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Her şeyden önce, size “ezici” kelimesinin Webster sözlüğündeki tanımını vermek istiyorum: “(1) üzerine yağmak ve altına gömmek (2) zulmetmek,
üzerinde egemenlik kurmak.”
“Kötüler” in kim olduğunu tanımlamak için Esinleme kitabıyla yola çıkacağız. Esinleme 12:9 der ki, “Büyük
ejderha – İblis ya da Şeytan denen,
bütün dünyayı saptıran o yaşlı yılan –
melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı.”
Şimdi, İblis ya da Şeytan bütün dünyayı kandırdıysa, dünyadaki bütün insanlar Şeytan’ın aldatmacası sebebiyle
kötü insanlara dönüşmüş demektir.
“Bütün dünya” derken aramızdaki
adları KUZU’nun Hayat Kitabı’nda
(Esinleme 13:8) yazılı olanlar dışında
herkesi kastediyorum.
Şimdi, savımı pekiştirmek için Esinleme 13:1’e bakalım. Havari Yuhanna
şöyle dedi: “Denizdeki kumların üzerinde durdum ve on boynuzlu, yedi
başlı [bu, Roma’nın yedi dağını1 sembolize eder, on boynuz ise Birleşmiş
Milletler’in tek-dünya hükümetini hü-

Efesliler 6:16 der ki, “Bunların hepsinden önemlisi, kötülerin bütün
ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın.” “Kötüler” kimlerdir? Kilisedeki insanlara bu soruyu sorduğumda “kötüler” in şeytan
olduğunu söylüyorlar. Şeytanın milyarlarca takipçisi ve tapınanı (kötü insanlar) varken, YAHOVA’nın yüz milyonlarca tapınanı ve takipçisi vardır.

kümeti oluşumudur] bir canavarın [bir
krallığın] denizden çıktığını gördüm.
Boynuzlarının üzerinde on taç [bunlar güçlerini ve nüfuzlarını Roma’nın
Birleşmiş Milletler’inin tek-dünya hükümetine, basınına ve tarikat kilisesine
vermek için bir araya gelen on krallığı
gösterir. Şeytan, ona ait olan tek-dünya devletine, BM adlı yeni dünya düzenine, tarikat kilisesine ve basınına
karşı gelmeye cüret eden herkesi ezici
kötülüğüyle ezmek, gömmek ve onlar
üzerinde egemenlik kurmak bunu için
yapmıştır ve hala yapmaktadır. Şeytan
basını iyi insanları propaganda yoluyla
kötü göstermek için kullanmaktadır]
vardı, başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı.
“Gördüğüm canavar leopara [bu
Hindistan’ı sembolize eder] benziyordu. Ayakları ayı ayağı [Rusya’yı sembolize eder], ağzı aslan ağzı [bu, Birleşik Krallık’ı sembolize eder] gibiydi.
Ejderha [şeytan] canavara kendi [ezici] gücü ve tahtıyla [bu taht Şeytan’ın
tahtı, yani üssü Roma olan Vatikan’dır]

1 Esin. 17:9 2 Matta 24:11-12, 24, Esin. 13:1-4, 11-15, 17:8, 18:2-3, 23
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birlikte büyük yetki [sözü edilen bütün
dünya üzerindeki yetki ya da ezici güçtür] verdi. Canavarın başlarından biri
ölümcül bir yara almışa benziyordu.
Ne var ki, bu ölümcül yara iyileşmişti [YAHOVA hem Yuhanna’ya hem
bize, Şeytan bu son günlerde Roma’ya
tekrar girene, Roma’ya ve Vatikan’a
YAHOVA’nın azizlerini ve dünyadaki
bütün insanları gömmek, ezmek ve
onlara üstün gelmek, aynı zamanda
HER ŞEYE KADİR YAHOVA’nın, ‘EL
SHADDAI’nin Kutsal adına küfretmek
için o ezici, şeytani gücünü verene dek,
eski Roma’nın düşmüş ve bitik halde
olduğunu (öldüğünü) hatırlatıyor].
Bütün [aldatılmış] [kötü insanlardan
oluşan] dünya şaşkınlık içinde canavarın ardından gitti. İnsanlar canavara
[ezici bir kötülüğe sahip olan dünya
hükümetine] yetki veren ejderhaya
[şeytana] taptılar” (Esinleme 13:2-4a).
Bütün dünyanın kötü olduğunu
açıkça görebilirsiniz, çünkü bütün
dünya şeytana tapıyor.2 Yine buna
(devamı 2. sayfada)

EZİCİ KÖTÜLÜK
(1. sayfanın devamıdır)

aramızdaki adı KUZU’nun Hayat Kitabı’nda yazanlar dışında, dünyadaki
bütün insanlar dahildir. Dünyanın bütün kötü insanları kendisini maharetle
(basın) dünyadaki, adları Hayat Kitabı’nda yazılı olmayan herkesle birleştirmiş olan Şeytan’ın ezici, şeytani gücüne tapıyor.
Şeytan’ın yönetimi altındaki kötü
insanlar, dünya tarihinin başka birçok
noktasında geri kalanımızı ezmeye teşebbüs etmiştir. Gelgelelim YAHOVA
topraktan3 yaratmış olduğu insanlığa,
kendisinin onlardan ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. Sel sularının herkesin burnuna ve boğazına dolmasını
sağlamış, dünyadaki bütün perişan
bedenlerin içindeki hayatı söndürmüş,
Nuh ve ailesi dışında hepsini boğmuş
– öldürmüştür.4
YAHOVA aynı zamanda insanların
Babil Kulesi’nde Birleşmiş Milletler’i,
yani tek-dünya devletini yaratma yönündeki ilk teşebbüsünü de yok etmiş,
böylece hepsinin farklı diller konuşmasını sağlayarak kötülükte birleşmelerini imkansız hale getirmiştir (Yaratılış 11:1-9). YAHOVA bunu yapmıştır,
çünkü O şunu biliyordu ve hala biliyor: “Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, onmaz şekilde kötüdür. Onu kim
anlayabilir? ‘Ben YAHOVA, herkesi
davranışlarına, yaptıklarının sonucuna
göre ödüllendirmek için yüreği yoklar,
düşünceyi denerim.’ Yumurtlamadığı
yumurtaların üzerinde oturan keklik
nasılsa, haksız servet edinen kişi de öyledir. Yaşamının ortasında serveti onu
bırakır, yaşamının sonunda ise kendisi
budala durumuna düşer.
“Tapınağımızın yeri, başlangıçtan yüceltilmiş görkemli bir tahttır. Ey İsrail’in umudu YAHOVA,
SENİ terk edip yalnız bırakanların
hepsi utanılacak duruma düşecek.
SANA sırtını dönenler toprağa yazılacak, çünkü YAHOVA’yı, diri su pınarını bıraktılar. Şifa ver bana, ey YAHO-

VA, o zaman iyi olurum; kurtar beni,
kurtuluş bulurum, çünkü övgüm SENSİN. Bana, ‘Hani, YAHOVA’nın SÖZÜ
nerede? Haydi, yerine gelsin bakalım’
deyip duruyorlar. SENİN hizmetinde
çoban olmaktan kaçınmadım, kıyamet
gününü de ben istemedim. Dudaklarımdan çıkan her sözü bilirsin, ey
YAHOVA. O söz zaten SENİN ağzındaydı. Dehşet verme bana, kıyamet gününde sığınağım SENSİN. Bana eziyet
edenler utandırılsın, ama beni utandırma; onları yılgınlığa düşür, ama
beni düşürme. Kıyamet gününü getir
üzerlerine, onları iki kat yıkımla ez”
(Yeremya 17:9-18).
Bu ikinci hataydı ve dünya hala
varlığını sürdürüyordu. Ama üçüncü
hata yapıldığında – ve o hata yakında
yapılacak – dünyaya “üç hata yaptın,
kaybettin” denilecek; buna aramızdaki adları KUZU’nun Hayat Kitabı’nda
yazılı olanlar dahil olmayacak (Esinleme 21:9-27). Büyük bir yangın çıkacak
ve adları KUZU’nun Hayat Kitabı’nda
olmayanlar o yangında sonsuza dek,
daima yanacak.5
Esinleme 13:4b kötü insanlardan oluşan bütün dünyanın BM’nin
tek-dünya devletine ya da yeni dünya düzenine taptığını şu sözlerle ifade
eder: “İnsanlar canavara taptılar. ‘Canavar gibisi var mı? Onunla kim savaşabilir?’ diyerek canavara da taptılar.”
Diğer bir deyişle, basının ezici, şeytani
yalanlarıyla, yargı sisteminin ve basının şeytani, ezici sahte suçlamalarıyla,
ezici kötülükteki zulümlerle, adaletsizliklerle, cinayetlerle, her tür yıkımla,
müsriflikle, günahkarlıkla, dine edilen
küfürlerle, sebepsiz şiddet olaylarıyla
ve adam kaçırmalarla, Şeytan’ın ezici,
kötücül ve şeytani gücüyle dünyadaki
Kutsal insanların üzerine fırlattığı bu
kötülüklerle kim savaşabilir? Bütün bu
kötülükler ve Şeytan’ın gücü, Birleşmiş
Milletler’in tek-dünya hükümetinin
içinde birleşmiştir.
Dürüst insanların bu ezici, şeytani
canavarla savaşmak üzere kendilerini
hazır tutabilmelerinin tek bir yolu vardır. YAHOVA’ya bir gün olsun inan-

3 Yarat. 2:7, 3:19 4 Yarat. böl. 6-7, 1 Pet. 3:20 5 2 Pet. 3:10-12, Esin. 20:11-15
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dıysanız, O şu anda size YAHOVA’nın
bütün silahlarını ve “HEPSİNDEN
ÖNEMLİSİ, KÖTÜLERİN BÜTÜN
ATEŞLİ OKLARINI [sahte suçlamalar
ve şeytani kanunlar] söndürebileceğiniz iman kalkanını [YAHOVA’NIN
SÖZÜ] alın” (Efesliler 6:16) dediğinde
O’NA inanmalısınız.
Kutsal yazının tamamı şu şekildedir:
“Kardeşlerim, son olarak YAHOVA’da,
O’nun üstün kudretiyle [RUH’un içinde] güçlenin. İblis’in hilelerine [dünyanın bütün ezici kötü insanlarına] karşı
durabilmek için YAHOVA’nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü
savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık
dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel
yerlerdeki ruhsal ordularına [bunları
Şeytan’ın kötücül ordusuna mensup
olan, yüksek konumlarda yer alan insanlar duyurup yaymaktadır] karşıdır.
“Bu nedenle, kötü günde [sahte suçlamalarla, tuhaf kanunlarla ve zulümle
karşılaştığınızda] dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için YAHOVA’nın bütün silahlarını kuşanın [YAHOVA’nın
SÖZ’ünün tamamını derinlemesine
öğrenin6]. Böylece, belinizi GERÇEK
[YAHOVA’nın SÖZ’ü] ile kuşatmış,
göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve
ayaklarınıza esenlik Müjdesi’ni yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde
durun. Hepsinden önemlisi, Şeytan’ın
bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Kurtuluş miğferini ve RUH’un kılıcını, yani YAHOVA’nın SÖZ’ünü kuşanın. Her türlü
dua ve yalvarışla, her zaman RUH’un
yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak
tam bir adanmışlıkla uyanık durun”
(Efesliler 6:10-18). Bu, azizlerin Şeytan’ın yeni, kötücül kanunlarından
ötürü yardımınıza ihtiyaçları olduğu6 Matta 4:4, Yuh. 8:31-32, Efes. 6:11-17, Kol. 3:16, 2 Sel.
2:15, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, 1 Pet. 2:2
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nu gördüğünüzde, o azizlerin yanında
durmanız gerektiği anlamına gelir.
Esinleme 13:5-8 der ki, “Canavara
[ezici bir kötülüğe sahip olan tek-dünya devletine], kurumlu sözler söyleyen,
küfürler savuran [bunun sorumlusu
ezici bir kötülüğe sahip olan tek-dünya
devleti basınıdır] bir ağız ve kırk iki ay
süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. YAHOVA’ya küfretmek, O’nun adına ve konutuna [YAHOVA’nın içinde
yaşadığı kişiler, yani biz azizler YAHOVA’nın konutuyuz] ve Cennet’te yaşayanlara [bizden önce evlerine dönen
melekler ve diğer bütün azizler (basın
yine iyi olan herkesi kötü göstermektedir)] küfretmek için ağzını açtı. Kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin
verildi. Canavar her oymak, her halk,
her dil, her ulus üzerinde yetkili kılındı. YERYÜZÜNDE YAŞAYAN ve
dünya kurulalı beri boğazlanmış Kuzu’nun Hayat Kitabı’na adı yazılmamış
olan HERKES ONA TAPACAK [bunu
başaran basındır].” Yine bunlar kötü
insanlar, yeryüzünde yaşayan, azizlere karşı sahte suçlamalarda bulunan
ve basının propagandasından ötürü
azizlere karşı yapılan sahte suçlamaların hepsine inanan kişilerdir. Onlar bu
yüzden ruhlarından oluyorlar. Kazandıklarını düşünüyorlar, ama aslında
hepsi kaybediyor. Onlar, kaybedenlerdir.
2 Petrus’un 2. bölümünde şunlar
yazmaktadır: “Ama insanlar arasında
sahte peygamberler vardı; tıpkı sizin
de aranızda yanlış öğreti yayanlar [basın] olacağı gibi. Bunlar kendilerini
satın alan Efendi’yi bile yadsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler [Şeytan’ın

aynı cinsten evlilikler, kürtaj, vb. gibi
yeni kanunları] sokacaklar. Böyleleri
kendi başlarına ani bir yıkım getirecek.
Birçokları da onların sefahatine [son
derece zararlı ve yıkıcı usuller] kapılacak. Onların yüzünden GERÇEĞİN
[İSA’nın usullerinin] yoluna sövülecek
[Şeytan’ın dünya basını, Roma’nın hükümeti ve tarikat kilisesi tarafından].
Açgözlülüklerinden ötürü uydurma
sözlerle sizi sömürecekler. Onlar için
çoktan verilmiş olan yargı gecikmez.
Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz.
“YAHOVA günah işleyen melekleri
esirgemedi; onları Cehennem’e atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya
dek orada tutulacaklar. YAHOVA eski
dünyayı da esirgemedi. Ama tanrısızların dünyasına tufanı gönderdiğinde, doğruluk yolunu bildiren Nuh’u
ve yedi kişiyi daha korudu. Sodom ve
Gomora kentlerini yakıp yıkarak yargıladı. Böylece günahkar hayatlar yaşayanların [Şeytan’ın yeni aynı cinsten
evlilik kanunlarına, hükümetin eşcinselliği ve lezbiyenliği7 övüşüne kulak
vererek yaşayanlar; bunların hepsi
Şeytan’ın Vatikan basını tarafından
teşvik edilmektedir] başına geleceklere bir örnek verdi. Ama ilke tanımayan kişilerin [eşcinseller, lezbiyenler
ve bütün oğlancılar] sefih yaşamından
azap duyan doğru adam Lut’u kurtardı (Çünkü onların arasında yaşayan
bu doğru adam, görüp işittiği yasa
tanımaz davranışlar yüzünden doğru yüreğinde her gün ıstırap çekerdi).
Görülüyor ki YAHOVA kendi yolunda
yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Doğru

7 Yarat. 19:1-13, 24-25, Lev. 18:22, 20:13, Yasa. Tek. 22:5, 23:17-18, Hak. 19:22-28, 1 Krallar 14:24, 15:11-12, Hez.
16:49-50, Rom. 1:18-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-9, Yah. 7-8
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İsa sevgisini paylaşan kardeşim,
İsa Mesih’in adıyla, selamlar. Vaizliğiniz için dua ediyoruz. Burada birçok Hindu, dergilerdeki mesajlarınızı okuduktan sonra Yahova’nın merhametiyle, harikulade bir biçimde kurtarıldı.
Pazar günü Bobbillanka köyünde dine yeni dönenler için, bir ağacın altında
ibadet buluşması düzenledik. En çok ihtiyacımız olan şey bir ibadet merkezi. Lütfen bize manevi olarak büyümemiz için yardım edin.
Yahova sizi bollukla kutsasın.
İsa’daki kardeşiniz,
Solman Raju Kola				
Andhra Pradesh, Hindistan
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olmayanları, özellikle benliğin yozlaşmış tutkuları ardından giden ve yetkisini hor görenleri cezalandırarak yargı
gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir.
Bu küstah, dik başlı kişiler yüce varlıklara sövmekten korkmazlar. Oysa melekler bile güç ve kudrette daha üstün
oldukları halde, bu varlıkları YAHOVA’nın önünde söverek yargılamazlar.
Ama anlamadıkları konularda sövüp
sayan bu kişiler, içgüdüleriyle yaşayan,
yakalanıp boğazlanmak üzere doğan,
akıldan yoksun hayvanlar gibidir. Hayvanlar gibi onlar da yıkıma uğrayacaklar. Ettikleri haksızlığa karşılık zarar
görecekler. Gündüzün zevk alemlerine
dalmayı eğlence sayarlar. Birer leke ve
yüz karasıdırlar. Sizinle yiyip içerken
kendi hilelerinden zevk alırlar. Gözleri zinayla doludur, günaha doymazlar.
Kararsız kişileri ayartırlar. Yüreği açgözlülüğe alıştırılmış lanetli insanlardır. Haksızlıkla elde ettiği kazancı seven Beor oğlu Balam’ın yolunu tutarak
doğru yolu bırakıp saptılar. Balam işlediği suçtan ötürü azarlandı. Konuşamayan eşek, insan diliyle konuşarak bu
peygamberin çılgınlığına engel oldu.
“Bu kişiler, susuz pınarlar, fırtınanın dağıttığı sis gibidirler. Onları koyu
karanlık bekliyor. Çünkü yanlış yolda
yürüyenlerden henüz kurtulanları, boş
ve kurumlu sözler söyleyerek benliğin
tutkularıyla, sefahatle ayartırlar. Onlara özgürlük vaat ederler, oysa kendileri yozlaşmışlığın kölesidirler. Çünkü
insan neye yenilirse [neyle ezilirse]
onun kölesi olur. EFENDİ ve KURTARICI İSA MESİH’i tanımakla dünyanın çirkefliğinden kurtulduktan sonra
yine aynı işlere karışıp yenilirlerse, son
durumları ilk durumlarından beter
olur. Çünkü doğruluk yolunu bilip de
kendilerine emanet edilen kutsal buyruktan geri dönmektense, bu yolu hiç
bilmemiş olmak onlar için daha iyi
olurdu. Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor: Köpek kendi kusmuğuna döner, domuz da yıkandıktan
sonra çamurda yuvarlanmaya döner”
(2 Petrus Bölüm 2).

(devamı 4. sayfada)

EZİCİ KÖTÜLÜK
(3. sayfanın devamıdır)

Bu kehanet çoktan vuku buldu.
Milyonlarca insan İSA’dan uzaklaştı;
bununla 2 Selanikliler 2:3’te sözü edilen, İSA’nın gelişine yakın zamanda olması kehanet edilen, İSA’ya sırt çevirişi
kastediyorum. Kehanet şöyle der: “Hiç
kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın.
Çünkü imandan dönüş başlamadıkça
o gün [İSA’nın dönüşü] gelmeyecektir.”
Bütün dünya Şeytan’a tapıyorsa, bunun
İSA’dan uzaklaşıldığının işareti olduğunu söyleyebilir miyiz? İncil’in sözde
vaizleri yasal evlilik yaşını – ki o yaş,
ergenliktir – ve ayrıca İncil’deki başka
birçok kutsal yazıyı inkar ediyor, şeytani DECCAL hükümetine ve onların
yeni kanunlarına ayak uyduruyorsa,
bunun İSA’dan uzaklaşıldığının işareti
olduğunu söyleyebilir miyiz? YAHOVA’nın vaizleri sahte suçlarla hapse
atılıyorsa ve kimse buna karşı çıkmıyorsa, bunun İSA’dan uzaklaşıldığının
işareti olduğunu söyleyebilir miyiz?
Bir devletin, çocukları, anneleri ve
babalarını Waco, Teksas’ta ve dünyanın
başka birçok yerinde katledişi ve kimsenin buna ses çıkarmayışının İSA’dan
uzaklaşıldığının işareti olduğunu söyleyebilir miyiz? Dinden uzaklaşan
Hristiyanların vaizlerinin aleyhine dönüşünün, yargı sisteminin ve devletin
onları cömertçe ödüllendireceğini ve o
Kutsal vaizleri müebbet hapis cezasına
çarptıracağını bilerek vaizlerine haklarında yalan söyleyerek ihanet edişinin
İSA’dan uzaklaşıldığının işareti olduğunu söyleyebilir miyiz? İnsanların
dünyanın dört bir yanında UFO’ların
şehirlerin üzerinde süzüldüğünü görmesinin ve o İlahi varlıkların dünyayı yok etmeden hemen önce dünyayı
gözden geçiren melekler olduğunu bilmesinin bir işaret olduğunu söyleyebilir miyiz? 8 Dinden dönen Hristiyanlar
bu UFO’ların başka gezegenlerden
geldiğini söyleyecekler; oysaki yalan
söylediklerini biliyorlar, çünkü onların

Cennet’ten geldiğini biliyorlar. Bunun
İSA’dan uzaklaşıldığının işareti olduğunu söyleyebilir miyiz?
Başkanların, kralların ve sözde kiliselerin aynı cinsten evlilikleri desteklediğini gördüğünüzde, bunun İSA’dan
uzaklaşıldığının işareti olduğunu söyleyebilir miyiz? Tek-dünya hükümeti
size çocuklarınız iflah olmaz kişilere dönüştüklerinde onlara, İncil’in
size vermenizi emrettiği gibi disiplin
veremeyeceğinizi söylediğinde, bunun İSA’dan uzaklaşıldığının işareti
olduğunu söyleyebilir miyiz? Devlet
İSA’nın aleyhine dönmüş, hoşnutsuz
eski Hristiyanların yalanlarına dayanarak çocukları anne babalardan ve
Kutsal bir kiliseden kopardığında ve
hükümet o çocukları eşcinsellere evlatlık verdiğinde, bunun İSA’dan uzaklaşıldığının işareti olduğunu söyleyebilir miyiz? Devlet okullarında çocuklara
eşcinsellik ve lezbiyenliğin üçüncü bir
cinsel tercih tercihi olduğunu, sapıklık
yerine hastalık olduğunu öğrettiklerini gördüğünüzde ve Vatikan dünya
devletinin bu şeytani, manyakça politikaya destek verdiğini gördüğünüzde,
bunun İSA’dan uzaklaşıldığının işareti
olduğunu söyleyebilir miyiz?
Yozlaşmış İSA karşıtı hükümetin
ABD Anayasası’nın artık geçerli olmadığını ve Birinci Anayasa Değişikliği’nin, yani din özgürlüğünün artık
geçerli olmadığını, bu yüzden Hristiyanların artık İncil’e inanamayacağını
ve İncil’in söylediklerini yapamayacaklarını söylediğini gördüğünüzde,
bunun İSA’dan uzaklaşıldığının işareti
olduğunu söyleyebilir miyiz?
Bir fotoğraf ya da çiçek dükkanına sahipseniz ve eşcinsel çiftlere aynı
cinsten evliliklerinin düğününde fotoğraf çekmeyeceğinizi ya da bu sapkın düğünler için çiçek aranjmanı
yapmayacağınızı söylediğinizde devlet
sapkınlığı size dayatır ve kime hizmet
edip kime hizmet etmeyeceğinizi seçme hakkınızı elinizden alırsa, bunun
İSA’dan uzaklaşıldığının işareti olduğunu, özgür ve cesur insanların vata-

nı olan ülkemizin sonunun geldiğinin
işareti olduğunu söyleyebilir miyiz?
Bugün gördüğünüz bütün bu yoz adalet sapkınlıkları, Roma Katolik Kilisesi
tarikat devleti basınının eseridir. Ve az
önce saydıklarım yalnızca buz dağının
görünen ucudur.
Bütün bunlara ezici bir kötülük diyemez miyiz? BM, İSA karşıtı hükümet değil midir? Bütün bunlara “üzerine yağmak ve altına gömmek” diyemez
miyiz? Devlet özgürlüğünüzü zulüm
ve egemenlik altına sokmuyor mu?
İSA’nın gelişinin ne kadar yakın olduğunu öğrenmek istiyorsanız İncil’i
okuyun. 2 Selanikliler 2:3’ün dediği
gibi, kimsenin bizi aldatmasına izin
vermemeliyiz. “Çünkü imandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak olan o
yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça
o gün gelmeyecektir.”
İncil bize iki insan olduğunu söyler;
biri Adem, diğeriyse SON ADEM, yani
İSA’dır (1 Korintliler 15:45-47). İnsanlar ya İSA’dan, yani SON ADEM’dendir, veya ilk Adem’dendir ve Cehennem yolunda, Ateş Gölü yolunda emin
adımlarla ilerliyordur.9
Yasa tanımaz adamdan söz eden
bu kutsal yazı kandırılmış olan bütün
dünyadan bahsetmektedir. Şeytan’a tapan insanlar dolayısıyla ilk Adem’den
olmuşlardır. Onlar, Cehennem’e ve
Ateş Gölü’ne gidecek olanlardır. Onlar,
“Canavar gibisi var mı? Onunla kim
savaşabilir?” diyenlerdir (Esinleme
13:4). Onlar YAHOVA’nın bütün bu
kötü insanları daha önce Nuh’un günlerinde10 dünya nüfusuna yaptığı gibi
tek bir darbeyle, tek bir vuruşta yok
etme yetisine sahip olmasına rağmen
YAHOVA’ya hakkını vermiyorlar. YAHOVA yalnızca topraktan11 yarattığı
bütün bu yaratıkları ateşle12 yok edecektir.
Kutsal yazılar YAHOVA’nın topraktan yarattığı ilk Adem için şöyle der:
“Bu adam, tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini YAHOVA ilan ederek YAHOVA’nın

8 Yarat. 19:1, 13, 2 Sam. 24:15-16, 2 Krallar 19:35, 2 Tar. 32:21, Mezm. 78:49, Matta 13:41-42, Elç. İş.12:23, 2 Sel. 1:7-10, Esin. 7:1-2, 9:15, 15:1 9 1 Kor. 15:21-22, 44-50 10 Yarat.
6:11-13, 7:4-23 11 Yarat. 2:7, 3:19, 18:27, Eyüp 10:9, 34:15, Mezm. 103:14, 104:29, Vaiz 3:20, 12:7 12 Mal. 3:2, Matta 3:10, 12, 13:41-42, 25:41, Yuh. 15:6, 2 Sel. 1:6-9, 2 Pet.
3:3-12, Yah. 7, Esin. 14:10, 19:20, 20:10, 15, 21:8
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Tapınağı’nda oturacak. [YAHOVA
tapınağının üyeleri Şeytan’ın tapınağına dönüşmüş olanlardır. Şeytan şu
anda ruhen YAHOVA tapınağının bu
eski üyelerinin, deccale dönüşmüşlerin içindedir. Onlar düşmeden önce
YAHOVA’nın tapınağının bir parçasıydılar. Bizim gibi RUH’tan tekrar doğanlar, YAHOVA’nın tapınağı olarak
kalanlar için, kutsal yazılar şöyle der:
“YAHOVA’nın tapınağı olduğunuzu,
YAHOVA’nın RUH’unun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz?” (1 Korintliler
3:16). Ama bir zamanlar YAHOVA’nın
tapınağı olan, YAHOVA’nın RUH’u
aracılığıyla yaşadığı yer olan bu kişiler
uzaklaşıp Şeytan’ın ruhunun içlerine
girmesine izin verdiler. Onlar kandırılan dünyaya, ejderhaya, yani şeytana
tapanlara dönüştüler (Esinleme 12:9).
Yine onlar Deccal’e, birleşmiş tek-dünya devletine dönüştüler ve diğer kandırılmış insanlarla bir oldular]. Şeytan
kendisini YAHOVA’ymış gibi gösterdi
[Bu YAHOVA’nın kanunlarını13 bugün
olduğu gibi değiştirip feci şekilde saptıracağını, böylece herkesi aynı cinsten
evlilikleri, kürtajı (ki bu birinci derece-

den cinayettir), zinayı, evlilik dışı ilişkiyi ve evliliğin onuruna leke sürmeyi
şereflendirmeye zorlayacağını gösteriyor. Onun egemenliği altındakiler ayrıca YAHOVA’nın SÖZ’ünü, O’NUN
kanunlarını, O’NUN yönetmeliklerini
ve O’NUN hükümlerini inkar ederek
YAHOVA’ya küfrederler. Buna dahil
olmayanlar yalnızca KUZU’nun Hayat
Kitabı’nda adı geçenlerdir.]” (2 Selanikliler 2:4).
Havari Paul 5’inci ayetten 12’ince
ayete dek KUTSAL RUH’un ışığında
şöyle der: “Daha yanınızdayken bunları size söylediğimi hatırlamıyor musunuz? Zamanı gelince ortaya çıkarılacak
olan bu adamı şimdilik neyin engellediğini biliyorsunuz [YAHOVA bu Deccal ortaya çıkana dek bu insanları yok
etme işini erteledi ve şimdi onun gelişi
gün yüzüne çıktı. Dünya insanlarının
bu günahı ve diğer bütün günahlarınız
için tövbe etmemeye artık bahaneniz
yok].
“Evet, yasa tanımazlığın gizli gücü
şu anda bile etkindir; ama bu gücü
şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya dek görevini sürdürecektir. Sonra

13 Dan. 7:23-25, Matta 5:17-18

Paul Bolpa’nın Tanıklığı
Tanıklığıma 32 yaşındayken intihar eğilimli olduğumu, kendi kendime zarar verdiğimi, kayıp ve mahvolmuş halde olduğumu söyleyerek
başlayacağım. Boşanmıştım ve yedi
yıldır görev yaptığım askeriyeden
ayrılmıştım. Ondan önce, 26 yaşındayken mutlu bir evliliğim ve sağlıklı bir erkek bebeğim vardı; ayrıca
bloktaki tek yeni evin sahibiydim,
garajımda da iki pırıl pırıl arabam
vardı. Bir gece karımla ikimiz geç
saatlere dek yatmamış, verandamızı büyütmek için nasıl para bulacağımızı çözmeye çalışıyorduk çünkü
yan komşumuz da kendi verandasını büyütüyordu. Hayatım o sırada
parçalanmaya başladı. Hayatımın
nereye gittiğini sorgulamaya başladım. Ne yapacaktım? Şehrin başka
bir mahallesinde, daha iyi bir eve
taşınacak, daha büyük bir ipoteğin

Kardeş Paul Bolpa

altına mı girecektim? Yapacağım
bu muydu?
Hayatımın o noktasına dek Amerikan rüyasını gözüm kapalı yutmuştum: askeriye, üniversite, evlilik, aile
ve kariyer; altı ay içinde hepsi elimden
gitti. Beş yıl sonra, bir yıl boyunca kapsamlı psikoterapi gördüm; haftada bir
kez iki ayrı terapistle görüşüyordum.
O yıl ayrıca hedefim her hafta bir ki-

(devamı 7. sayfada)
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yasa tanımaz adam ortaya çıkacak. İSA
MESİH onu ağzının soluğuyla öldürecek, gelişinin görkemiyle yok edecek.
Yasa tanımaz adam, her türlü mucizede, yanıltıcı belirtilerle harikalarda ve
mahvolanları aldatan her türlü kötülükte sergilenen Şeytan’ın etkinliğiyle
gelecek. [Bu, Şeytan’ın Cehennem’e ve
Ateş Gölü’ne gönderilmeden önceki
son şansıdır, o yüzden insanlara baskı yapmak, aslında bütün evrendeki
en zayıf bireyken onları gücünün her
şeye yeteceğine inandırmak için elinden geleni ardına koymuyor.14 Ama
Şeytan, zayıflığına rağmen milyarlarca
ruhun sonsuza dek kendisiyle birlikte
Cehennem’de, ardından Ateş Gölü’nde
yanmasına sebep olmuştur].
“Mahvolanla, gerçeği sevmeye ve
böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar. [Bazı insanlar,
“Neyden kurtulamayacaklar?” diye
soracaktır. Cevap şudur: sonsuza dek,
bir an olsun durmadan, ateşin, kükürdün ve lavın içinde kaynayıp kızarmaktan. Onlara ağrı kesici, su, buz
gibi içecekler verilmeyecek. Yiyecek ve
gölge bulamayacaklar, bir an bile dinlenemeyecekler. İşte, bundan kurtulmayı istemeniz gerekiyor. Biraz olsun
aklınız varsa, kurtarılırsınız!] İşte bu
nedenle YAHOVA yalana kanmaları [bütün dünya gerçekten bir yalana
kanıyor, yoksa bütün dünya kandırılmazdı ve bütün dünya onların yaptığı gibi Şeytan’a, iblise, canavara, B.M.
dünya devletine tapıyor olmazdı] için
onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. Öyle ki, gerçeğe inanmayan
ve kötülükten hoşlananların hepsi yargılansın” (2 Selanikliler 2:5-12).
İki John 6-11 der ki: “Sevgi, YAHOVA’nın buyruklarına uygun yaşamak
demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz
gibi, O’nun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir. Ne var ki, İSA MESİH’in
beden alıp geldiğini kabul etmeyen
birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Aldatıcı, MESİH karşıtı olan bunlardır. Başardıklarınızı yitirmemek ve
ödülünüzü eksiksiz almak için kendini(devamı 6. sayfada)
14 Yeş. 14:12-20, Esin. 12:12

EZİCİ KÖTÜLÜK
(5. sayfanın devamıdır)

ze dikkat edin. Günah işleyip MESİH’in
öğretisine bağlı kalmayan hiç kimsede
YAHOVA yoktur. MESİH’in öğretisine
bağlı kalanda ise hem BABA, hem de
OĞUL vardır. Size gelip de bu öğretiyi
getirmeyeni evinize almayın, ona selam bile vermeyin. Çünkü böyle birine
YAHOVA yolunu açık etsin diyen, kötü
işlerine ortak olur [Eminim ki YAHOVA onlarla iş yapmanızı istemeyecek.
Bu yüzden YAHOVA size kiminle iş yapacağınızı seçme fırsatını veriyor].”
Bu yüzden, onlara “YAHOVA yolunu açık etsin” derseniz, eşcinsellerin
ve diğer bütün tövbe etmeye yanaşmayan günahkarların alacağı lanetli ödülü
alırsınız; bu ödül, sonsuza dek Cehennem’de ve Ateş Gölü’nde yanarken avaz
avaz haykırmak, bir an olsun rahata
erememektir. Şeytan eşcinselle ve kürtaj
yanlılarıyla (katiller)15 bir olmanızı, aynı
cinsten evliliklerin yasal olması için oy

vermenizi istiyor; böylece siz de onları
ve tövbe etmeye yanaşmayan diğer bütün günahkarları kesinlikle bekleyen
lanetli, ebedi akıbete kavuşacaksınız.16
Şeytan’la savaş halindeyiz. O sizin
ruhunuzu ve başka herkesin ruhunu
yok etmek istiyor.17 YAHOVA tarafından kurtarılmak istiyorsanız, YAHOVA’dan sizin yerinize savaşmasını isteyerek savaşmalısınız, çünkü YAHOVA
sizin yerinize savaşmazsa, isteseniz
de istemeseniz de kazanamazsınız. Ya
YAHOVA’nın sizin için savaşmasını
istersiniz ya da istemezsiniz. Ve yine
eğer YAHOVA sizin adınıza bu savaşı
yapmazsa kazanamazsınız. İncil’deki
bütün savaşları kazanan insanlar değil,
YAHOVA’dır. Ya Şeytan için savaşır, ya
da YAHOVA’nın Şeytan’la sizin yerinize savaşmasına izin verirsiniz. Bu
ikisinin arası yoktur. Bu savaş sizin ruhunuz için veriliyor ve siz ya kazanacak, ya da kaybedeceksiniz. YAHOVA
sizin yerinize savaşırsa kazanırsınız.
YAHOVA’yla Şeytan, Cennet’le Cehennem arasında seçim yapmalısınız

ve bu seçimin sonucunda ya sonsuza
dek Cennet’te, ya da Cehennem’de kalacaksınız.18 Bu gerçeği aklınızdan çıkarmaya çalışabilirsiniz, ama Kıyamet
Günü’nde bu gerçekle yüzleşmeniz
gerekecek. İsteseniz de istemeseniz de
YAHOVA’nın önünde mahkemeye çıkıp yargılanacaksınız ve o gün bunu
size kimsenin söylemediğini iddia etmenizi istemiyorum.
Bu dünya fazla ileri gitti. Kesinlikle
bir yargılama günü olacağını bilmenizi
istiyorum.19 YAHOVA, günahları için
O’NA tövbe ettiği takdirde en kötü
günahkarı bile kurtaracaktır (Yeşaya
1:18). Günahlarınız için YAHOVA’ya
tövbe ederseniz, O’NUN hayatınızı ilk
ve son kez değiştirmesine izin verir ve
her gün başarıya ulaşırsınız.20 YAHOVA’nın SÖZ’üyle yatıp kalkar, SÖZ’ü
kana kana içersiniz ve bunu sahte bir
hevesle yapmazsınız.21 Bu, ebedi ruhunuzun yaşaması içindir. Arzunuz
bu yöndeyse, YAHOVA’nın sizi değiştirmesine ve sizin adınıza, sizin içiniz(devamı 8. sayfada)

15 Yarat. 9:6, Mıs. Çık. 20:13, 21:12, Lev. 24:17, Çöl. Say. 35:16-21, 30-33, Yasa. Tek. 5:17, Matta 19:18, Mark. 10:19, Rom. 13:9, Gal. 5:19-21, Yak. 2:11, Esin. 22:14-15 16 Yarat.
19:1-13, 24-25, Lev. 18:22, 20:13, Yasa. Tek. 22:5, 23:17-18, Hak. 19:22-28, 1 Krallar 14:24, 15:11-12, Hez. 16:49-50, Rom. 1:18-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-5, Yah. 7
17 Yarat. 3:1-6, Yeş. 14:9-17, Yuh. 8:44, 2 Kor. 4:3-4, 11:13-15, 2 Sel. 2:3-12, Esin. 12:9-10, 12-13, 17:8 18 Yeşu 24:15, Dan. 12:1-3, Mark. 16:16, Luka 14:15-33, Yuh. 3:14-18, 12:2326, Rom. 8:35-39, 1 Tim. 6:6-12, 2 Tim. 2:3-5, 2 Yuh. 9 19 Matta 7:21-27, 13:37-43, 47-50, 16:27, 25:31-46, Luka 13:23-30, Yuh. 12:48, 2 Kor. 5:10, 2 Sel. 1:4-10, İbr. 9:27, 2 Pet.
2:4-9, 3:7-14, Yah. 521, Esin. 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 22:11-20 20 Luka 9:23-25 21 Matta 4:4, Yuh. 8:31-32, Efes. 6:11-18, Kol. 3:16, 2 Sel. 2:15, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, 1 Pet. 2:2

Gana

Sevgili, çok sevilen Vaiz Tony Alamo,
Efendi’miz İsa Mesih adına size selamlarımı sunarım.
Bu mektup elinize geçtiğinde son derece sağlıklı olmanızı diliyorum. Bize gönderdiğiniz paket elimize ulaştı; size
büyük minnet duyuyoruz. Elimize bir kutu bülten ve Mesih kitabı geçti. Yahova yaptığınız iyi işler için sizi bollukla
kutsasın.
Vaiz Tony, dağıtım işi burada son derece ciddi biçimde
devam ediyor ve sizin harikulade bültenleriniz sayesinde
İsa için birçok ruh kazanıldı. İki yüzden fazla ruh kazandık ve İsa için daha fazlasını kazanmayı umuyoruz. Çok
sayıda dükkanı ve mağazayı dolaştım. Bu mektuba bültenlerinizi nasıl dağıttığımı gösteren bazı fotoğraflar ekliyorum. Vaiz, bu insanlar Yahova’nın Sözü’ne açlar ve ben
CD’lerinizin onlara yardım edebileceğine kuvvetle inanıyorum. Bültenleri, elinde bulunduranlardan bültenleri
okuduktan sonra başkalarına vermelerini isteyerek akıllıca dağıtıyoruz ve bu sayede elimizde hala bülten kalıyor.
Vaiz Tony, biz yirmi kişilik bir ekibiz; bize tişörtler,
sweatshirtler ve CD’ler gönderirseniz size çok min-

6

Kardeş Dennis Dilon Donkorkrom, Gana’da Vaiz
Alamo’nun ruh-kazandıran literatürünü ve Mesih
kitaplarını dağıtıyor.
nettar olurum. Vaiz Tony, sizin ve vaizliğiniz için dua
etmeye devam ediyoruz. Lütfen bize materyal gönderir göndermez haber verin.
Dennis Dilon		
Donkorkrom, Afram Ovaları, Gana

Kaliforniya
Sevgili Rahip Tony,
Yahova 7 Mayıs 2013’te beni hayat Sözü’ne ihtiyacı olan bir kadına
götürdü. Yahova bana Glendale Kaliforniya’da, daha önce sayısız kez
bülten dağıttığım bir plaza otoparkında “İntihar Günahtır” bülteninizi
dağıttırıyordu. Yahova beni “İntihar
Günahtır”ı, Lexus marka bir arazi
aracının içinde oturan bir kadına
vermeye itti; kadının adı Jackie’ydi.
Ona Yahova’nın Söz’ünü vermemin ardından bir sonraki arabaya
geçmek üzereydim ki, “Kimsiniz?”
kelimesini duydum. İsa Mesih’in
müritlerinden biri olduğumu söyledim. “Bu gerçek olamaz? Gerçek mi
bu? Tam aileme telefon edip yarın
eve gelemeyeceğimi söyleyecektim. Otobanda giderken şarampole
yuvarlanacaktım.” Kadın bana kanserden öleceğini, kanserin kalça
kemiğini yiyip bitirerek onu ameliyat olmak, protez kalça taktırmak
zorunda bıraktığını, aile üyelerinin
çoktan ölmüş gibi onu soyup soğana çevirdiğini söyledi. Bütün bunların üzerine erkek arkadaşı da onu
terk etmiş, ve o can çekişirken para
için başkasıyla evlenmiş.
Kadın bana ne yapacağını sordu. Ona Efendi’miz İsa Mesih’in onu
gerçekten sevebilecek tek kişi olduğunu, Yahova’nın onun yakarışını
duyduğunu, onu Cehennem’den
kurtarıp yeni bir hayata kavuşturmak istediğini söyledim. Birlikte günahkarın duasını okuduk ve birkaç
dakika daha dua ettik. Jackie çok
rahatlamıştı. Bana para teklif etti,
ama Ruh bana o parayı reddetmemi
söyledi.
Jackie’ye Yahova’nın beni kullanmaya başlayabilmek için ailemden
nasıl uzaklaştırdığına ve eskiden Yahova’ya hiç inanmadığımı, ama Yahova’nın yaptığı onca şey sayesinde,
Yahova’nın Sözü’nün gerçek olduğunu doğrulayan onca şey sayesinde artık O’na inandığımı anlattım.
Jackie tanıklığımı dinleyince rahatlamış göründü. Sonra Jackie’ye
diğer inananlarla buluşması gerektiğini söyledim ve onu kilise buluşmalarına davet ettim.
İhtişam Yahova’nındır. Yahova’ya
şükürler olsun.
David Palmisano

Filipinler
Sevgili Vaiz Tony Alamo,
Yedi çocuk annesiyim, bir devlet dairesinde çalışıyorum. Maaşım
pek yüksek olmadığından, gelirimi
arttırmak için dairedeki iş arkadaşlarıma yiyecek, bisküvi, sandviç gibi
şeyler satıyorum.
Son bir yıldır, Mindanao bölgesindeki mahallemiz, özellikle Aralık
2012’nin ortasında selden, heyelandan hasar gördüğünden, evimiz ve
ekinlerimiz mahvolduğundan bu
yana hayat hiç kolay değil. Neyse ki
yaşlı babam evimizden çıkıp kurtulabildi, yoksa evimizin çatısı çöktüğünde ölebilirdi.
Böylece kocamla ikimiz dul babama pirinç, konserve yiyecek ve
giysi götürmek için kasabaya geldik. Babam ailemizden geriye kalan
tek kişi ve olanlar onu mahvetti. O
yıl, hayatımızın en hüzünlü Noellerinden birini geçirdik ve 2013’e gi-

Paul Bolpa’nın Tanıklığı

(5. sayfanın devamıdır)
şisel gelişim kitabı okumaktı ve bunu
yaptım. İyileşip kendimi onarmaya kararlıydım, ama kendime git gide daha
derinden zarar vermeye başladım.
Bundan kısa bir süre sonra Güney
Kaliforniya’da bir pınarın başındaydım;
kuşlar cıvıldıyordu, her yer yemyeşildi.
Orada tek başıma olduğuma inanırken
boşluğa seslendim, hatta avaz avaz bağırdım: “Lütfen biri bana yardım etsin!”
Üç gün sonra, Hollywood Bulvarı’nda vitrinlere bakarken canım ölesiye
sıkılıyordu. Hayatımda sahip olduğum
tek şey, mesleğime devam etmekti.
İşimi çok seviyordum. Hafta sonunu
nasıl atlatıp Pazartesi’yi getirecek ve
işe dönecektim? Çok geçmeden Tony
Alamo Hristiyan Kilisesi’nden bir kardeş yanıma yaklaştı. Bana, “İsa’nın biz
ebedi hayata kavuşabilelim diye çarmıhta nasıl öldüğünü öğrenmek ister
misiniz?” diye sordu. Aynı zamanda bir
yemekten de bahsetti; sunumunun
içten olduğunu hatırlıyorum. Kendim
de satışla uğraştığımdan, güzel sunumunu takdir etmiştim. Ona kilisesinin
nerede olduğunu söyledim. Saugus,
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rerken yeni yılı karanlıkta kutladık
(elektriksiz).
Böylece, dönerken babamı da
yanımızda şehre götürmeye karar
verdik. Babam başta çok yalnızdı;
bitkilerini, kümes hayvanlarını, domuzlarını ve su bufalolarını özlüyordu; ama hayat devam etmeli. Benim
bir işim var ve ailem için güçlü olmak zorundayım. Birbirimize yardım ediyoruz.
Sizin programınızın rehberliğinde ve her Pazar gelen mesajlarla, Yahova’nın bize ebedi hayat vaadine
tutunmamızı söylediğini ve ne olursa olsun, her zaman yanımızda olup
bize göz kulak olacağını biliyoruz.
Siz Yahova’nın bize, her zaman
yanımızda olacağına dair verdiği
sözlerden birisiniz. Ailemizin yanında olduğunuz için teşekkürler.
Susan Comaling
Pasay City, Filipinler
Kaliforniya’daymış. Kilisenin Lancaster’a yakın olduğunu fark ettiğimde,
kiliseye gittiğim takdirde hafta sonunun dört beş saatini öldürebileceğimi
fark ettim. Böylece otobüse binip kilisenin yolunu tuttum.
Oraya vardığımda, kilisenin kapısından içeri girdiğimi ve bir umut kıvılcımı hissettiğimi hatırlıyorum. İlk
ziyaretimde kurtarılmadım, ama iki
hafta art arda buluşmalara katıldım.
Nihayet inatçı dizlerimin üzerine çöktüm ve muhteşem bir biçimde kurtarıldım. Sanki sırtımdan kocaman bir
yük kalkmıştı. Artık suçluluk ve acı
hissetmiyordum; düşüncelerimde yıllardır hissetmediğim bir berraklık hissediyordum. İsa Mesih’in içinde yeni
doğmuş bir yaratıktım. Psikoterapi ve
kişisel gelişim kitapları artık kafa karıştırıcı şeyler değildi. Her Şeye Kadir
Yaratıcı’yla aramda kişisel bir ilişki vardı. İçim huzurla doluydu. Yahova beni
olabilecek en sevgi dolu, besleyici,
şefkatli ortama sokmuştu ve orada 28
yıl boyunca büyüdüm, Efendi’miz İsa
Mesih’i tanıdım.
Bunca yıl manevi babam olduğunuz
için size teşekkür ederim, Vaiz Tony.

EZİCİ KÖTÜLÜK
(6. sayfanın devamıdır)

de yaşamasını istiyorsanız, o zaman
O’NUNLA şu duayı ederek başlayın:

YAHOVA’m,
günahkar
ruhuma
merhamet et.22 İSA MESİH’in yaşayan
YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna
inanıyorum.23 O’nun çarmıhta öldüğüne
ve bütün eski günahların affedilmesi için
değerli kanını döktüğüne inanıyorum.24
YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un
gücüyle ölüyken dirilttiğine25 ve İSA’nın
şu anda YAHOVA’nın sağ kolu olarak yanı
başında oturduğuna, günah itirafımı ve
bu duayı dinlediğine inanıyorum.26 Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kalbime davet ediyorum, İSA.27 Kalvari’deki
çarmıhta benim yerime döktüğün değerli
kanla bütün pis günahlarımı yıkayıp temizle.28 Beni geri çevirmeyeceksin, İSA;
günahlarımı affedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu biliyorum, çünkü SENİN
SÖZÜN İncil öyle diyor.29 SENİN SÖZÜN
kimseyi geri çevirmeyeceğini söylüyor ve
buna ben de dahilim.30 O yüzden, SENİN
beni duyduğunu, SENİN bana cevap verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.31Ve
ruhumu kurtardığın için SANA teşekkür
ediyorum, İSA; minnetimi SENİN buyurduklarını yaparak ve daha fazla günah işlemeyerek göstereceğim.32

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya
batırılmayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL
RUH adına vaftiz edilmeyi söyledi. Artık
kurtarıldığınıza göre, bütün yüreğinizle,
ruhunuzla, aklınızla ve gücünüzle YAHOVA’ya hizmet edin (Markos 12:30).33 İncil’in
Kral James Versiyonunu [the English King
James Version] özenle okuyup anlayın ve
söylediklerini yapın.34
Sonra, İSA’nın emrettiği gibi, siz de ruh
kazanmaya çalışın. Bunu Vaiz Alamo’nun
literatürünü dağıtarak yapabilirsiniz. Vaiz
Alamo’nun literatürünü birçok dilde basıyoruz ve dünyanın dört bir yanına ücret almadan gönderiyoruz. Kağıt ve kargo için milyonlarca dolar harcıyoruz, bu yüzden dualarınıza ve mali yardımınıza ihtiyacımız var.
İncil’in yeni versiyonlarından, NIV,
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme
edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar
13:1-4 orijinal yazılarda şunu söylemektedir: “Herkes, 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 karşı direnen, Yahova’nın düzenlediğine karşı gelmiş olur.
Karşı gelenler yargılanır. İyilik yapanlar
değil, kötülük yapanlar yöneticilerden
korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? İyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim, senin iyiliğin 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
İncil literatürünün dağıtıcılarından biri olabilirsiniz. Size literatürü ücretsiz göndereceğiz. Daha fazla bilgi almak için bize telefon
edebilir ya da e-posta gönderebilirsiniz. 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 sonra, 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
gelirinizin %10’udur] ambara getirin, böylece BENİM evimde et [manevi yemek] olsun
[ruhsal kurtarılsın], ve BANA bu vesile ile
hemen kanıtlayın, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI, size Cennet’in pencerelerini 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 meyve vermeyecek, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI. Ve bütün uluslar size
kutsanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade
bir diyar olacak, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).

22 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 23 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 24 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9 25 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 26 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13 27 1 Kor. 3:16, Esin.
3:20 28 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14 29 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14 30 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13
31 İbr. 11:6 32 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14 33 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5 34 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

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 işit`sel mesajlarımızın hepsi, kargo da dahil olmak üzere ücretsizdir.
Sizden bunlar için para almaya teşebbüs eden olursa, lütfen ödemeli olarak (661) 252-5686’yı arayın.

BU LİTERATÜR GERÇEK KURTULUŞ PLANINI İÇERMEKTEDİR (Elçilerin İşleri 4:12)
LÜTFEN LİTERATÜRÜ ATMAYIN, BAŞKA BİRİNE VERİN.
Aranızdan başka ülkelerde yaşayanlar, sizin bu literatürü ana dilinize tercüme etmenizi destekliyoruz.
Yeniden baskı yapacaksanız, lütfen bu telif hakkı ve kaydı eklemeyi unutmayın.
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