazılarla ilgili endişelerden kurtarır. 

Gerçek öğretilerinizi incelerken, 
gerçeği duyduğumda bir uyarı al-
mış gibi oldum. Şimdi Yahova’nın 
birliğinde ve nihayetinde büyük 
çoğunluğu ya da İsa’nın “diğer 
koyunları”nı oluşturanların ara-

(1. sayfanın devamıdır)
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(devamı 4. sayfada)

nizde yaşayanlar! Çünkü Şeytan zamanı-
nın az olduğunu bilerek büyük bir öfkeyle 
üzerinize indi.” Ve YAHOVA peygamber 
Yoel aracılığıyla konuşarak şunu sorar: 
İnsanoğlunun tarihinde, hiç şu anda ya-
şadığımız gibi bir gün yaşanmış mıdır? 
Yaşlı adamlara sorun. Tarih kitaplarına 
bakın. Hiç dünyayı paramparça edecek, 
herkesi un ufak edecek kadar büyük bir 
nükleer güç olmuş mudur? Şeytan’ın gücü 
yoluyla, YAHOVA’nın SÖZ’üne yöne-
lik, hiç bugünkü kadar büyük bir saldırı 
olmuş mudur? Ya da YAHOVA’nın TA 
KENDİSİNİN adına yönelik bir saldırı? 
Bu sorular, yaşayan YAHOVA zayıfmış ve 
bu putperestlere hiçbir şey yapamazmış-
çasına soruluyor. 

Şeytani insanlar Yoel 1:4’te çıyan-
lar, çekirgeler ve tırtıllar olarak sembo-
lize edilmiştir. Bunlar yıllardır İncil’i, 
YAHOVA’nın saf, hiç yanılmayan SÖZ’ü 
olan Kral James Onaylı İncil’i şeytan 
gibi göstermiştir! Daha birkaç yıl ön-
cesine kadar YAHOVA’nın KUTSAL 
SÖZ’ünden geriye pek bir şey kalma-
mıştı, ama bugün İSA kuvvetli insanları, 
ulu insanları çıyanın, çekirgenin, tırtılın 
insanoğlunun tamamını yok etmek için 

YAHOVA’nın hiç yanılmayan SÖZ’ünün 
gerçek anlamını kemirip bitirdiği şeyi 
yeniden tamir etmeye çağırıyor. Şeytan 
bütün dünyayı kandırdı (Esinleme 12:9). 

İSA’nın vaizliğinden evvel, Yahya 
Peygamber önce İSA’nın usullerini her-
kese öğretmesi, ardından YAHOVA’nın 
SÖZ’ünün gerçek anlamını yabanılda 
feryat eden bir ses olarak dünyaya du-
yurması için öncü olarak gönderildi. 
Markos 1:2-3 der ki, “İşte, habercimi 
senin simandan [İSA’nın simasından] 
önce gönderiyorum;  O senin yolunu 
[İSA’nın yollarını] senden önce hazırla-
yacak. Çölde haykıran, ‘İSA’nın yolunu 
hazırlayın, Geçeceği patikaları düzleyin’ 
[YAHOVA’nın SÖZ’ünün gerçeğini bili-
nir kılın] diye sesleniyor.”

Görünüşe bakılırsa bugün herkes 
İncil’i kendi tarzında yorumluyor. Bu, 
dine küfür niteliğinde olabilir. Ama bu-
gün YAHOVA İSA’nın ikinci gelişinden 
önce O’nun yollarını hazırlaması için 
bir Yahya Peygamber ordusu kuruyor. 
O’NUN SÖZLERİ’nin doğru anlamını ve 
tövbe etmenin doğru anlamını öğrenerek 
İSA’nın yollarını hazırlayacak bu çok sayı-
da Yahya Peygamber’den biri olabilirsiniz.

Dünya sürekli, “Kimse kusursuz değil-
dir,” “Kimse kusursuz olamaz,” diyor, ama 
YAHOVA Cennet’in Krallığı’na girmek 
için kusursuz olmamız gerektiğini söy-
lüyor.2 Matta 5:48 ve başka birçok kutsal 

yazı, “Cennet’teki BABA’nız nasıl kusur-
suzsa, siz de öyle kusursuz olun,” der.

Kusursuzluk bir gecede olan bir şey 
değildir, ama hepimiz kusursuz olmak 
için çabalarız. “Biri O’na, ‘Ey İSA,’ dedi, 
‘Kurtulanların sayısı az mı olacak?’ İSA 
oradakilere şöyle dedi: ‘Dar kapıdan gir-
meye gayret edin. Size şunu söyleyeyim, 
çok kişi içeri girmek isteyecek, ama gi-
remeyecek. Ev SAHİBİ kalkıp kapıyı 
kapattıktan sonra dışarıda durup, ‘Ey 
İSA, kapıyı aç bize!’ diyerek kapıya vur-
maya başlayacaksınız. O da size, ‘Kim 
olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmi-
yorum’ diye karşılık verecek. O zaman, 
‘Biz senin önünde yiyip içtik, sen de 
bizim sokaklarımızda öğrettin’ demeye 
başlayacaksınız. O da size şöyle diyecek: 
‘Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi 
bilmiyorum. Çekilin önümden, ey kötü-
lük yapanlar!’ İbrahim’i, İshak’ı, Yakup’u 
ve bütün peygamberleri YAHOVA’nın 
Krallığı’nda, kendinizi ise dışarı atılmış 
gördüğünüz zaman, aranızda ağlayış ve 
diş gıcırtısı olacaktır.   İnsanlar doğudan 
batıdan, kuzeyden güneyden gelecek 
ve Yahova’nın Krallığı’nda sofraya otu-
racaklar. Ve işte, sonuncu olan bazıları 
birinci, birinci olan bazıları da sonuncu 
olacak’” (Luka 13:23-30).

RUH’tan yeniden doğmalısınız 
(Yuhanna 3:3-7). Bu kusursuzluğun yal-

sında (Esinleme 7:9-17, Yuhanna 
10:16) sığınak arıyorum.

Manevi olarak genciz ve siz-
den materyal rica ediyoruz, çünkü 
Yahova’nın Söz’ünü okumak için 
malzeme bulmak çok zor çünkü 
kilise üyeleri yoksul ailelerden ge-
liyor. Bu genç şubeyi vaizliğinize 
kabul ederseniz, manevi öğretiler 
bakımından büyük yardımda bu-
lunmuş olursunuz. 

Bizi Kenya’daki kardeş kiliseniz 
olarak vaizliğinize kabul ettiğiniz-
de çok mutlu olacağız.
O’nun hizmetindeki kardeşiniz,
Vaiz David Oyaro,
Nairobi, Kenya, Afrika

Sevgili Vaiz Tony,
Size Kenya’dan en içten selam-

larımı gönderiyorum. Övgüler, za-
ferler ve ibadetler hep Cennet’te, 
Ziyon Dağı’nda bulunan Yaho-
va’nın olsun. 

Ben Kenya’dan Vaiz David Oyaro. 
İnternette dolaşırken web siteniz-
de inanç öğretilerinizle karşılaştım. 
Çok etkilendim ve Yahova’dan kili-
senizi buraya, Kenya’ya yayabilme-
niz için size dokunmasını diledim. 

Kenya’daki yerel kiliselerden bi-
rinde vaizlik yapıyorum. Yahova’nın 
hizmetkarlarından biri olarak sizinle 
temasa geçebilmek için dua ediyo-
rum; inancınızın bir kısmı benim için 
yeni olsa da, büyük bir kısmı benim 

Kenya

2 Yasa. Tek. 18:13, 1 Krallar 8:61, Mezm. 119:1-3, 2 Kor. 13:11, Efes. 4:11-13, 5:25-27, Filip. 2:15, 3:12-15, Kol. 1:21-22, 1 Tim. 6:11-14, 2 Tim. 3:16-17, İbr. 13:20-21, Yak. 1:4, 2 
Pet. 3:13-14, 1 Yuh. 3:6-10
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Sevgili Vaiz Alamo,
Size ilk kez yazıyorum ve bu 

mektup elinize geçtiğinde sağlığını-
zın, sıhhatinizin yerinde olacağını 
umuyorum.

Adım Victor. Başımı derde soktu-
ğumdan adeta bir çukura düştüm. Çok 
üzgündüm, ama bir arkadaşım bana 
Dünya Bültenlerinizin bir kısmını gön-
derdiğinde kutsanmış oldum. Onları 
tekrar tekrar okudum ve şimdi yüre-
ğimde huzur hissediyorum, gözlerim 
de açıldı. Yahova’ya şükürler olsun! Söz-
leriniz ruhuma merhem gibi geldiğin-
den artık kendimi farklı hissediyorum.

Eskiden Müslüman’dım, ama İsa 
sevgisini paylaşan kardeşim bana 

Vaiz Alamo, size şunu söylemek 
istiyorum: daha önce kimsenin kut-
sal yazıları bu kadar net bir biçimde 
açıkladığını ve onlara anlaşılması 
bu kadar kolay bir biçimde, Yaho-
va’dan gelen gerçek anlamlarını ver-
diğini duymadım. Lütfen bana Me-
sih adlı kitabınızı da gönderin.
Şimdiden teşekkürler, 
V.V.                        
Sterling, Colorado

bültenlerinizi gönderdiğinde kurta-
rıldım. Eskiden Muhammed’e ina-
nırdım, ama artık onun doktrininin 
Efendi’miz İsa Mesih’in doktriniyle 
aynı olmadığını biliyorum.

Lütfen bana bir İncil gönderir 
misiniz – çünkü İncil alacak param 
yok. Ayrıca, bana İsa için ruh kaza-
nabilmek için dağıtmak üzere daha 
fazla bülten gönderip göndereme-
yeceğinizi sormak istiyorum.

VAİZ ALAMO’YA MEKTUPLAR

www.alamoministries.com
Çevrimiçi Alamo Vaizlikleri

İspanyolca’dan tercüme edildi
Sevgili Vaiz Alamo,

İsa Mesih adına selamlar. El Shadday Kilisesi’nin vaiziyim. Bana 
gönderdiğiniz materyaller için size çok teşekkür ederim. Materyaller 
elime sağ salim geçti. Çoğunu dağıttım; İsa’ya dönen insanların sayı-
sını bilseniz hayrete düşerdiniz.

Sizden bana yeni İncil materyalleri, İnciller ve kitaplar gönder-
menizi rica ediyorum. Bunları gönderirseniz çok minnettar olurum. 
Yahova sizi bollukla kutsasın.
Vaiz W.C.                 Zulia, Venezuela

Vaiz Alamo’nun literatürü Andhra Pradesh, Hindistan köylerinde dağıtılıyor

Sevgili İncil Vaizi Tony Alamo,
Sizi Efendi’miz, kralların Kral’ı 

İsa Mesih’in adıyla selamlıyorum.
Radyodaki mesajlarınızla 

beni cesaretlendirdiğiniz için 
size çok teşekkür ederim. Saye-
nizde içimdeki adam İsa’nın ışı-
ğıyla dolu yeni bir hayatın için-
de yürüyor. Sizin sayenizde çok 
mutluyum. Hayatım artık başka 
insanların ve dünyanın mesele-
lerinden bağımsız. Sevgili Vaiz, 
sizden programınızın Radyo 
Doğu Afrika’da yayınlanmasına 
devam etmesini sağlamanızı 
rica ediyorum. 
İsa sevgisiyle,
Fredrick Gyaffe   
Iganga, Uganda, AfrikaColorado

Uganda

Venezuela
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nızca başlangıcı. RUH’tan yeniden doğ-
mak, kusursuzluğa giden yola adım at-
mak için bu duayı okuyun:

YAHOVA’m, günahkar ruhuma mer-
hamet et.3 İSA MESİH’in yaşayan  YA-
HOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna 
inanıyorum.4 O’nun çarmıhta öldüğüne 
ve bütün eski günahların affedilmesi 
için değerli kanını döktüğüne inanı-
yorum.5 YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL 
RUH’un gücüyle ölüyken dirilttiğine6 
ve İSA’nın şu anda YAHOVA’nın sağ 
kolu olarak yanı başında oturduğuna, 
günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine 
inanıyorum.7 Kalbimin kapısını açıyo-
rum ve SENİ kalbime davet ediyorum, 
İSA.8 Kalvari’deki çarmıhta benim ye-
rime döktüğün değerli kanla bütün pis 
günahlarımı yıkayıp temizle.9 Beni geri 
çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı af-
fedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu 
biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil 
öyle diyor.10 SENİN SÖZÜN kimseyi 
geri çevirmeyeceğini söylüyor ve buna 
ben de dahilim.11 O yüzden, SENİN beni 
duyduğunu, SENİN bana cevap verdiği-
ni ve kurtarıldığımı biliyorum.12 Ve ru-

humu kurtardığın için SANA teşekkür 
ediyorum, İSA; minnetimi SENİN bu-
yurduklarını yaparak ve daha fazla gü-
nah işlemeyerek göstereceğim.13

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen 
suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve 
KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi söy-
ledi.14 İncil’in Kral James Versiyonunu 
[the English King James Version] özenle 
okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.15

İncil’in yeni versiyonlarından, NIV, 
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme 
edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar 
13:1-4 orijinal yazılarda şunu söylemekte-
dir: “Herkes, altında bulunduğu yönetime 
bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan olmayan 
yönetim yoktur. Var olanlar Yahova ta-
rafından kurulmuştur [Yahova’nın yer-
yüzündeki güçleri, İncil’i vaaz edenler-
dir]. Bu nedenle, yönetime karşı direnen, 
Yahova’nın düzenlediğine karşı gelmiş 
olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik yapan-
lar değil, kötülük yapanlar yöneticilerden 
korkmalıdır. Yönetimden korkmamak is-
ter misin? İyi olanı yap, yönetimin övgüsü-
nü kazanırsın. Çünkü yönetim, senin iyili-
ğin 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 

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

İncil literatürünün dağıtıcılarından biri 
olabilirsiniz. Size literatürü ücretsiz gön-
dereceğiz. Daha fazla bilgi almak için bize 
telefon edebilir ya da e-posta gönderebi-
lirsiniz. 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 son-
ra, SENİ nasıl soyduk, dediniz. Ondalık 
vergi ve bağışlarla. Başınızda bir lanet 
var: çünkü BENİ, hatta bütün bu ulu-
su [ve bütün dünyayı] soydunuz. Bütün 
ondalık vergilerinizi [ondalık vergisi, 
brüt gelirinizin %10’udur] ambara ge-
tirin, 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 YAHOVA’SI. 
Ve bütün uluslar size kutsanmış diyecek: 
çünkü sizinki harikulade bir diyar ola-
cak, dedi CENNET ORDULARININ 
YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).

(2. sayfanın devamıdır)
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