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YAHOVA bize EFENDİ’MİZ İSA 
MESİH’in yeryüzüne ikinci kez han-
gi nesilde geleceğini bilmek için kolay 
bir yol vermiştir. Elbette, YAHOVA’nın 
SÖZ’ü bize hiçbir insanın İSA’nın geri 
dönüşünün gününü ve saatini tam ola-
rak bilemeyeceğini söylemiştir. Gelge-
lelim İSA bize, dünyanın sonu yaklaştı-
ğında dönüşünün neslinde yer alacak bir 
dizi olaydan söz etmiştir. Bu dönemde 
dünyadaki herkes İSA MESİH’in dünya-
ya yakında ikinci gelişini görebilecek ve 
tecrübe edebilecektir! (Matta bölüm 24).

İSA EFENDİMİZ nasıl tufandan önce 
dünya nüfusunun BÜYÜK tufanın yak-
laşık zamanından habersiz kalmasına 
müsaade etmediyse, bizi ikinci gelişinin 
yaklaşık zamanının bilgisinden de asla 
mahrum etmezdi.

Yaratılış 6:5-13 der ki, “YAHOVA 
baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötü-
lük çok [tıpkı bugün olduğu gibi], aklı 
fikri hep kötülükte. [Bu tür sürekli, (gö-
rünüşte) kontrol edilemez fanteziler, pis 
hayaller bugün de tekrarlanıyor, üstelik 
elektronik cihazlar ve kitle iletişimi sebe-

biyle milyonlarca kat daha fazla.] İnsanı 
yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. 
‘Yarattığım insanları, hayvanları, sürün-
genleri, kuşları yeryüzünden silip ata-
cağım,’ dedi, ‘çünkü onları yarattığıma 
pişman oldum.’ Ama Nuh YAHOVA’nın 
gözünde lütuf [güç] buldu.

“... Nuh [Eyüp gibi] doğru bir insan-
dı. Çağdaşları arasında kusursuz biriy-
di. YAHOVA yolunda yürüdü... YA-
HOVA’nın gözünde yeryüzü bozulmuş, 
zorbalıkla dolmuştu. [Bu da bir başka 
alamettir! Bugün modern teknolojiden 
ötürü  zorbalık eskisinden milyonlarca 
kat beter! Çin’in elinde dünyanın büyük 
bir kısmını yok edebilecek yüzlerce nük-
leer savaş başlığı var; aynı şekilde Rusya, 
Kuzey Kore ve başka birçok ülke de savaş 
başlıklarına sahip.] YAHOVA yeryüzüne 
baktı ve her şeyin ne denli bozulduğunu 
gördü. [YAHOVA’nın bugün bize yuka-
rıdan baktığına inanıyor musunuz? İna-
nın, çünkü O kesinlikle bize bakıyor!1] 
Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. YA-
HOVA Nuh’a, ‘İnsanlığa son vereceğim,’ 
dedi, ‘Çünkü onlar yüzünden yeryüzü 

zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryü-
zünü de yok edeceğim.’”

YAHOVA Nuh’a bir gemi inşa etme-
sini söyledi, sonra ona gemiyi nasıl inşa 
edeceğine dair talimatlar verdi.2 (Nasıl 
Cennet’te olacak herkesin İSA’nın için-
de olması gerekiyorsa, büyük tufandan 
kurtulacak herkesin de gemide olması 
lazımdı. Gemi, İSA’nın bir çeşitlemesiy-
di. Hepimiz RUH’un lütfuyla O’NUN 
içinde olmalıyız ve O da RUH’un lüt-
fuyla bizim içimizde olmalı [Yuhanna 
15:4-7, 17:20-23]!) Nuh insanlara gemi 
biter bitmez dünyevi olan her şeyin so-
nunun geleceğini anlattı, ama insanlar o 
günlerin gelişinin belirtisi olan geminin 
tamamlandığını görmelerine rağmen 
onunla alay edip sözlerini küçümsediler. 
YAHOVA Nuh’un vaazları ve geminin 
inşasının ilerleyişi vasıtasıyla insanla-
ra neyin yaklaştığını haber verdi! Onlar 
buna kulak asmadılar ve hepsi mahvoldu 
(Yaratılış 7:21-23).3 Hem de hepsi! 

Yaratılış 6:3’te, YAHOVA bütün can-
lıları ve yeryüzünü yok etmeden önce 
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kaç yıl geçeceğini önceden haber ver-
miştir. Yeryüzü tufandan önce çok daha 
güzeldi. “YAHOVA, ‘RUH’um insanda 
sonsuza dek kalmayacak, çünkü o ölüm-
lüdür’ dedi, ‘insanın ömrü yüz yirmi yıl 
olacak.’” YAHOVA’nın o günlerde sonla-
rının geldiğini anlayabilmeleri için her-
kese birçok alamet gönderdiğini göre-
biliriz. İSA’nın dönüşünün zamanını ve 
saatini tam olarak bilmesek de, döneceği 
nesli biliyoruz ve o bugünün neslidir! 
(Matta 24:34-36).

EFENDİ’mizin ve KURTARICI’mızın 
ete kemiğe ilk bürünüşünün üç yüzden 
fazla alameti vardı; böylece gerçek ME-
SİH’in, İMMANUEL’in, YAHOVA’nın 
yanımızda belireceğini bilebilecektik.4 

O’NU o zamanlar ve şimdi başkasıyla 
karıştırmanın ve yakında yeniden gele-
ceğini anlamamanın imkanı yoktur. 

İSA’nın ikinci gelişi nasıl önceden ko-
layca kestirilebilirse, ilk gelişi de önce-
den kestirilebilirdi. İSA’nın doğumuna 
gelen bilge insanlar ve çobanlar yalnızca 
o günlerin alametlerini bilmiyorlardı, 

aynı zamanda O’NUN geleceği 
günlerin alametlerini de bilebili-
yorlardı (Matta 2:1-11). 

“[İSA’nın] öğrencileri yalnız 
olarak İSA’nın yanına geldiler. ‘Söyle 
bize’ dediler, ‘Bu dediklerin ne zaman 
olacak, senin gelişini ve dünyanın bi-
timini gösteren belirti ne olacak?’ İSA 
onlara şu karşılığı verdi: ‘Sakın kimse 
sizi aldatmasın!’” (Matta 24:3-4). Bu, en 
önemli uyarıdır! Başka bir deyişle, bugü-
nün hükümetine, basınına, sahte kilise-
lerine ve onların kandırdığı milyarlarca 
insana karşı dikkatli olun. Onlara kulak 
vermeyin. Belki kiliselerden çıkan sahte 
peygamberler görmeyi bekliyorsunuz? 
Hayır, hayır, yalnızca onlar değil. “KİM-
SE sizi aldatmasın.” Evet, MESİH oldu-
ğunu söyleyen ve MESİH’in kendisiyle 
konuştuğunu söyleyen birçok kişi var.

“Birçokları, ‘MESİH benim’ diyerek 
benim adımla gelip birçok kişiyi aldata-
caklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri 
duyacaksınız [diyor İSA]: Sakın kork-
mayın! Bunların olması gerek, ama bu 
daha son demek değildir. [Alametlerden 
biri budur:] Ulus ulusa, devlet devlete 
savaş açacak; yer yer kıtlıklar [bu, ger-
çekleşmekte olan bir alamettir], illetler 
[bu, her tür hastalık ve rahatsızlık de-

mektir ve günümüzde bol bol vardır], 
depremler olacak. Bütün bunlar, sıkıntı-
ların başlangıcıdır. ‘O zaman sizi [öğren-
cilerimi] [manipülasyona başvurarak] 
sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim 
adımdan ötürü [O’NA hizmet ettiğimiz 
için] bütün uluslar sizden nefret edecek. 
O zaman birçok kişi imandan sapacak, 
birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden 
nefret edecekler. [Bu başıma o kadar çok 
kez geldi ki, hepsini sayabilmem imkan-
sız.] Birçok sahte peygamber [yalancılar 
ve sahte tanıklık edenler, sahte şahitler ve 
deccaller] türeyecek ve bunlar birçok ki-
şiyi saptıracak [haber basınını, tek-dün-
ya hükümetini ve Roma’nın Vatikan’ının 
parmağında oynattığı kiliseleri kullana-
rak]. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü 
birçoklarının sevgisi soğuyacak [birçok 
kişi İSA’dan uzaklaşacak]. Ama sonuna 
kadar dayanan kurtulacaktır”’ (Matta 
24:5-13). YAHOVA, bu sonuna kadar 
dayanmadığımız takdirde kurtarılmaya-
cağımız anlamına mı geliyor?5 Evet! O 
böyle demiştir ve O’NUN yalan söyle-
mesi imkansızdır (İbraniler 6:18). 

Bu, gerçekten yerine gelmiş bir keha-
nettir: “Göksel egemenliğin bu Müjde’si 
bütün uluslara tanıklık olmak üzere 
dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte 

(1. sayfanın devamıdır)
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Hindistan
Tony Alamo Vaizlikleri’ndeki, İsa Me-

sih sevgisini paylaşan merhametli erkek 
ve kız kardeşlerim,

Dünya Vaizi Rahip, saygıdeğer din 
adamı Tony Alamo’muza, vaizliğinde çalı-
şan bütün personele ve özellikle ABD’de-
ki kutsal azizlere selamlar olsun. Hepinize 
sevgimizi ve minnetimizi sunuyoruz.

Sizin gönderdiğiniz parayı yangın 
kurbanları için, onları biraz olsun rahat 
ettirmek için öteberi almakta kullandık. 
Kurbanlar ve buradaki herkes hayırse-
verliğiniz, merhametiniz ve sevginiz için 
sizin adınıza Yahova’yı şereflendiriyor. 

Dün, yani 01.12.2012 tarihinde on-
lara yiyecek, yemek pişirebilmeleri için 
kap kacak, yeni giysiler ve Telugu dilin-
de İnciller ulaştırdık. Muhtaç olduğu-
muz günlerde bize yardım ettiniz, size 
derinden borçluyuz. 

Kötü durumdaki yangın kurbanla-
rına yardım ettiğiniz için hepinize çok 
minnettarım. Size sevgimizi ve duaları-
mızı gönderiyoruz.

Bu mektuba burada acı çeken yan-
gın kurbanları için sizin adınıza yapılan 
merhamet dolu işlerin fotoğrafını ek-
liyoruz. Yahova’nın İncil öğretisini des-
teklemek için Telugu dilinde yüzlerce 
bültene ihtiyacımız var. Benim gibi, 
Yahova’nın hizmetindeki yoksul bir vai-
zin kaybolmuş ruhlardan olabildiğince 
çoğunu İsa Mesih’in sevgi dolu kolları-
na ve Cennet’teki Baba’mız Yahova’ya 
ulaştırabilmesi için her tür yardıma ih-
tiyaç duyuyoruz.

Sizden haber almayı umuyorum. Bize 
gösterdiğiniz sevgi ve ilgi için size yürek-
ten selamlar! Herkes sağlığınız, refahınız 
ve sevgi dolu azizimiz Tony Alamo için 

dua ediyor. Lütfen bu mektuba eklediği-
miz dosyalara göz atın.

Sizin gibi, İsa Mesih’in sevgisini payla-
şan naçiz ve sevgi dolu hizmetkar,
V. R. Raju Chinta, Vaiz
Tony Alamo Hristiyan Vaizlikleri
Jayanthi Kolonisi, Ambajipeta, E. G. Böl-
gesi, A. P., Hindistan

Vaiz Chinta pazar yerindeki giyim 
mağazasında literatür dağıtıyor

İSA’NIN YERYÜZÜNE NE ZAMAN 
DÖNECEĞİNİ ANLAMAK 

KOLAYDIR
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o zaman son gelecektir. [Bu Katoliklik ve 
diğer sahte doktrinler gibi, sahte dokt-
rinler, yarı-gerçekler ya da putperestlik 
anlamına gelmez; GERÇEK MÜJDE 
anlamına gelir!]  Peygamber Daniel’in 
sözünü ettiği yıkıcı, iğrenç şeyi gördü-
ğünüz zaman kutsal yerde kalın [SÖZ 
olan İSA’nın içinde, RUH’un içinde ka-
lın]” (Matta 24:14-15). “Yıkıcı, iğrenç 
şey” bugünün tek-dünya hükümeti, sah-
te kilisesi ve basınıdır – bunların hepsi 
Şeytan’a aittir.6

“Çünkü o günlerde öyle korkunç bir 
sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcın-
dan bu yana böylesi olmamış, bundan 
sonra da olmayacaktır. O günler kısaltıl-
mamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. 
Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler 
kısaltılacak” (Matta 24:21-22). 

“İncir ağacından ders alın! Dalları fi-
lizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsi-
minin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı 
şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini 
gördüğünüzde bilin ki, İNSAN’IN OĞLU 
yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söy-
leyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak 
ortadan kalkmayacak (Matta 24:32-34). 

“Ama Nuh’un günlerinde nasıl olduy-
sa, İNSAN’IN OĞLU’NUN gelişinde de 

öyle olacak. Nuh’un gemiye bindiği güne 
dek, tufandan önceki günlerde insanlar 
yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. 
Tufan gelinceye, hepsini süpürüp gö-
türünceye dek başlarına geleceklerden 
habersizdiler. İNSAN’IN OĞLU’NUN 
gelişi de öyle olacak” (Matta 24:37-39). 
İSA’yı yakında göreceğiz. Size söz veriyo-
rum. Bu, nükleer bir faciadan önce ola-
cak. O dönene kadar artık çok fazla sab-
retmemiz gerekmiyor (Esinleme 3:11). 

Sonun geldiğine dair bir başka ala-
met de, YAHOVA’nın son günlerde yeni 
bir şey yapacağını söylemiş olmasıdır 
(Yeşaya 43:19). Havari Paul iki bin yıl 
önce, “Kadının öğretmesine izin ver-
miyorum” demiştir (1 Timoteos 2:12). 
Ama Yoel ve Havari Petrus KUTSAL 
RUH’un izniyle, “Ondan sonra BÜTÜN 
insanların [“Bütün” insanlar dünyada-
ki herkes demektir] üzerine RUH’umu 
dökeceğim; oğullarınız, KIZLARINIZ 
kahinlik edecekler [bu iki bin yıl önce, 
Havari Petrus’un döneminde sona dair 
bir alametti], yaşlılarınız düşler, gençle-
riniz görümler görecek. O günler kadın, 
erkek kullarınızın üzerine de RUH’umu 
dökeceğim [iki bin yıl önce, Havari Pa-
ul’ün günlerinde olduğu gibi değil, bu 

son günlerde olduğu gibi. Pentecost 
gününde hem kadınlar hem erkekler 
KUTSAL RUH’la vaftiz edilmiştir, çün-
kü onlar beklemiş ve bunu kendileri 
istemiştir. İsterseniz, siz de aynı şeyi 
bulursunuz7]” demiştir. (Yoel 2:28-29, 
Elçilerin İşleri 2:17-18). 

KUTSAL RUH’un izniyle konuşan 
peygamber Yoel, İncil’in Yoel 1:2 bölü-
münde  insanların hepsine bu son gün-
lerle ilgil bir soru sorar: “Ey yaşlılar, 
dinleyin. Ülkede yaşayan herkes, kulak 
verin: sizin zamanınızda ya da atalarını-
zın zamanında hiç böyle bir şey [bunlar, 
bu alametler] oldu mu?” Daha önce hiç, 
iğrençliğiyle dünyayı çaresizliğe sürük-
leyen bir tek-dünya hükümeti oldu mu? 
Daha önce hiç KUTSAL RUH’un böyle 
bir hakarete uğradığını gördünüz mü? 
Daha önce hiç milyonlarca bebeğin öl-
dürülmesinin böyle ezici bir biçimde 
onaylandığını gördünüz mü? Daha önce 
hiç devlet okullarında doğum kontrol 
önlemlerinin dağıtıldığını gördünüz 
mü? Devlet okullarında eşcinsellik öğ-
retildiğini? Aynı cinsten evliliklerin öğ-
retildiğini? Hristiyan anne-babalardan 
çocuklarının çalındığını gördünüz mü? 
Daha önce hiç bugünkü gibi tam bir 
ahlaki çöküş gördünüz mü? Pornogra-
fi, yani şehvet, müstehcen fanteziler, pis 
hayaller, kanunsuz devletler ve dinsizce 
olan her şeyin hüküm sürdüğünü? Ha-
yır! Hiç görmediniz!

Evet, YAHOVA dünyayı ve günah-
karları ateşle yok edecek.8 “Ama YAHO-
VA’nın günü gece gelen hırsız gibi gele-
cek; o gün gökler büyük bir gürültüyle 
ortadan kalkacak, maddesel öğeler ya-
narak yok olacak, yer ve yeryüzünde 
yapılmış olan her şey yanıp tükenecek” 
(2 Petrus 3:10). O günleri kısaltacak 
(Matta 24:21-22). HRISTİYANLAR, 
dayanın, sabredin, İSA yakında döne-
cek. Bizimle birlikte kurtarılabilmek 

6 Dan. 7:7-8, 19-26, 11:31-32, Esin. 13:1-8, 11-18, böl. 17  

7 Yeş. 28:11-12, 44: 3, Yer. 29:12-13, Matta 3:11, 7:7, Elç. 
İş. 2:38-39  8 Mik. 1:2-4, Mal. 4:1, 2 Sel. 1:7-10, 2 Pet. 
3:7-12  

İsa sevgisini paylaşan sevgili kar-
deşlerim, 

İzin verirseniz sizi Efendi’miz ve 
Kurtarıcı’mız İsa Mesih’in değerli ve 
ihtişamlı adıyla selamlamak isterim; 
o ad sayesinde kötülüğün bütün güç-
lerini ezip geçmek için gereken İlahi 
yetkiye kavuştuk.

Yahova’nın vaizliğinizi daha fazla 
kutsaması ve size daima Yahova’nın 
krallığını genişletme gücü vermesi için 
dua ediyoruz. “Yeniden Doğmuş Hris-
tiyanların Laik Devlet için Çalışması 
Yanlış mıdır, Yoksa Yalnızca Yahova’nın 
Devleti için mi Çalışmalılar?” adlı ya-
yınınızı çok sevdik. Elimize ulaşan çe-
şitli literatürler bizi aydınlattı, doğru 
yola soktu. Ve Cennet’in krallığını ge-
nişletmek bizim de arzumuz olduğun-
dan, gelen insanların karşısında sizin 
gönderdiğiniz literatürü okuduğumuz, 
ayrıca okuyabilenlere dağıttığımız İn-

cil öğreti günleri düzenledik. Bütün bunlar 
için size bir kez daha teşekkür ederiz.

Efendi’miz İsa Mesih’in vaizliğinizi daha 
fazla kutsaması için dua ediyoruz ve İsa 
Mesih’in sizi cesaret vereceğinden eminim. 
Çünkü O bize demiştir ki, bu dünyada kim 
O’nun hakkında konuşmaktan utanmazsa, 
O da Baba’nın önünde o kişinin hakkında 
konuşmaktan utanmayacaktır. Siz bütün 
dünyanın İsa’yı tanımasına önayak olmaya 
cesaret ettiniz ve mükafatınız büyük olacak.

Bize yine Fransızca yayınlar ve dine yeni 
dönen kardeşlerimiz için İnciller gönderir-
seniz çok seviniriz.

Her Şeye Kadir Yahova sizi kutsasın!!!
2012 yılı için size en iyi dileklerimizi gön-
deriyoruz!!!
Bansé Remi
Zoula İncil Merkezi
Koudougou, Boulkiemdé, 
Burkina Faso, Afrika

(Fransızca’dan tercüme edildi)
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(3. sayfanın devamıdır)
için günahlarından tövbe etmek iste-
yenler, aşağıdaki duayı okuyun:

YAHOVA’m, günahkar ruhuma mer-
hamet et.9 İSA MESİH’in yaşayan  YA-
HOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna ina-
nıyorum.10 O’nun çarmıhta öldüğüne ve 
bütün eski günahların affedilmesi için 
değerli kanını döktüğüne inanıyorum.11 
YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un 
gücüyle ölüyken dirilttiğine12 ve İSA’nın 
şu anda YAHOVA’nın sağ kolu olarak 
yanı başında oturduğuna, günah itira-
fımı ve bu duayı dinlediğine inanıyo-
rum.13 Kalbimin kapısını açıyorum ve 
SENİ kalbime davet ediyorum, İSA.14 
Kalvari’deki çarmıhta benim yerime 
döktüğün değerli kanla bütün pis günah-
larımı yıkayıp temizle.15 Beni geri çevir-
meyeceksin, İSA; günahlarımı affedecek, 
ruhumu kurtaracaksın. Bunu biliyorum, 
çünkü SENİN SÖZÜN İncil öyle diyor.16 
SENİN SÖZÜN kimseyi geri çevirmeye-
ceğini söylüyor ve buna ben de dahilim.17 
O yüzden, SENİN beni duyduğunu, SE-
NİN bana cevap verdiğini ve kurtarıldı-
ğımı biliyorum.18 Ve ruhumu kurtardı-

ğın için SANA teşekkür ediyorum, 
İSA; minnetimi SENİN buyurduk-
larını yaparak ve daha fazla günah 
işlemeyerek göstereceğim.19

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya 
batırılmayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL 
RUH adına vaftiz edilmeyi söyledi.20 İn-
cil’in Kral James Versiyonunu [the Eng-
lish King James Version] özenle okuyup 
anlayın ve söylediklerini yapın.21

İncil’in yeni versiyonlarından, NIV, 
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme edil-
memiş olanlar mevcuttur. Romalılar 13:1-4 
orijinal yazılarda şunu söylemektedir: “Her-
kes, 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 kar-
şı direnen, Yahova’nın düzenlediğine karşı 
gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik 
yapanlar değil, kötülük yapanlar yöneticiler-
den korkmalıdır. Yönetimden korkmamak 
ister misin? İyi olanı yap, yönetimin övgüsü-
nü kazanırsın. Çünkü yönetim, senin iyiliğin 
için Yahova’nın hizmetindedir. [LAİK DEV-
LET 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 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 ulusu [ve 
bütün dünyayı] soydunuz. Bütün ondalık 
vergilerinizi [ondalık vergisi, brüt geliri-
nizin %10’udur] ambara getirin, böylece 
BENİM evimde et [manevi yemek] olsun 
[ruhsal kurtarılsın], ve BANA bu vesile 
ile hemen kanıtlayın, dedi CENNET OR-
DULARININ YAHOVA’SI, size Cennet’in 
pencerelerini açmazsam ve sizi kutsamaz-
sam, onu almaya yerinizin olmayacağını 
görün. Ve yok ediciyi sizin için cezalan-
dıracağım, o da toprağınızdaki meyvele-
ri yok etmeyecek; asmanız da tarlada za-
manından önce meyve vermeyecek, dedi 
CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI. 
Ve bütün uluslar size kutsanmış diyecek: 
çünkü sizinki harikulade bir diyar olacak, 
dedi CENNET ORDULARININ YAHO-
VA’SI” (Malaki 3:8-12).

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

İSA’NIN YERYÜZÜNE NE ZAMAN 
DÖNECEĞİNİ ANLAMAK 

KOLAYDIR
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