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(devamı 2. sayfada)
1 Yeş. 53:10-12, Elç. İş. 20:28, 1 Kor. 3:16-17, 6:19-20, 7:23, İbr. 9:12, 13:12, 1 Pet. 1:18-19, Esin. 5:9-10   2 Mıs. Çık. 20:13, Sül. Özd. 24:12, Hez. 18:4, Dan. 7:9-10, Matta 16:27, 
19:16-18, Elç. İş. 10:42, 17:31, Rom. 2:4-16, 14:10-12, 2 Kor. 5:10, Gal. 6:7, İbr. 10:30-31, Yah. 14-15, Esin. 2:23, 11:18, 20:12-13   

Genç bir kız YAHOVA’yı ve kilise-
yi çok sevdiği için, annesine kendisinin 
kilisemizde kalmasına izin vermesi için 
yalvarmıştı. Kız on üç yaşındaydı. Ağa-
beyi sekiz yıldır kilisede yaşıyordu. Kız 
yazları ağabeyini ziyarete gelirdi. Ağa-
beyinin adı Ed Mick’ti. Ed Sue’yla ikimiz 
onu YAHOVA’ya kazandırmadan önce 
Hollywood, Kaliforniya’daki en tanınmış 
uyuşturucu satıcılarından biriydi.

Ed’e bir gün hastaneden telefon geldi; 
annesi sözde babasını delirtmiş, kendi ka-
fasına kurşun sıkarak intihar etmesine se-
bep olmuştu. Babası kendisini öldürmüş-
tü. Hattın diğer ucundaki hemşire Ed’e, 
“Babanızın yaşamı sona erdi” demişti.

Ed’in annesi kızının kilisemizde kal-
masına izin vermeyi reddetti; bu yüzden, 
genç kızı intihar konusunda uyarmamıza 
rağmen, o da kafasına kurşun sıktı. Kız 
annesiyle birlikte Blytheville, Arkansas’da 
yaşarken büyük bir depresyon yaşadı-
ğı için kendini öldürdü. Hemen ölmedi. 
Memphis’teki bir hastaneye yatırılmış-
tı, bu yüzden Sue’yla ikimiz ağabeyi Ed 
Mick’in kızı ölmeden önce görebilmesi 
için ayarlamalar yaptık. Sue’yla ikimiz 
de Nashville’den ayrılıp hastaneye gittik. 
Hastane Sue’yla ikimizi kızın odasına al-
madı, çünkü biz onun yakını değildik, 
ama ağabeyinin girmesine izin verdiler. 
Ed bize kardeşinin yanaklarından gözyaş-
larının süzüldüğünü söyledi. Kız birden, 
yüzünde kocaman bir tebessümle doğru-
lup oturmuş ve ellerini havaya kaldırmış. 
Ardından tekrar yatağa düşmüş ve ölmüş.

Bu genç kız annesi YAHOVA’ya hiz-
met etmesine izin vermediği için inti-
har etti. Böyle bir durumda, YAHOVA 

elbette kıza merhamet 
ederek onu Cennet’e al-
mıştır. Aksi takdirde, YA-
HOVA onu almaya geldi-
ğinde, kızın yüzünde öyle 
bir tebessüm belirmezdi. 
Gelgelelim, bu birçok in-
tihar için geçerli değildir. 
Genç kız belli ki tövbe 
ediyordu; yoksa yanakla-
rından gözyaşları süzü-
lüyor olmazdı. Ağabeyi 
kızla konuşmaya başladı, 
ama YAHOVA onu sertçe 
dizginledi, çünkü YAHO-
VA belli ki kıza, yaptığı 
korkunç şeyden bahsedi-
yordu. Kız katil olmuştu 
– kendi kendisinin katili. 
Biz, kendimize ait deği-
liz. İSA bizi kanıyla satın 
aldı!1 İSA bir şeyin sahibi olduğunda, o 
şey O’NA aittir ve sizin o şeyi almaya, 
katletmeye hakkınız yoktur.

Birkaç yıl sonra, kızın ağabeyi Ed de 
intihar etti. İntihar iblisi o aileyi pençe-
sine almıştı. Onlar anneyi suçladı, ama 
intihar eden herkes günü geldiğinde yap-
tıklarının hesabını verecektir.2

İbraniler 9:26-28 der ki, “Öyle olsay-
dı, O’nun [İSA] dünyanın kuruluşundan 
beri tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi. 
Oysa İSA, KENDİSİNİ bir kez kurban 
ederek günahı ortadan kaldırmak için 
çağların sonunda ortaya çıkmıştır. İnsa-
nın bir kez ölmesi, sonra da yargılanması 
kaçınılmaz olduğu gibi, İSA da birçokla-
rının günahlarını yüklenmek için bir kez 
kurban edildi. İkinci kez, günahlar için 

değil, kurtuluş getirmek için kendisini 
bekleyenlere görünecektir.”

Ed Mick’in babası Blytheville, Arkan-
sas’ta polis memuruydu; orası Nashville, 
Tennessee’den yalnızca birkaç saat uzakta-
dır. Adamın ve Ed’in durumu, genç kızın 
durumunkinden çok farklıydı. Ed İSA’yı 
terk etmişti. Hırsızlık ve zina suçlarını iş-
lemişti. Muhtemelen umutsuzluktan ötü-
rü intihar etmişti. Babasının durumu da 
karısından ötürü aynı olabilir.

1964’te, YAHOVA İSA’nın yakında 
yeryüzüne ikinci kez geleceğini dünya-
ya haber vermem için beni bu vaizliğe 
çağırdı. 1964’te gidişatın doğru olmadı-
ğını biliyordum, ama kimsenin insan-
lara İSA MESİH’in yeryüzüne tekrar 

Ed Mick (solda) ve Vaiz Tony Alamo (Ağustos 
1969). Ed intihar etti. Vaiz Alamo Ed’in Sue’yla ikisi 
için bir evlattan farksız olduğunu söyledi, ama Ed 
zina suçu işledi ve hırsızlık yaptı. Vaiz Alamo onun 
YAHOVA’dan uzaklaştığı için bunalıma girdiğine ya da 
dengesizleştiğine inanıyor. Ed başta çok iyi bir çocuktu, 
ama onun akıbeti bize Hristiyanların da YAHOVA’dan 
uzaklaşabildiğini ve uzaklaştığını gösteriyor.
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(1. sayfanın devamıdır)
geleceğini söylediğini, bu konuda vaaz 
verdiğini duymamıştım.

YAHOVA’yla yaşadığım doğaüstü de-
neyimden sonra, YAHOVA doğaüstü 
tesadüflerle Susie’yle beni bir araya getir-
di. Dünyayı bu mesajla öyle bir bombar-
dımana tuttuk ki, herkes EFENDİ’miz 
İSA’nın dünyaya yeniden geleceğine 
inanır gibi görünüyor. Zamanın sonuna 
geldik ve bütün dünya bunu biliyor gibi! 
Dünya umutsuzlukla dolu, çünkü İSA’nın 
“sancıların başlangıcı” dediği dönemde 
yaşıyoruz (Matta 24:8). Matta’nın 24. bö-
lümündeki ve Esinleme kitabındaki bü-
yük sıkıntıların başlamasına çok az kaldı.

Bugün birçok insan intihar ediyor. 
Bu, bir salgına dönüştü. İnsanlar zor za-
manlar geçirdiklerine inanıyorlar ve ço-
ğumuz gerçekten zor günler geçiriyoruz. 
Birçok kişi dünyada gelecek olmadığına 
inanıyor, çünkü dünya lanetlendi ve ya-
nıp kül olacak.3

İki Petrus 3:10-12 şöyle der: “Ama 
İSA’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 ya-
pılmış olan her şey yanıp tükenecek. Her 
şey böylece yok olacağına göre, sizin na-
sıl kişiler olmanız gerekir? YAHOVA’nın 
gününü bekleyip o günün gelişini ça-
buklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, 
YAHOVA yolunu izlemelisiniz. O gün 
gökler yanarak yok olacak, maddesel 
öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek.”

Dünyada kötülük ve karanlığın öğe-
lerinin baskısı altında cefa çeken milyar-
larca insan var. Bu insanlar umutsuzluk 
içinde yaşıyorlar. Ölmek için dua ediyor-
lar. Birçoğu intihar ediyor ve muhteme-
len başka birçok kişi intihar fikrini kafa-
sında evirip çeviriyor, ama YAHOVA’nın 
SÖZ’ü İSA MESİH, bize kendisinin öl-
düğünü ve bizim için kanını akıttığını 
söylüyor.4 O’NUN kanı, bizi satın alırken 
ödediği bedeldir. Siz de milyarlarca in-
sanın yaptığı gibi bunu azımsıyor mu-
sunuz? Cehennem o kadar kötü değilse, 
YAHOVA neden O’NA inandığımız sü-

rece Cehennem’e gitmek zorunda kalma-
yalım diye dünyaya bir erkek olarak gel-
di, günahsız ve kusursuz bir hayat yaşadı 
ve bizim için ölümlerin en gaddarcasını 
tattı?5 İSA bizim için Cehennem’e gitti.6

YAHOVA bana yalnızca İSA’nın yer-
yüzüne tekrar geleceğini söylemedi. O 
mesaj Cennet ve Cehennem’in hayalleri 
ve görüleriyle birlikte geldi. İnsanlar, 
“Kimse Cehennem’i görmemişken, Ce-
hennem diye bir yer olduğunu nereden 
biliyorsun?” diye soruyor. Ben Cehen-
nem’i gördüm. Başkaları da, “Kimse 
Cennet’i görmemişken, Cennet diye 
bir yer olduğunu nereden biliyoruz?” 
diye soruyor. Ben Cennet’i gördüm ve 
bugün hayatta olan birçok kişinin de 
gördüğünden eminim. Cennet hariku-
ladedir,7 Cehennem ise hiç kimsenin 
hayal edemeyeceği, tarif edemeyeceği 
kadar korkunçtur.8 Hiçbir dilde, Ce-
hennem’in ne kadar korkunç olduğunu 
ve Cennet’in ne kadar güzel, ne kadar 
şahane olduğunu (1 Korintliler 2:9) 
açıklayacak kelimeler yoktur. YAHO-
VA işte bu yüzden 2 Timoteos 2:3-4’te 
bize şunları söyler: “İSA MESİH’in iyi 
bir askeri olarak sıkıntıya göğüs ger. 
Askerlik yapan kişi günlük yaşamla il-
gili işlere karışmaz; kendisini askerliğe 
çağıranı hoşnut etmeye çalışır.”

Dünyanın gidişatı iyi değil, üstelik 
daha da kötüye gidiyor, ama Cehen-
nem’le kıyaslandığında, güneşli bir gün-
de çıkılan bir piknik diyebiliriz. İntihar 
etmek, yapabileceğiniz en aptalca şeyler-
den biridir. Bazılarımız YAHOVA için 
ayakta durduğumuzdan, YAHOVA’nın 
SÖZÜ için ayakta durduğumuzdan türlü 
zorluğa katlanıyoruz, ama başka milyar-
larca kişi nefret dolu sahte dinlere men-
sup olduklarından, ya da benliğin tutku-
larından, gözün tutkularından,  maddi 
yaşamın verdiği gururdan ötürü zorluğa 
katlanıyor (1 Yuhanna 2:16). YAHOVA 
bedelini ödemeden kendi doktrinimize 
sahip olmamıza ve kendi isteklerimizin 
peşinde koşmamıza izin vermez.9

İbraniler 12:5-7 ve 9 der ki: “Size 
oğullar diye seslenen şu öğüdü de unut-
tunuz:  ‘Oğlum, YAHOVA’nın terbi-

ye edişini hafife alma,  YAHOVA seni 
azarlayınca cesaretini yitirme.  Çünkü 
YAHOVA sevdiğini terbiye eder, Oğullu-
ğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. Ter-
biye edilmek uğruna acılara katlanmalı-
sınız. YAHOVA size oğullarına davranır 
gibi davranıyor. Hangi oğul BABA’sı ta-
rafından terbiye edilmez?’... Kaldı ki, bizi 
terbiye eden dünyasal babalarımız vardı 
ve onlara saygı duyardık. Öyleyse ruhla-
rın BABA’sına bağımlı olup yaşamamız 
çok daha önemli değil mi?”

İbraniler 12:13-15’te şu sözler geç-
mektedir: “Ayaklarınız için düz yollar 
yapın. Öyle ki, kötürüm olan parça ek-
lemden çıkmasın, tersine şifa bulsun. 
Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal 
olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip ol-
madan kimse YAHOVA’yı göremeyecek. 
Dikkat edin, kimse YAHOVA’nın lütfun-
dan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahat-
sız edecek ve birçoklarını zehirleyecek 
acı bir kök filizlenmesin.”

Birçok insan rahatsız, içlerinde onları 
zehirleyen acı kökler filizlenmiş. Bunun 
sebebi YAHOVA’nın inançsız insanların 
tövbe edeceği umuduyla Şeytan’ın on-
lara işkence etmesine izin vermesidir.10 
Unutmayın, YAHOVA buna göz yumu-
yor, çünkü O bizi seviyor ve O’NA karşı 
itaatsizliğimizden ötürü tövbe etmemizi, 
böylece Cehennem yerine Cennet’e gide-
bilmemizi istiyor.11

İnsanların bu konuda seçebilece-
ği yalnızca iki yol var. Biri YAHOVA’ya 
kızgın olmak, içinde acı hisler biriktirip 
O’NA saldırmak; diğeriyse tövbe etmek, 
YAHOVA’dan bizi affetmesini ve bizi, 
Şeytan’ın bize etmesine bizzat izin ver-
diği işkenceden kurtarmasını istemektir.

Esinleme 9:3-6 şöyle der: “Dumanın 
içinden yeryüzüne çekirgeler yağdı. 
Bunlara yeryüzündeki akreplerin gü-
cüne benzer bir güç verilmişti.   Çekir-
gelere yeryüzündeki otlara, herhangi 
bir bitki ya da ağaca değil de, yalnız 
alınlarında YAHOVA’nın mührü bu-
lunmayan insanlara zarar vermeleri 
söylendi. Bu insanları öldürmelerine 
değil, beş ay süreyle işkence etmeleri-
ne izin verildi. Yaptıkları işkence ak-

3 Yeş. 24:17-23, Sef. 1:14-18, 3:8, Mal. 4:1, Matta böl. 24, 2 Pet. 3:7, 10-12   4 Mezm. 22:12-18, Yeş. 53:3-12, Elç. İş. 
5:30-32, 13:38-39, Rom. 5:6-11, 1 Kor. 15:3-8, Efes. 1:3-12, Kol. 1:12-14, 1 Sel. 5:9-10, İbr. 2:9-10, 9:11-15, 1 Pet. 1:18-
21, 2:21-25, 1 Yuh. 2:2, Esin. 1:5   5 Yuh. 3:14-18, Rom. 3:21-26, 2 Kor. 5:17-21, İbr. 4:14-15   6 Efes. 4:7-10, 1 Pet. 3:18-
20   7 Mezm. 31:19, Yeş. 64:4, 65:17-19, Matta 5:10-12, Yuh. 14:2-4, Rom. 8:16-23, 1 Kor. 2:9, 2 Kor. 5:1, 1 Pet. 1:3-5, 
2 Pet. 3:13-14, Esin. 7:15-17, 21:1-5, 9-27, 22:1-5   8 Yasa. Tez. 32:21-22, Mezm. 9:17, Sül. Özd. 9:13-18, 15:11, 24, 
23:13-14, Yeş. 5:11-15, 14:4-20, 28:15-18, 33:10-14, Hez. 31:15-18, 32:17-32, Matta 5:21-22, 29-30, 7:13, 8:12, 10:28, 
13:36-42, 47-50, 18:6-9, 22:8-13, 23:33, 24:44-51, 25:14-46, Luka 3:17, 13:24-28, 16:19-28, 2 Sel. 1:6-9, İbr. 6:4-8, 2 
Pet. 2:1-9, Yah. 5-7, 12-13, Esin. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8   9 Mezm. 34:15-16, Matta 7:13-19, 2 Pet. 2:1-6, 9-22, 
Yah. 3-7, 14-15, Esin. 20:11-15   10 Lev. 26:13-46, Yasa. Tez. 8:2-5, Mezm. 94:12-13, Hoş. 5:15, Rom. 2:4-11, 1 Kor. 
11:32, 2 Kor. 7:9-11   11 2 Sam. 7:14-15, Sül.Özd. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, İbr. 12:5-11, Esin. 3:19   
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rebin insanı soktuğu zaman verdiği 
acıya benziyordu. O günlerde insanlar 
ölümü arayacak, ama bulamayacaklar. 
Ölümü özleyecekler, ama ölüm onlar-
dan kaçacak.” Onuncu ayetteyse, şu 
cümleleri görürüz: “Akrebinkine ben-
zer kuyrukları ve iğneleri vardı [çekir-
gelerin]. Kuyruklarında iğneler vardı 
ve onlar insanlara beş ay zarar verecek 
güce sahiptiler.”

Çocukken ceviz ağacından yapılma 
bir sopayla dövülmek benim için iş-
kenceydi. Evet, bu o zamanlar işkence 
gibiydi, ama Hristiyan anne babanız 
sizi seviyorsa, dayağa ihtiyacınız oldu-
ğunda sizi döver, çünkü Cehennem’e 
gitmenizi istemezler.12

Esinleme 9:6 çok büyük işkence çek-
tiklerinden ölmek için dua edenlerden, 
ama ölümü bulamayanlardan söz eder. 
İnsanların ruhları Cehennem’de bayıl-

mak ya da ölmek için dua ederken ne 
korkunç olacak, düşünsenize. Onlar 
gerçeği, yani asla bayılamayacaklarını, 
ölemeyeceklerini bilecekler. Oradaki 
işkenceler bu dünyadaki işkencelerin 
hepsinin toplamından milyar değil, tril-

yon kez kötü olacak.
Peki, bu konuda ne yapabiliriz? Şika-

yet edemeyeceğimiz kesin. Hala hayatta 
olduğunuz, Cehennem’de olmadığınız ve 

12 2 Sam. 7:14-15, Sül. Özd. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-
24, 29:15, 17, İbr. 12:5-11, Esin. 3:19   

Vaiz Alamo’ya Mektuplar

İsa sevgisini paylaşan kardeşim,
Efendi’miz ve Kurtarıcı’mız İsa Mesih’in değerli adıyla, siz sevgi dolu Vaiz 

Tony Alamo’ya, arkadaşlarınıza ve size iyilik dileyenlere, Alamo Vaizliği’nde 
çalışanlara, kilisenize ve herkese kutsal selamlarımı gönderiyorum.  

Yüreği sevgi dolu vaizim, harikulade literatürleriniz ve Mesih kitabı elime 
geçti. İncil çalışmalarım için gönderdiğiniz literatür ve Mesih kitabı için size 
çok teşekkür ederim. Yahova bizi gerçeğin sözünü birçok uzak yere yayalım 
diye bir araya getirdi. Bu yüzden, mutlu olabiliriz.

Yüreği sevgi dolu vaizim, size harikulade literatürünüz elimize geçtikten son-
ra Andhra Pradesh eyaletinin üç bölge denen (1. Visakhapatnam 2. Vizianaga-
ram 3. Srikakulam) taşra ve temsilcilik alanlarında bir İncil kampanyası düzen-
ledik. İncil ekiplerimiz ve ben, insanlar Yahova’nın kurtuluş planını öğrensin 

diye her kapıyı çaldık, bölgeyi dolaştık ve İncil literatürünü dağıttık.
Geceleri İncil buluşmaları yaptık ve Yahova’nın kuvvetini, O’nun ih-

tişamını övdük. Birçok kişi İsa’yı Kurtarıcı’sı olarak kabul etti ve İsa’nın 
sözlerini pür dikkat dinledi. Yahova’mızın ihtişamı için kamp buluş-
maları düzenledik. 

Yüreği sevgi dolu Vaiz’im, lütfen cemaatlerime dağıtmak için Telu-
gu dilinde İnciller gönderin. Lütfen benim için, ailem için ve iş arka-
daşlarım için dua edin. Küçük yaştaki yetimlerin ve dulların kaldığı 
evlerde cemaatlerimiz var. Burada hepimiz siz Vaiz Tony Alamo için, 
sağlığınız ve vaizliğiniz için dua ediyoruz.
Cevabınızı dört gözle bekliyoruz. Yahova hepinizi kutsasın.
İsa’nın adıyla, kardeşiniz
Vaiz K.S. Manohar        Andhra Pradesh, Hindistan

(devamı 4. sayfada)

Sevgili Tony Alamo Hristiyan Vaizlikleri,
Bu mektup elinize ulaştığında, oradaki bütün erkek ve kız kar-

deşlerimin iyi olması ve kimsenin sorun yaşamıyor olması için dua 
ediyorum. Bana ettiğiniz onca yardımdan ötürü size teşekkür et-
mek istiyorum. Gönderdiğiniz literatürü okumaktan zevk aldım ve 
okuduklarım birçok soruma yanıt verdiği gibi, Yahova’ya daha da 
yaklaşmama yardım etti. Vaiz Alamo’nun öğretilerini çok kuvvetli 
ve gerçek buluyorum. Hapishanede olmanın nasıl bir şey olduğunu 
biliyorum ve Vaiz Alamo için dua ediyorum. Yahova onu kutsasın 
ve Vaiz’imiz en kısa zamanda salıverilsin. Bu, İncil’in Esinleme 2:10-
11 bölümünde sözünü ettiği türden bir sınav. Vaiz Alamo’nun hayat 
tacına kavuşacağını biliyoruz. Hepimiz her zaman tutsak olacağız, 
ama Efesliler 4:1-3’ün dediği gibi, Yahova’nın tutsağı olacağız. 

Sizden cevap almayı iple çekiyoruz; lütfen bize daha fazla bülten 
ve literatür gönderin.
İsa’nın sevgisiyle,
Kardeş Joseph Gladstone
Farmington Hapishanesi, Missouri
Not: Hepinizle bizzat görüşeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. 

Nijerya
Efendi’miz İsa Mesih’in adıyla, İsa sevgisini taşı-

yan kız ve erkek kardeşlerimi selamlarım,
Yahova sizi yaptığınız Kutsal işler için kutsasın, 

Vaiz. Bizi Şeytan’ın elinden kurtardığınız için teşek-
kürler. Birçok kişi literatürünüzü okuyarak kurtul-
du. Yahova yanınızda, çünkü siz Yahova’nın sözle-
rini yayan tek vaizsiniz. Bizim için dua edin de, yüz 
yüze olduğumuz bu son günlerde sağlam duralım; 
ayrıca, dini köylerde ve okullarda yayma çalışmala-
rım için de dua edin.
Lütfen bize birkaç bin parça literatür gönderin.
Saygılarımla,
Barnabas D. Jacob
Kaduna Eyaleti, Nijerya

Barnabas Jacob bir okulda literatür dağıtıyor, G.S.S. Jegindi
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İNTİHAR GÜNAHTIR

hala tövbe edebileceğiniz için şükredin. 
Bol bol şükredin. Her gün şükredin; böy-
lece, YAHOVA’nın neler yaptığını görüp 
hayrete düşeceksiniz.13

RUH’tan yeniden doğmak için bu 
duayı okuyun ve YAHOVA’NIN SÖZ’Ü-
NÜ (Kral James Onaylı İncil) öğrenip 
YAHOVA’ya bütün kalbinizle, ruhunuz-
la, aklınızla ve kuvvetinizle hizmet edin. 

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 verdiği-

ni ve kurtarıldığımı biliyorum.23 Ve ru-
humu kurtardığın için SANA teşekkür 
ediyorum, İSA; minnetimi SENİN bu-
yurduklarını yaparak ve daha fazla gü-
nah işlemeyerek göstereceğim.24

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya 
batırılmayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL 
RUH adına vaftiz edilmeyi söyledi.25 İn-
cil’in Kral James Versiyonunu [the Eng-
lish King James Version] özenle okuyup 
anlayın ve söylediklerini yapın.26

Bütün kalbiniz, ruhunuz, aklınız ve 
kuvvetinizle YAHOVA’ya hizmet edin. 
(Markos 12:30).  Kutsal Metinleri öğre-
nin ve öleceğiniz güne kadar orada söy-
leneni yapın (2 Timoteos 2:15, 3:14-17).

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 
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).

(3. sayfanın devamıdır)

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.

New York City’de her Salı saat 20:00’de ve diğer lokasyonlarda haftanın her akşamı kilise toplantıları düzenlenmektedir.
Bilgi almak için lütfen (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 (661) 252-5686’yı arayın.
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