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bile bundan beş kez bahsederek bizi 
uyarır, çünkü Şeytan öyle aldatıcıdır 
ki, bütün dünyayı kandırır.2 Sonra 
İSA savaşlardan ve savaş söylentile-
rinden, uluslara saldıran uluslardan, 
krallıklara saldıran krallıklardan, 
dünyanın dört bir yanındaki kıtlık-
lardan, illetlerden ve depremlerden 
söz eder (Matta 24:6-8).

“O zaman [dördüncü ve sonun-
cu şeytani dünya gücü3] sizi sıkın-
tıya sokacak, öldürecekler [yeni-
den doğmuş Hristiyanları katlede-
rek YAHOVA’ya hizmet ettiklerini 
söyleyecekler4]: BENİM adımdan 
ötürü bütün uluslar sizden nefret 
edecek [İSA’nın adı YAHOVA’nın 
SÖZÜ’dür5 – ve siz O’NUN sözü-
nü yaydığınız için nefrete hedef 

olacaksınız]. O zaman [gördükle-
ri şiddetli zulümden ötürü] birçok 
kişi kızacak, birbirlerini ele verecek 
ve birbirlerinden nefret edecekler” 
(Matta 24:9-10). 

“Birçok sahte peygamber türeye-
cek ve bunlar birçok kişiyi saptıra-
cak” (Matta 24:11). İSA bizi ikinci 
kez sahte peygamberlere karşı uya-
rır. 12. ayet, dünyada çok fazla gü-
nah olacağını söyler; öyle ki, “bir-
çoğunun sevgisi soğuyacak.” 13. 
ayette ise, İSA sonuna kadar ayakta 
duranlarımıza, kurtarılacakları sö-
zünü verir. Ama kurtarılanlardan 
birçoğu ayakta kalmayacak, bu yüz-
den kurtarılamayacaklar.6 Solup 
gidecekler. “Göksel egemenliğin 
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Matta’nın 24. bölümünde, İSA’nın 
havarileri O’NA dünyanın sonunun 
ne zaman geleceğini ve O’NUN 
dünyaya dönüşünün işaretlerinin 
neler olacağını sorar (Matta 24:3). 
O’NUN yeryüzüne dönüşünün en 
önemli emri ve işareti, sahte pey-
gamberlere karşı tetikte olmak, ya-
lancılara temkinli yaklaşmaktır. Bu 
işaret öyle önemlidir ki, İSA diğer 
bütün işaretlerden önce ondan söz 
eder (Matta 24:4). O, şöyle demiş-
tir: “Sakın kimse sizi saptırmasın. 
Birçokları ‘Mesih benim’ diyerek 
benim adımla gelip birçok kişiyi al-
datacaklar” (Matta 24:4-5). 

Deccal MESİH olduğunu söy-
leyecek ve birçok kişiyi aldatacak.1 
İSA sırf Matta’nın 24. bölümünde 
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Vaiz Alamo’ya Mektuplar

bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık 
olmak üzere dünyanın her yerinde 
duyurulacak; işte o zaman son gele-
cektir. Peygamber Daniel’in sözünü 
ettiği yıkıcı iğrenç şeyi gördüğünüz 
zaman, kutsal yerde kalın [yani, 
RUH’la birlikte kalıp YAHOVA’nın 
emirlerini yerine getirmeye devam 
edin7]” (Matta 24:14-15). 

“Çünkü o günlerde öyle korkunç 
bir sıkıntı olacak ki, dünyanın baş-
langıcından bu yana böylesi olma-
mış, bundan sonra da olmayacaktır. 
O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç 
kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş 

olanlar uğruna o günler kısaltılacak. 
Eğer o zaman biri size, ‘İşte Mesih 
burada’, ya da ‘İşte şurada derse, 
inanmayın” (Matta 24:21-23). 

İSA yine sahte Mesihlerden ve 
sahte peygamberlerden söz eder. 
Bunun sebebi, onlara inandığınız 
takdirde sonsuza dek Cehennem’de, 
Ateş Gölü’nde kalacak olmanızdır.8 
Bu şeytani sahte hükümetin laik 
peygamberleri size, canavarın izini 
aldığınız takdirde, uzun yıllar ha-
piste yatma cezası almış olsanız bile, 
sizi hapishaneden kurtaracaklarını 
söyleyecekler. Size devlette iş vere-
cekler, böylece birçok vergiden kur-
tulacaksınız. Yiyecek alırken, fatu-
raları öderken zorluk çekmeyecek-
siniz – yalnızca, Canavar’ın (dünya 
devletinin kurallarının) önünde 
eğilin. Bu işareti alırsanız, esirge-

nirsiniz. Mal satıp alabilirsiniz; ama 
unutmayın, işareti alırsanız KUT-
SAL RUH’a küfretmiş olursunuz ve 
bu korkunç günahın hiçbir zaman 
affı yoktur.9

“Bunun için size, ‘İşte Mesih 
çölde,’ derlerse gitmeyin. ‘Bakın, 
gizli odalarda’ derlerse inanmayın” 
(Matta 24:26). İSA burada da bizi 
sahte peygamberlere karşı uyarı-
yor. İnsan elinden çıkma mucize-
ler sayesinde, en seçilmişleri bile 
kandıracaklar.10 İSA bize, gelen 
gerçekten O olduğunda bunu nasıl 
anlayacağımızı izah ediyor: “Çün-
kü İNSAN’IN OĞLU’NUN gelişi, 
doğuda çakıp batıya kadar her ta-
raftan görülen şimşek gibi olacak-
tır” (Matta 24:27). “Leş neredeyse, 
kartallar oraya üşüşecek” [Kartal da 
akbaba gibi leş yiyen bir hayvandır. 

(1. sayfanın devamıdır)
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Sevgili Dünya Vaizi Alamo, 
Dünya bülteninizin bir kopyasına denk geldim ve 

büyülendim. Büyük, kalın puntolarla yazılmış “Deli” ke-
limesi gözüme takıldı. Hitler’in, Obama’nın ve Papa’nın 
fotoğrafları hedefi on ikiden vurdu!! Bu vampirlerin ça-
resiz ve cahil insanların kanını emdiğini görüyorum. Ya-
hova’mızı ve O’nun yaptığı iyi işleri unuttular; bedelini 
ödeyecekler!!! 

Ben bu tür insanlara yabancı değilim; aslına bakar-
sanız, bulunmayı beklediğine inandığım bu insanlarla 
yan yana çalışıyorum.

Bültenlerinizden yalnızca birini okuduktan sonra, 
birçoğumuzun içindeki hisleri ateşlemek ve ortaya çı-
karmak için sizin seçildiğinize inanıyorum. 

Saygılarımla, bülten posta listenize dahil olmayı rica edi-
yorum. Gerçeğin sözcükleriyle yıkanmak çok güzel bir his. 

Yahova sizi kutsasın, dünya Vaizi Alamo; gezegende 
bu görüşlere sahip olan tek kişi olmadığımı kanıtladığı-
nız için size teşekkür ederim.
Saygılarımla,
Dom Carpentieri     Floral Park, NY

Vaiz Alamo’nun literatürü kilisemizde ve li-
teratürü Telugu dilinde tercümeyle okuyan ka-
bile halklarına dağıtıldığı için çok mutluyum. 
Mümkünse bize Telugu dilinde daha fazla lite-
ratür gönderin, çünkü hepimiz vaiziz ve genciz. 
Vaiz, size teşekkür ederim.
Hizmetinizdeyim,
Rahip D.R. Moses, Zion’un Sesi İbadet Evi
Andhra Pradesh, Güney Hindistan

Papaz D. R. Moses Hindistan, Andhra Pradesh’in 
köylerinde Vaiz Alamo’nun literatürünü dağıtıyor.

HindistanNew York

Hiçbir Zaman Canavarın 
İşaretini Almayın, 

Yoksa Sonsuza Dek 
Pişman Olursunuz



3

www.alamoministries.com
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Ne zaman bir kilise propaganda yo-
luyla yok edilse, Şeytan da oradadır. 
Bunu yapan Şeytan’dır ve kilise ce-
maati buna inanır].

“O günlerin sıkıntısından he-
men sonra güneş kararacak, ay ışık 
vermez olacak, yıldızlar gökten dü-
şecek, göksel güçler sarsılacak. O 
zaman [ondan önce değil, sıkıntılı 
günlerden HEMEN SONRA] İN-
SAN’IN OĞLU’nun belirtisi gök-
te görünecek. Yeryüzündeki bütün 
halklar ağlayıp dövünecek, İN-
SAN’IN OĞLU’nun gökteki bulut-
lar üzerinde büyük güç ve görkemle 
geldiğini görecekler. Kendisi güçlü 
bir borazan sesiyle meleklerini gön-
derecek. Melekler onun seçtiklerini 
göğün bir ucundan öbür ucuna dek 
dünyanın dört bucağından toplaya-
caklar” (Matta 24:28-31). 

Şimdi, YAHOVA Şeytan’a ve biz-
lere, insanın yalnızca ekmekle değil, 
YAHOVA’nın ağzından çıkan her 
SÖZ ile yaşadığını söyler (Matta 
4:4). Bu yüzden, Matta 24. bölüm-
deki, Daniel 7. bölümdeki ve Esin-
leme kitabındaki büyük sıkıntılarla 
ilgili kehanetlerin bizi korkutup 
Şeytan’ın kollarına göndermesine 
izin vermemeli, Mezmur 37 gibi, 
YAHOVA’nın her SÖZÜ’ne göre 
yaşamalıyız: “Kötülük edenlere kı-
zıp üzülme, suç işleyenlere özenme. 
Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, 
yeşil bitkiler gibi kuruyup gidecek. 
Sen YAHOVA’ya güven, iyilik yap, 
toprak üzerinde yaşa, bereketle 
beslen. YAHOVA’da neşe bul, o da 
senin yüreğinin dileklerini yerine 
getirsin. Yolunu YAHOVA’ya ada, 
O’NA güven, O gerekeni yapar. O 

senin doğruluğunu ışık gibi, hakkı-
nı öğle güneşi gibi aydınlığa çıkarır. 
YAHOVA’nın önünde sakin dur, sa-
bırla bekle; kızıp üzülme işi yolunda 
olanlara, kötü amaçlarına kavuşan-
lara. Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, 
üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu 
seni. Çünkü kötülerin kökü kazına-
cak, ama YAHOVA’ya umut bağla-
yanlar dünyayı miras alacak. 

“Yakında kötünün sonu gelecek, 
yerini arasan da bulunmayacak. 
Ama alçak gönüllüler dünyayı mi-
ras alacak, derin bir huzurun zevki-
ni tadacak. Kötü insan doğru insa-
na düzen kurar, diş gıcırdatır. Ama 
YAHOVA kötüye güler, çünkü bilir 
onun sonunun geldiğini. Kılıç çek-
ti kötüler, yaylarını gerdi, mazlumu 
yoksulu yıkmak, doğru yolda olan-
ları öldürmek için. Ama kılıçları 
kendi yüreklerine saplanacak, yay-
ları kırılacak. 

“Doğru insanın azıcık varlığı, 
pek çok kötünün servetinden iyi-
dir. Çünkü kötülerin gücü kırılacak, 
ama doğrulara YAHOVA destek 
olacak. YAHOVA dürüst insanların 
her gününü gözetir, onların mirası 
sonsuza dek dayanır. Kötü günde 
utanmayacaklar, kıtlıkta karınları 
doyacak. Ama kötüler yıkıma uğ-
rayacak; YAHOVA’nın düşmanları 
kuzuların yağı gibi yok olacak, du-
man gibi dağılıp yok olacaklar. Kö-
tüler borç alır, geri vermez; doğru-
larsa merhamet gösterir ve elindeki-
ni verir. YAHOVA’nın kutsadıkları 
dünyayı miras alacak; lanetlediği 
insanların kökü kazınacak. 

“YAHOVA insana sağlam adım 
attırır: ONUN yolu insana mutlu-
luk verir. Düşse bile yıkılmaz insan, 
çünkü YAHOVA onu tutar. Gençtim, 
ömrüm tükendi, ama hiç görmedim 
doğru insanın terk edildiğini, soyu-
nun ekmek dilendiğini. O hep mer-
hametlidir, hem cömertçe borç verir, 

soyu kutsanır. Kötülükten kaç, iyi-
lik yap; sonsuz yaşama kavuşursun. 
Çünkü YAHOVA doğruyu sever, sa-
dık kullarını terk etmez; onlar sonsu-
za dek korunacak, kötülerinse kökü 
kazınacak. Doğrular dünyayı miras 
alacak, orada sonsuza dek yaşayacak. 
Doğrunun ağzından bilgelik akar, di-
linden adalet damlar. YAHOVA’nın 
yasası yüreğindedir, ayakları kaymaz. 
Kötü doğruya pusu kurar, onu öldür-
meye çalışır. Ama YAHOVA onu kö-
tünün eline düşürmez, yargılanırken 
mahkum etmez. 

“YAHOVA’ya umut bağla, O’NUN 
yolunu tut, yeryüzünü miras almak 
üzere seni yükseltecektir. Kötülerin 
kökünün kazındığını göreceksin. 
Kötü ve acımasız adamı gördüm, ilk 
dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi 
dal budak salıyordu; geçip gitti, yok 
oldu, aradım, bulunmaz oldu. Ku-
sursuz adamı işaretle ve doğru ada-
ma bak, çünkü o adamın sonu hu-
zurdur. Ama başkaldıranların hepsi 
yok olacak, kötülerin kökü kazına-
cak. Doğruların kurtuluşu YAHO-
VA’dan gelir, O sıkıntılı günde onlara 
kale olur. YAHOVA onlara yardım 
eder, kurtarır onları ve kötülerin 
elinden alıp özgür kılar çünkü onlar 
O’na güvenirler” (Mezmur 37). 

“Şeytan’ın sözde derin sırları-
nı” bilmenin temeli, canavar (dün-
ya devleti) ve canavarın işaretidir 
(Esinleme 2:24). İsteyerek günah iş-
leyen hiç kimse Cennet’e giremez.11 
Herhangi bir sebepten canavarın 
işaretini alanlar Cennet’e giremez 
(Esinleme 14:9-11). YAHOVA’nın 
SÖZÜ’nü okuyun ve derinleme-
sine öğrenin.12 İnsanın tek görevi, 
“YAHOVA’dan korkmak ve O’NUN 
emirlerine uymak”tır (Vaiz 12:13). 

Aşağıdaki duayı ederek İSA 
MESİH’İ kabul edin; bunu 

11 Matta 12:31-32, Yuh. 5:14, 8:11, İbr. 6:4-8, 10:26-31, 2 
Pet. 2:20-22, Yah. 5-6  12 Rom. 15:4, 2 Tim. 2:15, 3:14-17 
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yaparsanız, kurtarılırsınız (Elçi-
lerin İşleri 16:31):

YAHOVA’m, günahkar ruhuma mer-
hamet et.13 İSA MESİH’in yaşayan  YAHO-
VA’nın yaşayan OĞLU olduğuna inanıyo-
rum.14 O’nun çarmıhta öldüğüne ve bütün 
eski günahların affedilmesi için değerli 
kanını döktüğüne inanıyorum.15 YAHO-
VA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un gücüyle 
ölüyken dirilttiğine16 ve İSA’nın şu anda 
YAHOVA’nın sağ kolu olarak yanı başında 
oturduğuna, günah itirafımı ve bu duayı 
dinlediğine inanıyorum.17 Kalbimin kapı-
sını açıyorum ve SENİ kalbime davet edi-
yorum, İSA.18 Kalvari’deki çarmıhta be-
nim yerime döktüğün değerli kanla bütün 
pis günahlarımı yıkayıp temizle.19 Beni 
geri çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı 
affedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu 
biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil 
öyle diyor.20- SENİN SÖZÜN kimseyi geri 
çevirmeyeceğini söylüyor ve buna ben de 
dahilim.21 O yüzden, SENİN beni duydu-
ğunu, SENİN bana cevap verdiğini ve kur-

tarıldığımı biliyorum.22 Ve ruhumu kur-
tardığın için SANA teşekkür ediyorum, 
İSA; minnetimi SENİN buyurduklarını 
yaparak ve daha fazla günah işlemeyerek 
göstereceğim.23

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen 
suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve 
KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi söy-
ledi.24 İncil’in Kral James Versiyonu nu 
[the English King James Version] özenle 
okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.25

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 kurtarıl-
masını istiyorsanız YAHOVA’nın ondalık vergi 
ve bağışlarını çalmayın. YAHOVA, “Bir insan 
YAHOVA’yı soyar mı? Ama siz BENİ soydu-
nuz. Ama sonra, SENİ nasıl soyduk, dediniz. 
Ondalık vergi ve bağışlarla. Başınızda bir la-
net 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 kur-
tarılsın], ve BANA bu vesile ile hemen kanıtla-
yın, dedi CENNET ORDULARININ YAHO-
VA’SI, size Cennet’in pencerelerini açmazsam 
ve sizi kutsamazsam, onu almaya yerinizin ol-
mayacağını görün. Ve yok ediciyi sizin için ce-
zalandıracağım, o da toprağınızdaki meyveleri 
yok etmeyecek; asmanız da tarlada zamanın-
dan önce meyve vermeyecek, dedi CENNET 
ORDULARININ YAHOVA’SI. Ve bütün ulus-
lar size kutsanmış diyecek: çünkü sizinki ha-
rikulade bir diyar olacak, dedi CENNET OR-
DULARININ YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).

(3. sayfanın devamıdır)

Hiçbir Zaman Canavarın 
İşaretini Almayın, 

Yoksa Sonsuza Dek 
Pişman Olursunuz

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:  (661) 252-5686  •  Fax (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.
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