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Hiçbir zaman “daha fazla devam 
edemem” demeyin, çünkü İsa’nın 
kuvvetli inancına güvenirseniz devam 
edebilirsiniz. Yarın güneş yine parla-
yacak, çünkü İsa yanınızda olacak. O 
sizi hiçbir zaman terk etmeyecek, yüz 
üstü bırakmayacak.1 O’nun inancıyla 
güçlendiğinizde Yahova’dan olan her 
şeyi seveceksiniz. İsa der ki, “Çarmı-
hı [kendi çarmıhınızı] sırtınıza alın 
ve Beni takip edin [bunu yaptığınızda 
mutlu olacaksınız]” (Markos 10:21b).

İsa’ya duyulan inanca güvenin. 
Böylece, “Mesih İsa’nın iyi bir askeri 
olarak sıkıntıya göğüs gerebilirsiniz. 
Askerlik yapan kişi günlük yaşamla 
ilgili işlere karışmaz; kendisini asker-
liğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır” (2 
Timoteos 2:3-4). 

Matta 16:24’te, “İsa öğrencilerine 
şunları söyledi: ‘Ardımdan gelmek is-
teyen kendini inkâr etsin, çarmıhını 
yüklenip Beni izlesin.’” İsa hayatı bo-

yunca, hatta çarmıhtaki ölümü sıra-
sında bile kendisini inkar etmiştir; biz 
de aynısını yapmalıyız. İsa kendisini 
inkar ettiği için yücelmiştir.2

Koloseliler 1:18-23: “Bedenin, yani 
kilisenin başı O’dur [İsa’dır]. Her şeyde 
üstünlüğü olsun diye başlangıç olan 
ve ölülerden ilk doğan O’dur. Çünkü 
Yahova bütün doluluğunun O’nda bu-
lunmasını uygun gördü. Mesih’in çar-
mıhta akıtılan kanı aracılığıyla barış-
mış olarak yerdeki ve gökteki her şeyle 
O’nun [ONA duyulan inanç] aracılı-
ğıyla uzlaşmaya razı oldu. Yaptığınız 
kötülükler yüzünden bir zamanlar 
düşüncelerinizde Yahova’ya yabancı 
ve düşmandınız.  Şimdiyse Mesih sizi 
Yahova’nın önüne kutsal, lekesiz ve 
kusursuz olarak çıkarmak için öz be-
deninin ölümü sayesinde sizi Yaho-
va’yla barıştırdı.  Yeter ki, duyduğunuz 
Müjde’nin verdiği umuttan kopma-
dan, imanda [İsa’ya duyulan imanda] 

temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben 
Pavlus, göğün altındaki bütün yaratı-
lışa duyurulan bu Müjde’nin hizmet-
kârı oldum.”

İsa Luka 14:11’de der ki, “Kendini 
yücelten herkes alçaltılacak, kendini 
alçaltan yüceltilecektir.” Elçilerin İş-
leri 5:30-31’de şu sözler geçmektedir: 
“Atalarımızın Yahova’sı, sizin çarmıha 
gererek öldürdüğünüz İsa’yı dirilt-
ti.    İsrail’e [inananlara], günahların-
dan tövbe etme ve bağışlanma fırsa-
tını vermek için Yahova O’nu Prens 
[“ölüler arasından ilk doğan, dünya 
krallarının prensi olan sadık tanık İsa 
Mesih” (Esinleme 1:5)] ve Kurtarıcı 
olarak kendi sağına yükseltti.”

Petrus Elçilerin İşleri 5:29’da Kut-
sal Ruh aracılığıyla konuşurken şöyle 
dedi: “İnsanlardan çok, Yahova’nın 
sözüne uymak gerek [İsa’nın yaptı-
ğı gibi].” Bu bizim için de geçerlidir. 
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Hiçbir zaman “daha fazla devam ede-
mem” demeyin. İnsan yalnızca kendi-
si için yaşadığında, bütün gereksini-
mimiz olan Mesih hayatında olmadı-
ğı için kendine acıdığında böyle der. 
Hepimiz acı çektik! Çektiğimiz acı İsa 
için ve İsa’nın içinde olsun. Çünkü biz 
sonsuza dek Cennet’in güzelliğinin 
tadını çıkaracağız!3

Çileler çekeceğiz!4 Yahova ruhu-
nuza duyduğu merhametle, ateşle 
sınanan altın gibi5 O’na daha fazla 
bel bağlayasınız diye birçok şeyi eli-
nizden almaya başlayacak. O’nun sizi 
önemsiz bir şekilde bile olsa kullan-
masına, ardından diğer birçok insana 
yaptığı gibi daha önemli bir şekilde 
kullanmasına izin verdiğinizde Yaho-
va önce ihtiyacınız olmayan şeyleri 
elinizden alacak. “Daha fazla devam 
edemem” demeyi bıraktığınızda sizi 
büyük işler için kullanacak. 

“İnsan soyu ota benzer” (Yeşaya 
40:6, 1 Petrus 1:24). Hayat çok kısa-
dır,6 sonsuzluksa çok uzundur.7 Son-
suzluk dediğimiz uzun hayata hazır-
lanmak gerek! 

Yine söyleyelim, “Atalarımızın Ya-
hova’sı sizin [bizim] çarmıha gererek 
öldürdüğünüz İsa’yı diriltti. İsrail’e 
[inananlara], günahlarından tövbe 

etme ve bağışlanma fırsatını vermek 
için Yahova O’nu Prens ve Kurtarıcı 
olarak kendi sağına yükseltti. Biz, Ya-
hova’nın kendi sözüne uyanlara verdi-
ği Kutsal Ruh’la birlikte bu olayların 
tanıklarıyız” (Elçilerin İşleri 5:30-32). 

Yalnız olduğunuzda, kalbiniz 
umutsuzlukla dolu olduğunda, bu-
nun sebebi bir Kurtarıcı’nız olduğunu 
unutmanızdır. Siz yalnız değilsiniz; 
İsa her zaman yanınızda.8 Yalnızca 
İsa’yı adıyla çağırın; O sizin yanınızda 
olacak. Ah, İsa’nın adı ve varlığı ne de-
ğerlidir! O kendisini her çağırışınızda 
sizi duyacak ve size yoldaş olacak!! 
O’nu her çağırdığınızda sizi teselli 
edecek. Sabahları O’nun adını söyle-
yin; öğlen O’na seslenin, akşamları da 
O’nun adını anın.9

İsa bugün için de, yarın için de umu-
dumuzdur. Hiçbir zaman kendinize ya 
da başka herhangi birine güvenmeyin. 
Yalnızca İsa’ya güvenin!10 Kimse size 
İsa gibi arkadaş olamaz. O kralların 
Kral’ı, efendilerin Efendi’sidir.11

“Her zaman İsa’nın içinde sevi-
nin; yine söylüyorum, sevinin!  Uy-
sallığınız bütün insanlarca bilinsin. 
İsa’nın gelişi yakındır. Hiç kaygılan-
mayın; [İsa’nın dediklerini aynen 
yapmaktan korkmayın] her konu-
daki dileklerinizi, Yahova’ya dua 
edip yalvararak şükranla bildirin. 
O zaman Yahova’nın her kavrayışı 
aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla 
yüreklerinizi ve düşüncelerinizi ko-
ruyacaktır” (Filipliler 4:4-7). 

Her zaman Yahova’nın ta kendisi 
olan İsa Mesih gibi düşünelim.12 İsa, 
“Çünkü benim düşüncelerim  sizin 
düşünceleriniz değil,  sizin yollarınız 
benim yollarım değil” diyor.  “Çün-
kü gökler nasıl yeryüzünden yük-
sekse,  yollarım da sizin yollarınız-
dan, düşüncelerim düşüncelerinizden 
yüksektir” (Yeşaya 55:8-9).

“Çünkü Yahova dünyayı o kadar çok 
sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, 
O’na [O’nun kabiliyetine] iman eden-
lerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi son-
suz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16). 
Haydi, bunu bağıra bağıra söyleyelim! 
Kahkahalar atalım, sevinçle kutlama 
yapalım! Ve bu konuda konuşalım. 
İsa’nın aracılığıyla durumumuzla ko-
nuşalım ve durumumuzu değiştirelim!

Hiçbir şeyden korkmayın. Hayat 
korkmak için çok kısa, Yahova’ya 
güvenmemek için çok kısa. Ağlama-
yın. Ağlamayı bırakın, gözlerinizi 
kurulayın. Yeni hayata, yani İsa’ya 
iman ederseniz hiçbir şey bitmemiş 
demektir. Yeni hayat gerçek olacak. 
İsa Mesih aracılığıyla durumunuzu 
değiştirme gücüne ve yetkisine sahip 
olacaksınız!13 Düşmüş olabilirsiniz. 
Susie hep, “Bir domuz bile çamurun 
içine düştüğünde ayağa kalkıp silki-
nir,” derdi. Siz domuz değilsiniz, o 
yüzden ayağa kalkın ve Yahova yolu-
na adım atın. İsa’ya koşun – yürüme-
yin – ve sonsuza dek O’nunla kalın! 
Bırakın Ruh sizi yenilesin, kurtarsın 
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(1. sayfanın devamıdır)

Peru
Sevgili Kardeşlerim,

Tony Alamo Vaizliği adına, Vaiz Alamo’yu yürekten selamlamak ve kucaklamak 
istiyoruz. Dualarımızda ondan sürekli bahsediyoruz. YAHOVA çocuklarına sadıktır 
ve bizi Daniel’ı kurtardığı gibi kurtarır. Sullana, Peru’daki evlatlarınızdan size kucak 
dolusu selam yolluyoruz.
Vaiz Andres Chiroque Silva
Tony Alamo Vaizliği
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Sevgili Vaiz Tony,
Yüreğimdeki minneti ifade etmeye kelimeler yetmez; 

Her Şeye Kadir Yahova beni Hindistan’da daha yükseklere 
erişmek, ulaşılmayanlara ulaşmak ve tanınmayanları tanı-
mak için bir araç olarak kullanıyor. 

Sizinle yoldaşlık içinde olmak ve literatürleri Telugu dilin-
de teslim alabilmek ne büyük bir fırsat; bu, her Hristiyan’ın 
büyümesi için çok yararlı. Tony, bölgemizde dağıtmak için 
daha fazla materyala ihtiyacımız var. Yaşam Noktası İncil Ha-
reketi altında on beş vaizle birlikte ekip çalışması yapıyoruz.

Çok güçlü mesajlar veren literatürünü bölgemizde dağı-
tabilmek için senden bize daha fazla materyal göndermeni 
rica ediyorum.

Vaiz Alamo’ya Mektuplar

Sevgili Vaiz Alamo,
Lütfen hapishanemize literatür gönder-

meye devam edin. Sizin sıkı çalışmanız, 
Efendi’miz ve Kurtarıcı’mıza olan bağlılığı-
nız sayesinde kadınların hayatları değişi-
yor ve kadınlar İsa için tavır alıyor.

Ben de o kadınlardan biriyim; sizin bül-
teninizi bir masada buldum ve okumaya 
başladım. Yazılarınız çok güçlü mesajlarla 
ve büyük lütuflarla dolu. Bulduğum lütuf-
lardan biri duaların ve Yahova sevgisinin 
yeterli olduğu, sizin yardımınızla tek ger-
çek Yahova olan İsa’yı tanıdım.

Yahova yaptığınız işleri gerçekten, bü-
yük bir bollukla kutsamayı sürdürsün. 
Lütfen inancınızı kaybetmeyin. Hepimiz 
Vandelia hapishanesinden size bütün kal-
bimizle teşekkür ediyoruz.
Saygılarımla,
B.H.                                        Vandalia, Missouri

Florida

Bize bir kutu literatür gönderdiğiniz için siz Tony Alamo Vaizlikleri’ne 
teşekkür ederiz. Sizin için de uygunsa, literatürü yerel Tamil ve Telugu 
dillerine tercüme etmek isterim. En büyük hedefimiz gençler (üniversite 
öğrencileri) ve kabile bölgeleri. Lütfen İsa’nın vaizliğinin daha fazla yayıl-
ması için dua edin; burada fiziksel ihtiyaçlar da var. Vaiz Tony Alamo’nun 
ve vaizliğin kötülerden korunması için dua ediyorum.
Çok büyük bir İsa sevgisiyle,
Stephen Prakash                        Chittoor, Andhra Pradesh, Güney Hindistan

Güney Hindistan’da Vaiz Alamo’nun İncil 
literatürü teslim alınıyor

   Bütün inananlarına, sana yakın ve değerli olanlara selamla-
rımı ilet. Vaizlik fotoğraflarımızı istiyorsan sana daha fazlasını gönderebilirim.
İsa sevgisiyle,
Vaiz Simon James Yaşam Noktası İncil Hareketi, Hindistan direktörü 
Kambhampadu, Andhra Pradesh, Hindistan

Vaiz P.V. Ratnam’ın cemaatinin üyelerinden biri tanıklık ediyor – 
Bomminampadu, Krishna Bölgesi, Andhra Pradesh, Hindistan

Hindistan

Missouri Şili
(İspanyolca’dan tercüme edildi)

Sevgili kardeşlerim,
Sizi Efendi’miz İsa Mesih’in huzuruyla selamlıyor, size Yahova aracılı-

ğıyla kuvvet yolluyorum. Nasıl Vaiz Alamo hayatını İncil’i öğretmeye ada-
dıysa, biz de Şili’de aynı şeyi yapıyor, kurtuluş vaazlarını sürekli umutsuz, 
Yahova’sız olan kullara ulaştırmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, işte 
bu yüzden soylu vaizliğiniz için, Yahova size ve Vaiz Alamo’ya güç ver-
sin diye dua edeceğim. Yahova’nın Söz’ünün de dediği gibi, kartal gibi 
uçacağız ve Yahova size güç versin diye Şili’de sizi dualarımızdan eksik 
etmeyeceğiz. Yalnız değilsiniz, İsa Mesih içinizde, kardeşlerim.

Sözlerime üzüntüyle son veriyorum, ama Yahova’ya olan güvenim 
sonsuz. 

Yine İsa Mesih’in sizi bollukla kutsamasını diliyorum. Sevgili Vaiz 
Alamo için Yahova’ya gece gündüz dua edeceğim.
Luis Neira                                                                                       Concepción, Şili

Az önce sizi internetten buldum. Bir Hristiyan olarak 35 yıldır 
ibadet ediyorum, ama siz şimdiye kadar bulduğum en muhteşem va-
izsiniz. Keşke sizinle tanışabilsem ve kilisenizin bir parçası olabilsem.
Trajan Vosie                                                            Spring Hill, Florida
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ve yeniden doğursun. İşe hemen şim-
di, bu duayı ederek başlayın:

YAHOVA’m, günahkar ruhuma 
merhamet et.14 İSA MESİH’in yaşayan  
YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna 
inanıyorum.15 O’nun çarmıhta öldüğü-
ne ve bütün eski günahların affedilmesi 
için değerli kanını döktüğüne inanıyo-
rum.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 açıyo-
rum ve SENİ kalbime davet ediyorum, 
İSA.19 Kalvari’deki çarmıhta benim ye-
rime döktüğün değerli kanla bütün pis 
günahlarımı yıkayıp temizle.20 Beni geri 
çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı af-
fedecek, 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 te-
şekkür ediyorum, İSA; minnetimi SE-
NİN buyurduklarını yaparak ve daha 
fazla günah işlemeyerek göstereceğim.24

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen 
suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve 
KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi söy-
ledi.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 
13:1-4 orijinal yazılarda şunu söylemekte-
dir: “Herkes, altında bulunduğu yönetime 
bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan olmayan 
yönetim yoktur. Var olanlar Yahova tara-
fından kurulmuştur [Yahova’nın yeryü-
zündeki güçleri, İncil’i vaaz edenlerdir]. 
Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Ya-
hova’nın düzenlediğine karşı gelmiş olur. 
Karşı gelenler yargılanır. İyilik yapanlar 
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 Şey-
tan’dan geldiğini söylemektedir.]”

Yahova diğer insanlara kurtarılışınızı 
anlatmanızı istiyor. Vaiz Tony Alamo’nun 
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 kurta-
rılmasını 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. Başı-
nızda bir lanet var: çünkü BENİ, hatta bü-
tün 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 ORDU-
LARININ YAHOVA’SI, size Cennet’in pen-
cerelerini 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 mey-
ve vermeyecek, dedi CENNET ORDULA-
RININ YAHOVA’SI. Ve bütün uluslar size 
kutsanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade 
bir diyar olacak, dedi CENNET ORDULA-
RININ YAHOVA’SI" (Malaki 3:8-12).

(2. sayfanın devamıdır)

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
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