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İncil’de insana en çok güven veren 
bilgilerden biri, YAHOVA’nın yalan 
söylemesinin imkansız oluşudur (İbra-
niler 6:18). O’nun SÖZ’ünde söylediği 
her şey doğrudur.1 O’nun SÖZ’ündeki 
her şey doğrudur.

YAHOVA ilk kez duadan bahsettiğin-
de, saklı bulunan ama açıkça mükafat-
landıran BABA’dan söz etmiştir. (Matta 
6:1-6). İSA Dağ’daki Vaaz’ı verdiğinde 
duadan ikinci kez bahsetmiştir (Matta 
7:7-8). İSA bize takip etmemiz için dua 
rehberini verdi, bize İncil vasıtasıyla du-
aların ihtiva ettiği en önemli içeriğin ne 
olduğunu öğretti. O bize dualarımızın 
kesinlikle işitileceğine dair güvence verir 
ve bizi dualarımızın cevaplanacağı konu-
sunda temin eder.2

O’nun neredeyse hep aynı anlama 
gelen sözcükler kullandığını, sözü her 
seferinde belirgin bir biçimde tekrar et-
tiğini fark edeceksiniz. ALACAKSINIZ, 
BULACAKSINIZ, SİZE AÇILACAK. 
İSA bundan sonra bize güvence vermek 
için Krallık’ın yasasını temel alır: İsteyen 
ALIR; arayan BULUR; kapı, kapıyı çalan 
için AÇILIR (Luka 11:10). YAHOVA ete 
kemiğe bürünmüş haliyle size bu kanıt-
ları sunuyor. O yalancı değil. 

Yakup 1:6-7 der ki: “Yalnız hiç kuşku 
duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku 
duyan kişi rüzgarın [Şeytan’ın, şüphenin3] 
sürükleyip savurduğu deniz dalgasına ben-
zer. Her bakımdan değişken, kararsız olan 
kişi YAHOVA’dan bir şey alacağını umma-

sın.” O’nun, altı kere tekrarlayarak bu tek 
gerçeği aklımıza, kalbimize ve ruhumuza 
derinden işlemek istediği kesindir. 

Hiçbir zaman dua etmeyi unutacak 
kadar bezmeyin; ve dualarınızda sebatlı 
olmayı unutmayın.4 Büyük bir güvenle, 
bütün dualarımıza cevap almayı bekleye-
biliriz – ve beklemeliyiz. Dileyen herkes, 
alır. BABA’nın sevgisinin ortaya çıkışının 
yanında, dua öğretisi sürecinde bundan 
daha önemli bir ders yoktur.

İSA’nın kullandığı üç kelimede bir 
anlam farkı aranmıştır: dilemek, aramak 
ve kapı çalmak. O’nun amacı gerçekten 

bu üç kelimenin üç farklı anlama sahip 
olması idiyse, ilk kelime, yani “dilemek” 
uğruna dua ettiğimiz gereklilikler an-
lamına gelir. “Aramak” İncil’de YAHO-
VA’NIN KENDİSİ için kullandığı keli-
medir. İSA bize O’nu bulabileceğimiz 
konusunda güvence verir. Gelgelelim, 
YAHOVA’yı onunla kalıcı bir yoldaşlık 
içine girmeden, yalnızca ihtiyaç anında 
bulmak yeterli değildir.5 “Kapı çalmak” 
sürekli dua halinde O’nunla ikamet etme 
ve O’nun içinde yaşama izni anlamına 
gelir. Bu durumda gereklilikleri istemek 
ve almak Bahşedici’yi aramak ve bulma-
ya yol açacaktır; bu noktadan sonra da, 
BABA’nın tahtının ve sevgisinin kapısı 
çalınır ve açılır, ki bu da YAHOVA’nın 
emirlerini yerine getirmektir.6 

Biz, kendimize hiçbir şey veremeyiz.7 
İstediklerimizi bize vermesi için YAHO-
VA’ya güvenmek zorundayız.8 

İSA bize başka bir Teselli Edici gön-
derebilmek için gitmesinin gerekti-
ği konusunda söz verdi.9 O, Cennet’te 
KUTSAL RUH ve BABA oldu. Onlar 
KUTSAL RUH vasıtasıyla üzerimize 
yağmur gibi yağdılar.10 O, bunu yapaca-
ğını söyledi ve yaptı. O, bizi bütün kö-
tülüklerden, bütün düşmanlarımızdan 
kurtaracağını söylüyor ve kurtaracak.11 
Ama inançla yakarmalıyız.12 Ararsak, O 
kesinlikle bulmamızı sağlayacaktır.13 Ve 
kapıyı çalarsak Cennet’in kapısı bize açı-
lacak, RUH dualarımızın gereğini yerine 

1 Mezm. 111:7-8, 119:89, 151-152, 160, 138:2, Yeş. 40:8, 55:10-11, Matta 24:34-35, 1 Pet. 1:23-25   2 2 Tar. 7:13-15, Mezm. 145:18, Yer. 29:12-13, Zek. 13:9, Matta 6:1-6, Luka 11:5-
13, Yuh. 14:13-14, 15:7, Yak. 5:16, 1 Yuh. 3:22, 5:14-15   3 Rom. 14:23   4 Matta 15:22-28, 21:21-22, 26:41, Luka 18:1-8, 21:36, 22:40, 46, Efes. 6:18, Kol. 4:2, 1 Sel. 5:17, 1 Tim. 2:8, 
İbr. 4:16, 10:19-23, Yak. 5:16, 1 Pet. 4:7   5 Mezm. 23:6, 27:4-5, 61:4, 84:4, 92:13, Yuh. 15:5-10, Rom. 8:1, Efes. 1:3, 2:4-7, Kol. 3:3, 1 Yuh. 2:6, 28, 3:6, 24, 4:13   6 Yuh. 14:15, 21-24, 
15:10, 1 Yuh. 5:2-3, 2 Yuh. 6   7 Matta 6:25-34, Yuh. 6:63, 14:6, 15:5, 2 Kor. 3:5   8 Mezm. 125:1, Matta 6:28-30, 9:27-30, 15:22-28, 17:15-20, 21:21-22, Mark. 9:23, Luka 18:1-8, Yuh. 
16:23-24, Rom. 1:17, 2 Kor. 5:7, Yak. 1:6-7   9 Yuh. 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14   10 Hez. 36:26-27, Yuh. 17:20-26, Rom. 8:10-11, 26-29, 1 Kor. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Kor. 
6:16-18, Gal. 2:20, Efes. 2:18-22, 3:16-21, Filip. 2:12-13, Kol. 1:27-29, 2:9-10, 2 Tim. 1:14, 1 Yuh. 3:24, 2 Yuh. 9   11 Mıs. Çık. 23:22, Mezm. 20:1-2, 34:7, 41:1-2, 50:14-15, 91:1-16, 
118:5-6, Yeş. 35:3-4, 50:2, 7-10, 54:17, 59:19   12 Matta 21:22, Gal. 3:11, İbr. böl. 11, Yak. 1:6-7   13 Yasa. Tek. 4:29, Yeşu 1:8, 1 Tar. 28:9, 2 Tar. 7:14, 15:2, Sül. Özd. 8:17, Yer. 29:13, 
Matta 5:6, 6:33, 7:7-8, Luka 11:9, Yuh. 15:7, Elç. İş. 17:11-12, 27, Rom. 10:17, Kol. 3:1-2, 2 Tim. 2:15, 3:15-17, İbr. 11:6   

Vaiz Tony Alamo rahmetli eşi 
Susan’la birlikte     Fotoğraf – 1972



2
www.alamoministries.com

(1. sayfanın devamıdır)
getirecektir. İSA’dan başka, güvenilebile-
cek kimse yoktur. O, “Daima dua edin,” 
der (Luka 21:36). RUH da, “Durmadan 
dua edin” der (1 Selanikliler 5:17). İste-
yin, arayın ve kapıyı çalın; istediğiniz her 
şey olacak. Kesin olan bir şey varsa, o da 
YAHOVA’nın istemenin, aramanın ve 
kapıyı çalmanın boşuna olmayacağına 
kesin olarak inanmamızı ve bu gerçeği 
bilmemizi istediğidir. 

YAHOVA’nın gerçeği bunca farklı şe-
kilde tekrarlamayı gerekli bulması, bü-
yük öneme sahip bir derstir. Bu, O’nun 
bizim kalbimizde ne olduğunu bildiğini 
kanıtlar. O, kendisine yönelik şüphe ve 
güvensizliklerin bizim için doğal ve fe-
laket niteliğinde olduğunu, duayı cevap 
beklemeden, dini bir görev olarak gör-
düğümüzü biliyor.14 

O aynı zamanda inanan kişi YAHO-
VA’nın duasını duyduğuna ve cevap 
verdiğine inansa da, duanın gönülsüz 
inananlar için manevi bakımdan çok 
zor olduğuna inandığımızı da biliyor. 
O, bu yüzden talimatlarının en başın-
da, bu gerçeği dua etmeyi öğrenmek 
isteyenlerin kalplerinin derinliklerine 
yerleştirmeye çabalıyor: duayla birçok 
şey başarılabilir. Dilerseniz alırsınız; 
dileyen herkes, alır. Bu, Krallık’ın ebedi 
kanunudur. İsteyip de alamazsanız, se-
bep duanızda eksik ya da yanlış bir şeyin 
olmasıdır.15 İzin verin, SÖZ ve RUH size 
gerektiği gibi dua etmeyi öğretsin, ama 
O’nun size vermek istediği güveni kay-
betmeyin; çünkü dileyen herkes, alır. 

“Dileyin, size verilecek” (Matta 7:7). 
İSA’nın okulunda, azimle dua etmekten 
daha büyük bir teşvik yoktur. Bir çocuk 
nasıl yaptığı toplama işleminin sonucu-
nun doğru olduğunu kanıtlamak zorun-
daysa, doğru şekilde dua ettiğimizin ka-
nıtı da aldığımız cevaptır. İstekte bulunur 
ama cevap alamazsak, sebep gerektiği 
gibi dua etmeyi öğrenmemiş olmamız, 

OĞUL olarak dua etmiyor olmamızdır. 
O halde İSA okulundaki öğrenim gören 
herkes EFENDİ’nin SÖZ’üne bütün ya-
lınlığıyla inansın: biz İSA’nın oğulları ol-
duğumuzdan, dileyen herkes alır.

İSA’nın bu kadar koşulsuz konuşmak 
için iyi sebepleri vardı. SÖZ’ü insan bil-
geliğiyle zayıflatmamaya dikkat edin.16 O 
bize İlahi şeylerden söz ettiğinde, O’na 
inanın. O’nun SÖZ’ü ona tamamen ina-
nan herkese kendisini açıklayacaktır. 
Sorular ve zorluklarla karşılaşırsanız, 
OĞUL’un içinde olduğunuzu ve O’nunla 
bir olduğunuzu kabul etmeden önce hiç-
birini çözmeye çalışmayın. Hepsini O’na 
havale edelim, O, hepsini çözecektir. Bize 
düşen O’nun sözünü bütünüyle kabul et-
mek ve sözüne inanmaktır. O söz, o vaat 
yüreğimizin iç odalarına ışıktan harflerle 
kazınsın. 

EFENDİ’nin öğretisine göre dua iki 
kısımdan oluşur: insan tarafı ve İlahi ta-
raf. İnsan tarafı dileyen, İlahi taraf veren 
taraftır. Ya da, her ikisine insan tarafın-
dan bakacak olursak, istemek ve almak 
bir bütünün iki yarısıdır. Sanki O bize 
cevap alana dek durup dinlenmememiz 
gerektiğini, çünkü bunun YAHOVA’nın 
isteği olduğunu ve BABA’nın ailesinin ku-
ralına göre bütün çocuksu, inançlı dilek-
lerin kabul edileceğini söylemek istiyor.17 
Cevap gelmezse, pes edip YAHOVA’nın 

arzusunun bize cevap vermek yönünde 
olmadığını düşünmemeliyiz. Ettiğimiz 
duada muhakkak YAHOVA’nın istekleri-
ne uymayan bir şey vardır. Cevabın gel-
mesi için dua etme konusunda rehberlik 
istemeliyiz. İnsanın cevap almadan geri 
çekilmesi, kendisini inancın duasını 
etmeyi öğrenene, İSA ve BABA’yla bir 
olduğumuzu kavrayana dek RUH tara-
fından taranıp arındırılmaya teslim et-
mesinden daha kolaydır. 

Hristiyan hayatının bugünlerdeki 
hastalıklı halinin feci izlerinden biri, du-
alarına cevap almak gibi çarpıcı bir şeyi 
tecrübe etmeden halinden hoşnut yaşa-
yan çok sayıda insan olmasıdır. Onlar 
her gün dua ediyor, birçok şey istiyor ve 
dualarının bazılarının işitileceğine ina-
nıyorlar, ama İSA’nın oğulları olduğuna 
inanmadıklarından dualarına doğrudan, 
kesin bir cevap almalarının günlük yaşa-
mın kuralı olduğundan habersizler.

BABA çocuklarıyla her gün görüş-
mek ister; böylece onların isteklerine 
kulak verip bu istekleri yerine getirebi-
lecektir. Ama çocuklarının İSA olarak 
O’na gelmesi gerekir. YAHOVA her gün, 
kesin dileklerle, İSA haliyle O’na git-
memizi ister.18 O her gün isteklerimizi 
yerine getirmek ister. Azizler dualarına 
O’nun verdiği cevap sayesinde YAHO-
VA’nın YAŞAYAN EFENDİ’miz olduğu-
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14 Mark. 16:16, Yuh. 3:18, 36, 2 Sel. 2:10-12, İbr. 3:12, 
19, 11:6, Yak. 1:6-7, Yah. 5, Esin. 21:8   15 Rom. 8:26-28, 
Yak. 4:3, 1 Yuh. 5:14   

16 1 Kor. 2:11-14, 2 Kor. 11:2-3, Gal. 5:7-10, 1 Tim. 1:18-20, 4:1, 6:20-21, 2 Tim. 1:13-14, 2:14-21, 3:1-5, İbr. 10:22-23   
17 Matta 7:7-11, 18:2-4, Mark. 10:15 Luke 18:16-17, Gal. 4:1-7   18 Sül. Özd. 3:5-6, Filip. 4:6, 1 Pet. 5:6-7   

Çevrimiçi Alamo Vaizlikleri

İsa sevgisini paylaşan en 
değerli kardeşim,

Efendi’miz İsa Me-
sih’in eşi dengi olmayan 
adıyla, selamlar. Yaho-
va’nın takdisi sizinle ol-
duğu gibi aileniz ve va-
izliğinizle de olsun. Bize 
literatür gönderdiğiniz 
için size minnettarız; bu 
literatürü birçok insa-
na dağıtmaya başladık. 
Materyalleri vaizlerimi-
ze gönderdik, bu kitap-
çıkları onlar da dağıta-
cak. Bizim için dua etmeye devam edin. 
O’nun sevgisiyle,
Cornelius Q.       Pancab, Pakistan

Vaiz Cornelius Pancab, Pakistan’da, 
Vaiz Alamo’nun Urdu diline 
çevrilmiş, ruh kazandıran liter-
atürünü dağıtıyor
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nu öğrenmiş, içlerinden O’nu övmek ve 
sevmek gelmiştir (Mezmurlar 34; 66:19; 
116:1). ÖĞRETMEN’imiz bunu akılları-
mıza, yüreklerimize ve ruhlarımıza yaz-
mayı bekliyor: dua ve cevabı – çocuğun 
istemesi ve BABA’nın vermesi – birbirle-
rine ait kavramlardır. 

Musa’nın Kenan ülkesine girmek iste-
diğinde olduğu gibi, istek YAHOVA’nın 
SÖZ’üne uymadığından, biz de YA-
HOVA’nın OĞLU’nun içinde olup O’na 
İSA’nın vücudu vasıtasıyla yaklaşmadı-
ğımızdan cevabın ret olduğu durumlar 
olabilir. Gelgelelim, yine de cevap vardır.19 
YAHOVA hizmetkarını isteği konusunda 
muallakta bırakmadı. Putperestlerin tan-
rıları dilsizdir, konuşamaz.20 BABA’mız 
ona istediğini veremeyeceği durumlarda, 
bunu çocuğuna bildirir. Çocuk OĞUL’un 

Getsemani’de yaptığı gibi, ricasını geri çe-
ker.21 Hizmetkar Musa da, OĞUL İSA da 
isteklerinin YAHOVA’nın söylediklerine 
uygun olmadığını biliyorlardı. Duaları 
kararın değiştirilmesine yönelik müte-
vazı bir istekti. Ricaları O’nun iradesine 
uysa da uymasa da, YAHOVA SÖZ’ü ve 
RUH’u aracılığıyla ders almaya gönüllü 
olanlara ve O’na vakit ayıranlara ders ve-
recektir. Ricanız YAHOVA’nın iradesine 
uygun değilse ya ricayı geri çekecek, ya 
cevap gelene dek sabredeceksiniz. Dua-
nın her zaman cevabı olmalıdır. BABA ve 
çocuğu arasındaki sevgi alışverişi, dua ve 
cevaptadır. 

Bu sözleri, bu vaatleri kollarımızı 
açarak kabul etmeyi bu kadar zor buldu-
ğumuza göre, kalplerimiz YAHOVA’ya 
ne kadar yabancılaşmış olmalı! Sözleri 

kabul etsek ve doğruluklarına inansak 
bile, bunlara sahip çıkan ve bunların ta-
dına varan, yürekte yaşayan inanç çok 
yavaş gelişiyor. Sebep manevi hayatımı-
zın hala çok zayıf, YAHOVA’nın düşün-
celerini kabul etme kapasitemizin çok 
düşük olmasıdır. Hepimiz İSA’dan medet 
ummalıyız, çünkü bize O’ndan başka hiç 
kimsenin öğretemeyeceği şeyler vardır. 
RUH aracılığıyla O’nun SÖZ’üne inana-
lım ve O’na güvenelim, onları içimizde 
hayata ve kudrete dönüştürelim. Onlar 
varlığımızın derinliklerine işleyecekler 
ve içerdikleri gerçeğin Ruhani ve İlahi 
doğruluğunun bize sahip olmasına izin 
verecekler. Sunduğumuz bütün ricalar 
İSA’nın kendi sözleriyle Cennet’e taşı-
nana dek durumdan hoşnut olmayalım: 
“Dileyin, size verilecek.” 

İSA’nın okulundaki sevgili inançlı ar-
kadaşlarım! Bu dersi iyice öğrenin! Bu 
sözleri söylendikleri gibi kabul edelim. 
İnsan mantığının bu sözlerin gücünü 
azaltmasına izin vermeyelim. O sözleri 
İSA’dan geldiği gibi kabul edelim ve on-
lara inanalım. O zamanı geldiğinde, bize 
o sözleri nasıl eksiksiz olarak anlayacağı-
mızı öğretecek. İşe o sözlere tamamıyla 
inanmakla başlamalıyız. Dualarınızda 
aceleci olmayın ki, O’nun sesini duya-
bilesiniz. İnançsızlık denen zayıf tecrü-
benin inançtan bekleyebileceklerimizi 
kısıtlamasına izin vermeyin. İnsanın yer-
yüzündeki duasıyla YAHOVA’nın Cen-
net’teki cevabının birbirlerine ait olduğu 
güvencesini yalnızca dua ederken değil, 
her zaman sevinçle kabul etmeyi araya-
lım. O’nun aracılığıyla BABA’ya dua et-
mek için İSA’ya güvenin; bunu yaparsa-
nız cevap gelebilecektir. O’NA BABA’YA 
ETTİĞİMİZ GİBİ DUA EDERSEK, bize 
cevap verir. “Dileyin [İSA olarak], size 
verilecek.” 

YAHOVA, bize dua etmeyi SEN öğ-
rettin. EFENDİ’MİZ İSA! Bana, anlama-
yı öğrettiklerini ve vaat ettiklerini anla-
mayı, onlara inanmayı öğret ve izin ver 
de, SEN BABA’dan nasıl aldıysan, ben de 
BABA’dan öyle alayım. Ama, kutsanmış 
EFENDİ’m, öğretilerinde yalın şekilde 
duanın cevap beklemesi gerektiğini gör-
düm. SEN bizi bunun bir çocukla BA-
BA’nın yoldaşlığı olduğu konusunda te-
min ediyorsun: OĞUL ister, BABA verir. 

Kutsanmış İSA! SENİN SÖZLERİN 
güvenilir ve doğrudur. İSA MESİH, is-
tekte bulunduğumda cevabını alabilmek 

(devamı 4. sayfada)

19 Yasa. Tek. 3:23-29  20 1 Kral.18:17-40, Mezm. 115:4-8, 135:15-18   21 Matta 26:36-42, Luka 22:39-44

Sevgili Tony Alamo, Dünya Vaizi,
Ben Vaiz Innocent Sapaganga Mtambo, kendimi sizin vaizliğiniz 

vasıtasıyla Yahova’ya hizmet etmeye adadım. İyice okunup sindirilen 
literatürleriniz gerçekten kurtarma gücüne sahip. Vaiz, Malavi’de si-
zin için dua ediyoruz. Web siteniz yoluyla erişilebilen makaleleriniz 
karşı karşıya olduğunuz büyük zulmü anlatıyor. Vaiz, Malavi’de bile 
Yahova’nın vaizlerinin çoğu benzeri durumlarla, tamamen yalan yere 
suçlanıyor. Vaiz, zulümden zafer doğar ve Yahova sizin tarafınızda. Bu 
bana sizin görümünüz “Zorlu Dağ”ı hatırlatıyor. 

Literatürünüz burada birçok ruhu kurtarıyor; aşağıdakiler okul bloğun-
da toplanan Hristiyanların adlarıdır (21 kişinin adını içeren bir liste). 

Lütfen, Vaiz, bize gönderebildiğiniz kadar çok sayıda bülten ve iki 
Mesih kitabı gönderin. Alamo Hristiyan Vaizlikleri Malavi’nin her 
yerine yayılabilsin diye, literatürünüzün dağıtıcıları olmak istiyoruz. 
Yüce Yahova Vaizliğiniz için savaşsın.
İsa sevgisini paylaşan oğlunuz,
Vaiz Innocent Sapaganga Mtambo         Chitipa, Malavi

Malavi

Dillerin Tercümesi, Susan Alamo, 17 Aralık 1972
“Sizlerin arasında yaşayan Efendi’niz Yahova’nın görkemine bakın. 

Hayır, ben Efendi’niz Yahova olarak size dedim ki, Efendi’niz Yahova olan 
ben size haber gönderdim, siz gelmediniz. Evet, sizi gecenin karanlığın-
da takip ettim ve siz günahlarınızla, ihlallerinizle uyumayı sürdürürken 
konuştum. Sizi günün aydınlığında takip ettim ve kalbinizin bam telleri-
ni çektim. Ben, Efendi’niz Yahova, sizi bu yere kök salasınız diye getirdim, 
sizi kendi insanlarım olarak topladım. Bakın, bugün bu saatte aranızda 
dururken, onlar size İsa’nın gelişini ertelediğini, veya Efendi’niz Yaho-
va’nın görünmeyeceğini söyleseler de, bunların hiçbirine inanmayın. 
Çünkü şimdi bile sizinle olduğumu ve bir süre daha sizinle olacağımı, 
sizi kendi yanıma toplayacağımı biliyorsunuz.”
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için SENİN OĞUL’un olmak istiyorum. 
Aşağıdaki duayla, YAHOVA’m ve BA-
BA’m olmanı rica ediyorum:

YAHOVA’m, günahkar ruhuma 
merhamet et.22 İSA MESİH’in yaşayan  
YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna 
inanıyorum.23 O’nun çarmıhta öldüğü-
ne ve bütün eski günahların affedilmesi 
için değerli kanını döktüğüne inanıyo-
rum.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 açıyo-
rum ve SENİ kalbime davet ediyorum, 
İSA.27 Kalvari’deki çarmıhta benim ye-
rime döktüğün değerli kanla bütün pis 
günahlarımı yıkayıp temizle.28 Beni geri 
çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı af-
fedecek, 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 verdiği-
ni ve kurtarıldığımı biliyorum.31 Ve ru-
humu kurtardığın için SANA teşekkür 

(3. sayfanın devamıdır)

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

ediyorum, İSA; minnetimi SENİN bu-
yurduklarını yaparak ve daha fazla gü-
nah işlemeyerek göstereceğim.32

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya 
batırılmayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL 
RUH adına vaftiz edilmeyi söyledi.33 İn-
cil’in Kral James Versiyonunu [the Eng-
lish King James Version] özenle okuyup 
anlayın ve söylediklerini yapın.34

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).

SOR, ARA VE BUL

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: +1 (661) 252-5686  •  Faks +1 (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Dünya Çapında Tony Alamo Hristiyan Vaizlikleri, YAHOVA’ya bütün yürekleri, ruhları, akılları ve güçleriyle hizmet et-
meyi 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 +1 (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 +1 (661) 252-5686’yı arayın.
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