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Şeytan’ın bütün dünyayı kandır-
mış olması sizi hiç rahatsız etmi-
yor mu? Şeytan üç defa, YAHOVA 
ve YAHOVA’nın krallığının yerine 
geçmek için açıkça hamle yapmıştır. 
Hamlelerinden ikisi sefilce başarı-
sız olmuştur, ve şeytanın tam da şu 
anda yapmak olduğu üçüncü hamle 
de yakında başarısızlığa uğrayacak-
tır.

Şeytan’ın YAHOVA’yı devir-
me yönündeki ilk hamlesi Cennet 
Bahçesi’ndeydi; Şeytan Havva’ya, 
“YAHOVA DEDİ Mİ?” diye sor-
muştur. Yaratılış 3:1-3 der ki, “Şimdi 
yılan [Şeytan] YAHOVA’nın yarattığı 
tüm hayvanlardan daha kurnazdı. Yı-
lan kadına, ‘YAHOVA gerçekten, bah-
çedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini 
yemeyin dedi mi?’ diye sordu. Kadın 
[onu kınayıp reddetmek yerine], ‘bah-
çedeki ağaçların meyvelerinden yiyebi-
liriz,’ diye yanıt verdi. ‘Ama YAHOVA, 
Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini 
yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölür-
sünüz,’ dedi.” YAHOVA “yoksa ölürsü-
nüz” dediğinde, ölümün kısa, önemsiz 
bir şey olduğunu söylemiyor. O ölümün 
erkek ve kadınlar için ruhun ebedi ölü-
mü olduğunu, Cehennem alevlerinin 
arasında geçirilecek bir sonsuzluk oldu-
ğunu, ebedi ölüm olduğunu kastediyor. 

Bu gerçek, hem Eski, hem Yeni Ahit’teki 
kutsal yazılarda mevcuttur.1

Dünya nüfusunun büyük bir kısmı 
gibi kadın da, Şeytan’ın savını kabul et-
tiğinde ıstırap dolu bir ahireti, hiçbir za-
man bitmeyecek, kurbanının hem ruhu, 
hem aklı üzerinde son derece delirtici 
bir etkisi olan bir Cehennem’i kabul 
ettiğini hayal bile edemez. Cehennem 
kurbanın isini sonsuza dek kusar (Esin-
leme 14:9-11). Şeytan’a tapanlar (diğer 
bir deyişle, onun sözünü dinleyenler), 
Şeytan’ın tek-dünya devletine ve dün-
ya kilisesine (Katolik Kilisesi) tapanlar, 
aynı akıbetle yüz yüze gelecektir.2 Şey-
tan yılan kılığına girerek, Havva’yı son 
derece kurnazca kandırdı ve şimdi bü-
tün dünyayı kandırıyor.3

Esinleme 12:9’da Şeytan, büyük 
ejderha olarak tanımlanır. “Ve o 
büyük ejderha, Şeytan denen, bü-
tün dünyayı kandıran o yaşlı yılan 
kovuldu [Cennet’ten].” Şeytan Hav-
va’yı kandırarak bütün dünyayı kor-
kunç bir kadere mahkum edeceğini 
biliyordu.4 Havva Şeytan’ın ilk vaizi 
oldu; o, ilk keçiydi. Şeytan’ın keçisi 
olmak istiyorsanız İSA’ya inanamaz, 
onun müritlerinden biri olamazsı-
nız. Çarmıha gerilmiş İSA gibi bir 
hayatı yaşayamazsınız, canınız ne 
isterse onu yapmakta serbest olma-

lısınız. İSA adına tanıklık edemezsiniz, 
günahkarları kurtarmak için dünyaya 
gelen İSA’yı inkar etmeniz gerekir.5

Şeytan Havva’ya, “ölmeyeceksin, 
YAHOVA gibi olacaksın, o yüzden ye 
ve kocana da aynı meyveyi yedir” de-
diğinde Havva onun söylediğini yaptı 
ve kocasını da vaiz kıldı. Gözleri açıldı 
(Yaratılış 3:7). Günahkar olduklarını, 
kandırıldıklarını anladılar. Dünyanın 
hükümdarlığı artık onlar yerine Şey-
tan’a aitti ve İSA’nın gelecekteki ölümü 
ve yeniden dirilişine inanmak dışında 
hiçbir şey onları yeniden YAHOVA’ya 
kavuşturamazdı.

YAHOVA başta Adem’le Havva’yı 
bütün varlıklardan daha fazla kutsadı. 

1 Mezm. 9:17, Yeş. 5:11-15, 33:10-14, 66:24, Matt. 3:12, 5:29, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:38-42, 47-50, 18:6-9, 22:8-13, 25:31, 41-46, Mark 9:42-48, Luka 3:17, 16:19-26, II Sel. 1:7-
9, II Pet. 2:1-9, Yah. 5-7, Esin. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8, 27   2 Esin. 13:1-8, 14:8-11, 17:1-15, 18:1-8   3 Yarat. 3:1-6, Yeş. 14:9-17, Matt. 24:11-12, 24, II Kor. 4:3-4, 11:13-15, II 
Sel. 2:3-12, 2 Tim. 3:13, Esin. 13:1-8, 11-18, 16:13-14, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23, 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-10   4 Rom. 5:12-21, I Kor. 15:20-22   5 Matt. 20:28, 26:28, Yuh. 1:29, 3:14-
17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, Elç. İş. 5:30-31, 20:28, 26:23, Rom. 5:6-11, I Kor. 15:3-4, Gal. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Efes. 5:2, I Sel. 1:10, 5:9-10, I Tim. 2:5-6, Titus 2:13-14, İbr. 2:9-10   
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(1. sayfanın devamıdır)

YAHOVA’YI DEVİRMEK İÇİN ÜÇ 
BAŞARISIZ GİRİŞİM

Onlara bütün evrenin egemenliğini ba-
ğışladı, onları yaşayan bütün varlıkların 
hükümdarı kıldı. Yaratılış 1:28 bize YA-
HOVA’nın Adem’le Havva için, “Verim-
li olun, çoğalın. Yeryüzünü doldurun 
ve denetiminiz altına alın; denizdeki 
balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde 
yaşayan bütün canlılara egemen olun,” 
dediğini söyler. Adem’le Havva bütün 
dünyaya ve içindeki her şeye egemendi-
ler. Şeytan onları kandırdığında bütün 
dünya şeytanın hükümdarlığı altında 
günaha bulandı, bu yüzden YAHOVA 
dünyayı, yeryüzüne bir adam olarak 
inerek kurtarmayı planladı.6 YAHOVA 
İnsanın Oğlu oldu. Bizim için KENDİ-
SİNİ inkar etti, bunu çarmıhta ölürken 
bile sürdürdü ve bunu yeniden dirilişiy-
le Cennet’e yükselişi takip etti.7

Yuhanna 3:16 der ki: “YAHOVA 
dünyayı o kadar sevdi ki, biricik Oğlu’nu 
feda etti, O’NA [ne Şeytan, ne de baş-
kalarına] iman edenlerin hiçbiri  mah-
volmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuş-
sun diye” Sonsuz yaşam ancak kendisi 
YAHOVA olan, Yol, Hakikat ve Hayat 
olan İSA sizin içinizde yaşamınız olarak 
devam ederse mümkün olabilir (Yuhan-
na 14:6).8 Yalnızca günahkarın duasını 
ederek ebedi yaşama sahip olamazsınız. 
Aynı zamanda bir mürit olmanız gereki-
yor. YAHOVA bize haçımızı elimize alıp 
O’NU takip etmemizi emrediyor (Luka 
9:23-25).9 Ebedi yaşama sahip olmak 
için, çarmıhtan asla inemeyiz.10 Başka 
bir deyişle, artık günah işleyemeyiz.

Şeytan mağlup olmuş bir düşman-
dır.11 Başta Şeytan ebediyen dünyaya 
hükmedecek gibi görünüyordu. Ama 
bugün, İSA’ya itaat eder ve Şeytan’ı, 
onun tek-dünya devletini ve Vatikan’ın 
başını çektiği satanist tarikat kiliselerini 
reddedersek, egemenlik İSA vasıtasıyla 
bizim olur.12

İ n s a n l a r ı n 
YAHOVA ve O’NUN 
Cennet’teki krallığı-

nı devirme yönündeki ikinci teşebbüsü, 
Babil’di. Bu teşebbüs elbette başarısız 
oldu. Yaratılış 11:1-9 şunu kaydetmiştir: 
“Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar 
aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanır-
lardı. Doğuya göçerlerken Şinar böl-
gesinde bir ova bulup oraya yerleştiler. 
Birbirlerine, ‘Gelin, tuğla yapıp iyice 
pişirelim’ dediler. Taş yerine tuğla, harç 
yerine çamur kullandılar. Sonra, ‘Ken-
dimize bir kent kuralım,’ dediler. ‘Gök-
lere erişecek bir kule dikip ün salalım. 
Böylece yeryüzüne dağılmayız.’ YAHO-
VA insanların yaptığı kentle kuleyi gör-
mek için aşağı indi.

“Ve YAHOVA dedi ki, ‘Tek bir halk 
olup aynı dili konuşarak bunu yapma-
ya başladıklarına göre düşündüklerini 
gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımaya-
caklar,’ dedi. ‘Gelin, aşağı inip dillerini 
karıştıralım ki, birbirlerini anlamasın-
lar’ [tıpkı bugün Demokratlarla Cum-
huriyetçilerin birbirini anlamadığı gibi; 
bu yüzden, takdire şayan hiçbir şey ba-
şarılamıyor]. Böylece YAHOVA onları 
yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını 
durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı 
verildi. Çünkü YAHOVA bütün insan-
ların dilini orada karıştırmış ve onları 
yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştı.”

Şeytan’ın YAHOVA ve O’NUN kral-
lığını devirmek için üçüncü ve son te-
şebbüsü, şu anda vuku bulmaktadır. 
Bazı insanlar yalan söyleyerek gördük-
leri UFOların başka gezegenlerden 
geldiğini iddia ediyor, ama bu doğru 
değil. Bu UFOlar başka gezegenlerden 
değil, Cennet’ten geliyor. Bunu bilme-
min sebebi, Susie’yle birlikte evlenmek 
için Las Vegas’a giderken, gece geç saat-
te Los Angeles’la Las Vegas arasındaki 
otobanda olanlardı. Sürücü koltuğun-
daki Susie sol elimi tutup bana “Tony, 
haydi, hemen şimdi YAHOVA’ya dua 
edelim ve O’NDAN UFOlar gerçek-

ten varsa, bize onları göstermesini rica 
edelim” dediğinde gecenin epeyce geç 
saatleriydi. Diğer gezegenlerden gelen 
varlıkların YAHOVA’ya ettiğimiz duayı 
duyamayacağı da, YAHOVA’ya ettiği-
miz bir duaya karşılık veremeyeceği de 
kesin. Birden ön camımıza UFO filoları 
uçtu. O kadar yaklaştılar ki, bize çarpa-
caklarını sandım. YAHOVA duamıza 
derhal yanıt vermişti. YAHOVA dua-
mıza hemen cevap verince, YAHOVA 
ve O’NUN dualara yanıt verişine olan 
inancım pekişti.

Bu tekerlek benzeri uçaklardan, İn-
cil’de birçok kez söz edilir.13 Onlar YA-
HOVA’nın  YAHOVA bu dünyada var 
olan kötülüğün sonunu İSA’nın dönü-
şüyle getirmeden hemen önce, hali ha-
zırdaki dünyamızın şeytaniliğini yokla-
yan Meleklerden oluşan kraliyet hava 
kuvvetleridir. YAHOVA bu sıkıntılı 
günlerde (bizler bu sıkıntıların içinde-
yiz) Meleklerini gönderir. Melekler YA-
HOVA’ya rapor verir, sonra YAHOVA 
dünyanın belli birtakım şeytani bölgele-
rini yok etmesi için yok edici Melekleri 
gönderir.14 YAHOVA buraları salgınla 
(hastalıklarla), kıtlıklarla, sellerle, dep-
remlerle, kasırgalarla ve başka birçok 
doğa olayıyla yok eder.

Dünya nüfusunun büyük bir kısmı, 
insanlığın YAHOVA’yı zekasıyla yene-
ceğine inanıyor. Geçmişi, YAHOVA’nın 
bu tür teşebbüsleri boşa çıkardığı za-
manları unutuyorlar. Şeytan Havva’ya 
ölmeyeceksin, “tanrılar gibi olacaksın” 
dedi. Ama yalan söylemişti. Bunu bi-
liyoruz, çünkü Havva da, kocası da öl-
düler. Ayrıca Nemrut ve dünya nüfusu, 
kulelerini hiçbir zaman tamamlayama-
dılar, şehirlerini de Cennet’e inşa ede-
mediler. Bunlar, hiç gerçekleşmedi.

Yine dünya nüfusunun büyük bir 
kısmı, dünya nüfusunu başka bir ge-
zegene, dünyanın bütün özelliklerine 
sahip olduğunu sandıkları bir gezege-
ne taşımak için milyarlarca dolar har-
cadı ve trilyonlarca dolar daha harca-

6 Yuh. 1:4-13, 12:46, Rom. 5:6-21, Gal. 4:4-5, İbr. 2:14-18   7 Matt. 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, Mark 10:32-34, Luka 9:23, Yuh. 10:7-18, Elç. İş. 1:1-11, Gal. 2:20, 
Filip. 2:5-11, İbr. 12:1-3, I Yuh. 3:16   8 Zülk. 36:27, Yuh. 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Rom. 8:10-11, 12:1-2, I Kor. 3:9, 16-17, II Kor. 6:16-18, Gal. 2:20, Efes. 2:10-22, 
3:16-21, Filip. 2:13, Kol. 1:27-29, II Tim. 1:14, I Yuh. 3:24, 4:4, Esin. 3:19-21   9 Matt. 16:24-26, Mark 10:17-30, Luka 9:59-62, 14:26-27, 33, Yuh. 12:24-26, Rom. 8:1-14, 35-37, 
12:1-2, I Kor. 9:26-27, II Kor. 5:9-21, 6:1-10, Gal. 5:16-17, 24, Filip. 3:7-9, Kol. 3:5-17, II Tim. 2:4, Titus 2:12,  İbr. 11:8-26, I Pet. 4:1-2, Esin. 12:10-11   10 Matt. 10:22, 24:13, 
Elç. İş. 14:22, Rom. 11:22, Kol. 1:22-23, I Tim. 4:16, II Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Yakup 2:17-26, 5:10-11, I Yuh. 2:24-25   11 Yeş. 14: 9-20, Zülk. 28:11-19, Yuh. 12:31, II Sel. 
2:3-10, İbr. 2:14, I Yuh. 2:13-14, 3:8, 4:4, Esin. 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10   12 II Kor. 6:14-18, Esin. 18:1-5   13 Mezm. 68:17, Zülk. 1:1-24, 3:12-13, böl. 10, 11:14-25, Dan. 
7:7-9   14 Yarat. 19:1-25, II Sam. 24:1-17, II Krallar 19:35, II Tar. 32:19-22, Mezm. 78:49, Matt. 13:41-42, Elç. İş. 12:23, II Sel. 1:7-9, Esin. böl. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 
15:1, böl. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   
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Kenya
yorum. Ve biz ekipçe dua ediyor, 
oruç tutuyoruz. Ve Yahova bizi 
yüz üstü bırakmayacak; İncil’in 
de Mezmurlar 34:18-19’da dedi-
ği gibi, “YAHOVA gönlü kırıklara 
yakındır, tövbekar ruh kurtarır. 
Doğrunun kederi çoktur, ama 
YAHOVA onu hepsinden kurtarır.” 
Savaş bizim değil, YAHOVA’nın-
dır. Filipinliler 4:4-9’u da okuyun.
Yahova sizi kutsasın.
Saygılarımla,
Vaiz Moses Kwemboi
Endebess, Kenya

(devamı 4. sayfada)

maya hazır. Ama gezegenlerin hiçbiri 
bu özelliklere sahip değil. Kandırılmış 
dünya nefesini tutmuş, bu çılgınlığın 
gerçekleşmesini bekliyor. İkisinin de 
başını, YAHOVA’nın bu son günlerde 
bütün dünyayı kandıracağını söylediği 
(Esinleme 12:9) Şeytan’ın çektiği tek-
dünya devletinin ve iblis kilisenin sah-
te doktrinlerine inandılar. YAHOVA 
Şeytan’ın tek-dünya devletini kontrol 
eden tek-dünya kilisesinin yedi tepeli 
bir şehirde yer alacağını söyledi (burası 
elbette Roma, Vatikan, Birleşmiş Mil-
letler’dir).15 Vatikan’ın o şehir olduğunu 
bilmiyorsanız, tek yapmanız gereken bir 
tur şirketine gitmek ve yedi tepeli şehre 
bilet almak istediğinizi söylemek. On-
lar size İtalya, Roma’ya bilet kesecekler. 
Yine burası, Birleşmiş Milletler’i, yani 
tek-dünya devletini şeytani bir biçimde 
kontrol eden Roma. Tek-dünya devleti-
ne “Yeni Dünya Düzeni” ve “Şeytan’ın 
Koltuğu” da deniyor (Esinleme 2:13). 
YAHOVA’NIN SÖZÜ, yedi hastalık sa-
çan Melek ve diğer Melekler vasıtasıyla, 
yakında dünyayı yok edecek (ve bütün 
kötü insanları).16

Esinleme 17:1-6, 8 der ki: “Yedi kü-
çük şişesi olan [bu küçük şişeler, as-
lında IFO, yani tanımlanabilir uçan 
obje olan UFOların taşıdığı son yedi 
illetle doludur. IFOları YAHOVA ve 
O’NUN SÖZÜ’nü bilerek tespit edebi-
liriz. YAHOVA SÖZ’DÜR (Yuhanna 
1:1, Esinleme 19:3)] yedi melekten biri 
gelip benimle [bu melek benimle, yani 
Yuhanna’yla konuştu] konuştu: “Gel!” 
dedi. “Sana engin suların [dünyanın 
dört bir yanındaki bütün uluslar] ke-
narında oturan büyük fahişenin [Ka-
tolik Kilisesi, Vatikan] çarptırılacağı 
cezayı göstereyim. Dünya kralları [bü-
tün devletlerin başları, aynı zamanda 
Vatikan yargıçları ve savcıları] onunla 
fuhuş [her tür pis günah, masumların 
(YAHOVA’NIN insanları) uğradığı 

zulümler ve aleyhlerinde açılan da-
valar] yaptılar. Yeryüzünde yaşayan-
lar onun fuhuşunun şarabıyla sarhoş 
edildiler. [Bu, onların siyasi yerindelik 
dediği şeylerin (aynı cinsiyetten evli-
likler, eşcinsellik gibi) ve anti-Semi-
tizm, anti-Hristiyanlık, kana susamış-
lık, cinayet, hırsızlık ve YAHOVA’yla 
O’NUN SÖZÜ’ne karşı olan her şey 
anlamına gelir.]

“Bundan sonra o [Yuhanna] beni 
RUH’un yönetiminde çöle [dünyaya] 
götürdü. Orada yedi başlı, on boynuz-
lu [Bu bize tek-dünya devletinin bir-
leşmiş birçok hükümetten oluştuğunu 
anlatır. Hepsi aynı şekilde düşünüyor; 
hepsi Şeytan’ın söylediği her şeyi körü 
körüne benimsiyor” (Esinleme 17:12-
15). Şeytan onun söylediği her şeyi be-
nimsediğinde vatansever olduğunuzu, 
söylediği hiçbir şeyi benimsemediği-

nizde ise vatan düşmanı olduğunu-
zu sanmanızı sağlıyor], üzeri küfür 
niteliğinde adlarla [örneğin, şeytani 
bir insan YAHOVA’NIN SÖZÜ’nden 
rahatsız olursa, Vatikan ve tek-dünya 
devleti devlet okullarında, mahkeme 
salonlarında, siyasi arenalarda, anma 
törenlerinde ve dünyanın başka strate-
jik yerlerinde YAHOVA’dan söz etme-
yi suç haline getirir. Ve Roman Katolik 
şeytanın kilisesi hiyerarşisinde birçok 
kişi eşcinsel olduğundan, eşcinselliğe 
karşı olmayı korkunç bir günah (nef-
ret suçu) haline getiren yeni bir kanun 
hazırladılar. Bu fikri paylaşmak için 
Canavarın İşareti’ni alnınızda taşımak 
zorundasınız (Esinleme 14:9-11). Bu 
son derece şeytani bir manevi me-
seledir.] kaplı kırmızı bir canavarın 
üzerine oturmuş bir kadın [O kadın 

15  Dan. 2:40, 7:19-25, Esin. 13:1-8, 14:8, böl. 17, 18   
16 Esin. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21

Vaiz Moses Kwemboi ve cemaatinin bir bölü-
mü Vaiz Alamo’nun ruh-kazandırıcı litera-
türünü Endebess, Kenya civarına dağıtıyor

Alamo Vaizliklerine,
İsa adına selamlar. Vaizliğinizde her 
şeyin iyi gittiğini sanıyorum. Bize 
literatür ve dua gönderdiğiniz için 
vaizliğinize teşekkür etmek istiyo-
ruz. Bu, kilisemizde ve cemaatimiz-
de büyük minnetle karşılandı. Bir-
çok insan hayatını değiştirmeye ve 
İsa’yı Kurtarıcı’sı olarak kabul etme-
ye karar verdi. Alamo literatürünün 
gerçek mesajı taşıdığından emi-
nim, çünkü literatürü dağıttığımız-
da birçok insan Hristiyanlık’a dönü-
yor. Bu da literatürün Yahova’dan 
gelen manevi mesajlar taşıdığını 
gösteriyor (kutsanmış olduğunu).
Bu yüzden, kardeşler, mesajı 
bütün köylere ve kiliselere yay-
maya karar verdik, çünkü sizin 
de iyi bildiğiniz gibi, Afrika’da 
birçok insan hala geleneksel 
kültüre uyuyor. Şu anda çağrı 
alan, insanlarla iletişim kurabi-
len ve bu materyalleri akıllıca 
dağıtan yirmi kişiyiz. Hizmeti 
gerektiğince yerine getirdik, 
gönderdiklerinizi bekliyoruz.
Vaiz Alamo’ya gelince, vaizimi-
zin hapisten çıkacağına inanı-
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(3. sayfanın devamıdır)

(devamı 8. sayfada)

Vatikan, yani tek-dünya dini, kırmızı 
canavar ise BM, yani Vatikan’ın vası-
tasıdır. O, kadını birçok yere götürür; 
böylece kadın da Kanon Kanunları’yla 
YAHOVA’nın işlerini ve insanlarını 
mahvedebilir] gördüm.

“Kadın, mor ve kırmızı [bunlar 
Roman Katolik şeytanın kilisesi renk-
leridir] giysilere bürünmüş, altınlar, 
değerli taşlar, incilerle [ABD Gelirler 
İdaresi’nin topladığı bütün para, yasa-
dışı olarak Vatikan’a aittir. Vatikan’ın 
kelimenin tam anlamıyla sokağa ata-
cak trilyonlarca doları var -] süslen-
mişti. Elinde iğrenç şeylerle, fuhuşu-
nun çirkeflikleriyle dolu altın bir kase 
vardı [Şeytan’ın koltuğu olan Vatikan, 
dünyadaki ve öbür dünyadaki bütün 
günahları onaylamaktadır]. Alnına şu 
ad yazılmıştı: GİZEMLİ BÜYÜK BA-
BİL, DÜNYA FAHİŞELERİNİN VE 
İĞRENÇLİKLERİNİN ANASI [“alnı-
na yazılmıştı” tabiri, aslında o kadının 
aklının şeytanın kötülüklerine bulan-
mış olduğu anlamına gelir].

“Kadının kutsalların ve İsa’nın şe-
hitlerinin kanıyla sarhoş olduğunu 
gördüm [Şeytan’ın Vatikan’ı, dünyada 
dökülen kanların tamamından so-
rumlu olmasıyla tanınır. Buna kürtaj-
lar, Soykırım, İspanyol Engizisyonu ve 
şimdiye kadar çıkmış olan bütün sa-
vaşlar dahildir]. Onu [Vatikan’ı] gör-
düğümde... ve dünyada yaşayanlar, adı 
dünyanın kuruluşu sırasında Yaşam 
Kitabı’na yazılmamış olanlar eskiden 
var olan, şimdi olmayan, ama aslında 
var olan canavarı görünce hayrete dü-

şecek.” “Eskiden var 
olan canavar” Ro-
ma’nın düşüşünden 

önceki haliydi ve bugün Şeytan felaket 
şekilde güçlenen kötücül ruhuyla Ro-
ma’yı diriltti.

Kilisemin son elli yıldır maruz kal-
dığı zulüm ve aleyhimizde açılan da-
valardan söz ettiğimde, bunu yakın-
mak ya da anlayış görmek için değil, 
herkese Roman Katolik Tarikatı’nın 
kötülüklerine katlanmanın ne kadar 
kolay olduğunu göstermek için yapı-
yorum, çünkü YAHOVA bana bir viz-
yon bahşetti. Vizyon olmasa insanlar 
mahvolurdu (Özdeyişler 29:18). İSA 
için zulme uğradığımızda sevinme-
miz gerekir. Size bu zulümlerden 
yalnızca bazılarını anlatmaya ça-
lışsam, ciltlerce kitap doldururum. 
YAHOVA bana manevi bakımdan, 
cemaate YAHOVA bana söyledikle-
rini aktardıktan yaklaşık 15 dakika 
kadar sonra kilisemin dışında dev-
rilen dev meşe ağacından 100 mil-
yon kat kuvvetli olmam gerekece-
ğini söyledi.17 “İsa aşkına, insanlar 
sizden nefret ettikleri, sizi toplum 
dışı edip aşağıladıkları, ve adını-
zı kötüleyip sizi reddettikleri za-
man kutsanırsınız! O gün sevinin, 
coşkuyla zıplayın! Çünkü gökteki 
ödülünüz büyüktür. Nitekim onla-
rın ataları da, peygamberlere böyle 
davrandılar” (Luka 6:22-23).

YAHOVA’YI DEVİRMEK İÇİN ÜÇ 
BAŞARISIZ GİRİŞİM

İsa’nın nazarındaki kardeşim,
Yahova seni ve İsa’nın senin vaizliği-

nin içindeki bütün vücudunu kutsasın. 
Yahova’nın iyi işlerinin senin İncil litera-
türünün vasıtasıyla yapıldığını görmek 
harikulade.

Yahova’nın emriyle, cemaatimizin 
destek ve yardımıyla, bugün Donda-
pudi kabile köyünün içinde bir İncil 
turu gerçekleştirdik. Yolculuğumuz (40 
km) suda, tekneyle yapıldı ve yolcu-
luğa otuz altı kişi katıldı. Yahova sizin 
literatürünüz vasıtasıyla Hindu kabile 
bölgesinde çok iyi işler yaptı. Bu işlerin 
o bölgedeki birçok kayıp ruhu daha 
kurtaracağını umuyoruz.

Buradaki işleri görebilmeniz için 
size fotoğraflarımızı yollamak istiyo-
rum.

Kardeşimiz Tony’nin sağlığı ve ça-
bucak salıverilmesi için dua 
ediyoruz.
İsa’nın sevgisiyle, kardeşiniz,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, Hindistan

Hindistan

Kardeş Solman Rajı Kola ve İncil’i yayma 
ekibi Vaiz Alamo’nun literatürünü 
Andhra Pradesh, Hindistan’ın taşralarına 
dağıtıyor

Size YAHOVA ve dünyanın bütün 
sakinlerinin önünde diyorum ki, insan-
ların UFO dediği şeyler diğer gezegen-
lerden gelmiyor; onlar, Cennet Melek-
leri. Bunun için ruhum üzerine yemin 
ederim. Size aksini söyleyenler Havva 
gibi, Babilliler gibi, BM gibi Şeytan’ın 
kandırılmış takipçileridir ve sizi kendi-
leriyle birlikte Cehennem’e götürecek-
ler. İnsanlık YAHOVA’nın yerini alamaz 
ve almayacak. İnsanlık geçmişte başarı-
sız oldu ve her zaman başarısız olacak.

İSA YAHOVA’NIN SÖZÜDÜR. 
YAHOVA’NIN SÖZÜ’ne (İSA’ya) ina-
nırsanız, kurtarılırsınız (Elç. İş. 16:31). 

17  “Ağaç”ı Oku Cilt 6500, “Bütün Evrenin En Kuv-
vetli Konumu,” Cilt 19700
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Sevgili Tony Alamo,
Myanmar’dan, dirilen Yahova ve 

Kurtarıcı’mız İsa’nın sevgisiyle, size sı-
cak selamlar gönderiyoruz. Sizin için 
her şeyin yolunda olması için çokça 
dua ediyorum.

Rod and Staff 2002’den bu yana 
kilise inşası, İncil’i yayma, tıbbi bakım, 
yardım, eğitim, toplum geliştirme, ço-
cuk bakımı/yetimhane programları, 
literatür üretimi ve Myanmar’da hem 
inananlara, hem inanmayanlara da-
ğıtımı gibi konularda çalışma yapıyor. 
Amacımız Myanmar’daki kabile grup-
larına mensup, daha önce el uzatılma-
mış kişilere ulaşmak ve inanmayanları 
onlara literatür, broşürler ve İncil ve-
rerek, kişisel, küçük gruplar ve konfe-
rans vaizlikleri, Hristiyan literatürünün 
tercüme edilmesi ve basılması yoluyla 
İsa’ya götürmek. Bunu İsa için insan-
lara ulaşma ve yeni kiliselerin tohu-
munu atma çabamızın ileriye yönelik 
kısmı haline getirmeye kararlıyız.

İncil Kehanetine Göre Mesih yazını-
zı okuyunca ilham aldım ve kendimi 
kutsanmış hissettim. O zamandan 
beri yazıyı Burma diline, Hakha-Chin’e 
ve Mizo’ya (Myanmar’ın kabile dilleri) 
çevirme arzusuyla yanıp tutuşuyo-
rum, çünkü kitap güçlü ve kapsamlı 
ve onun etrafımdaki insanlar için çok 

On bir ya da on iki yaşındayken, tek-
rarlamak istemediğim yanlış manevi 
alemlerde korkunç tecrübeler yaşadım. 
Yıllar sonra Los Angeles’a geldim ve LSD 
kullanmaya başladım, iki yıl boyunca 
gerçeklikle bağım koptu. Bu süre bana 
sonsuzluk gibi geldi. Öldüğüme ve farklı 
LSD triplerindeki ömürler arasında yaşa-
dığıma gerçekten inandım.

Bir gün, Yahova’nın merhameti sa-
yesinde, birinin evinde televizyon izli-
yordum. Sıkılıp televizyonu kapattım. 
Üçüncü kattaki cumbalı pencereden 
dışarı baktım ve Yahova’nın gönderdi-
ği vizyonu gördüm. 11 yaşımdaki hali-
me bakıyordum; Cleveland, Ohio’daki 
(memleketim) bir evin ön bahçesinde 
duruyordu. Büyüyüp o andaki yaşıma 

büyük bir hediye olduğuna inanıyo-
rum. Myanmar’da Hristiyan literatürü-
ne nadiren rastlanıyor ve İncil’i yayma 
arzusunda olan insanlar tercümeyi, 
basımı ve dağıtımı ücretsiz gerçekleş-
tirdiler. Literatür son derece etkili ve 
bereketli. Bu insanların yalnızca yüzde 
dördü inanıyor ve bölgenin çoğu ka-
ranlığın pençesinde. Sizin yazılarınız 
vasıtasıyla birçok insanı İsa’nın aya-
ğına getirebilmek için dua ediyoruz. 
Onların kalbindeki susuzluğun dine-
ceğine kuvvetle inanıyorum. (Hak-
ha-Chin ve Mizo halkı, batıdaki tepe-
lik bölgede yaşayan kabile insanları. 
Kendi lehçelerini konuşuyorlar ve bu 
insanların çoğu Burma dilini bilmiyor. 
Kütüphanemiz için daha fazla mater-
yal gönderirseniz size minnettar olu-
ruz.

Myanmar’da vaizliğinizi büyütmeyi 
çok istiyoruz. O’nun için sizinle birlikte 
çalışmaya hazırız ve sizi vaizliğinizi ül-
kemize getirmeye davet ediyoruz. Za-
manınız varsa, sizi O’nun Krallığı için 
Myanmar’a davet etmek isteriz.

Sizden haber almayı dört gözle 
bekliyorum. Yahova sizi kutsasın.
O’nun hizmetinde,
Hürmetkar Bawi H. Thang, Direktör
Rod and Staff Vaizlikleri
Yangon, Myanmar

Myanmar

Scott Durning’in Tanıklığı
gelişimi hızlı çekimde izledim (on saniye 
boyunca) ve bitişikteki binanın ön bah-
çesindeki çimenlikte duruyordum. Bu-
nun ne anlama geldiğini düşünemeden, 
Yahova benimle konuştu. Yahova dedi 
ki: “Güneşi Yahova yarattı; ayı Yahova ya-
rattı; yeryüzünü Yahova yarattı; yıldızları 
Yahova yarattı; otları Yahova yarattı ve 
otları Yahova büyüttü.” Şoka uğramıştım. 
Şunları yüksek sesle söyledim: “Bu aynı 
güneş, aynı yeryüzü ve aynı benim. Yal-
nızca büyüdüm ve delirdim.”

Bu uyanış bir serüvene çıkmama vesi-
le oldu; gece sokaklarda dolaşıyor, Yaho-
va’yla konuşuyordum. Yahova zamanla 
bana iki kez, hayal bile edemeyeceğim 
kadar büyük bir korku yaşattı, çünkü 
hala günah işliyordum. Bir gün çaresiz-

likten Hollywood, Kaliforniya’daki Tony 
Alamo Hristiyan Kilisesi’ne gittim. Daha 
önce hiç onların kilise buluşmalarına 
gitmemiştim, çünkü orası bir “ana akım” 
kilisesi değildi. Saat 23:30 civarıydı ve 
Tony Alamo oradaydı. Tony benimle yüz-
leşti ve dedi ki, “Burada kalmalısın.” Ben 
de kaldım. Ertesi akşam kilise buluşma-
sına gittiğimde Vaiz Tony ve Vaiz Susan 
Alamo oradalardı. Tony Yahova’nın ken-
disiyle nasıl konuştuğuna dair tanıklı-
ğının tamamını dile getirdi. Daha önce 
hiç İsa’nın kanının yalnızca günahların 
indirimi için kullanıldığını duymamıştım. 
Kutsal Ruh’u çok kuvvetli bir biçimde 
hissettim. O akşam ben de dahil olmak 
üzere otuz insan kurtarıldı. Dua odasına 
girdim ve Kutsal Ruh tarafından Vaftiz 
edildim. Evimde olduğumu biliyordum. 
Tarih 11 Mayıs, 1970’i gösteriyordu.

Bundan bir buçuk yıl kadar sonra Vaiz 
Alamo’ya mektup yazdım, çünkü so-
runlar yaşıyordum. O gece iki sularında 
kardeşlerden biri bana Tony Alamo’nun 
telefonda olduğunu ve benimle konuş-
mak istediğini söyledi. Saugus, Kaliforni-
ya’daki kilisemizdeydim. Telefonu elime 
aldım ve “Merhaba, ben Scott,” dedim. 
Kimse bir şey söylemedi. Aynı şeyi tekrar 
söyledim. “Merhaba, ben Scott.” Sonra, 
Tony Alamo’nun sesini duydum - “Güne-
şi Yahova yarattı; ayı Yahova yarattı; yer-
yüzünü Yahova yarattı; yıldızları Yahova 
yarattı; otları Yahova yarattı ve otları 
Yahova büyüttü.” Kutsal Ruh’u, dört bir 
yanımı sarmış muazzam bir duvar gibi 
hissettim. Ardından Tony Alamo kırk beş 
dakika kadar bana cesaret verdi. Yaho-
va’nın ne söylediği şöyle dursun, Yaho-
va’nın benimle konuştuğunu bile hiçbir 
zaman, kimseye söylemedim.

Aradan geçen yıllarda Kutsal Ruh Vaiz 
Alamo’nun yazdığı bütün İncil literatürü-
ne ve kiliselere gönderilen bütün mesaj-
lara nüfuz etti. Tony ve Susan Alamo keli-
menin gerçek anlamıyla, Birleşik Devlet-
ler’in farklı bölgelerinde, Vaizlik üyesi in-
sanlara mesken sağlamak için “şehirler” 
inşa ettiler. Tony’nin İncil literatürleri, in-
sanların başka ihtiyaçlarıyla birlikte 200 
farklı ülkeye gönderildi. Kurtarıldığım ve 
bu Vaizlik’te olma ayrıcalığına kavuştu-
ğum için Yahova’ya şükrediyorum.
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http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html

Papa Francis Çocuk Ticareti, Tecavüzü 
ve Cinayetinden Suçlu Bulundu 

20 Temmuz 2014, Pazar, 7:28
by Judy Byington

Papa Francis Bergoglio, Katolik Cizvit Kıdemli Generali 
Adolfo Pachon ve Canterbury Başpiskoposu Justin Welby 
dün çocuk tecavüzü, işkencesi, cinayeti ve ticaretinden suç-
lu bulundu. Brüksel’deki Uluslararası Genel Hukuk Adalet 
Mahkemesi’nin beş yargıcı, bu suçların 2010 gibi yakın bir 
tarihte işlendiğini saptadı. Geçen Mart’tan bu yana sanıkla-
rın Dokuzuncu Halka Satanist Çocuk Kurban Etme Tarika-
tı’nın üyeleri olarak faaliyetleriyle ilgili UGHAM mahkeme-
sine ifade vermek için 48’den fazla görgü tanığı ortaya çıktı.

Dokuzuncu Halka Satanist Tarikatı’nın Montreal’de, New 
York’ta, Roma’da, İskoçya’da, Londra’da, Galler’deki Carnav-
ron Kalesi’nde, Hollanda’da adı verilmeyen bir Fransız Şato-
su’nda ve Kamploops, Britanya Kolumbiyası ve Brantford, 
Ontario, Kanada’daki Kanada Katolik ve Anglikan Hint yatılı 
okullarında çocuk kurban ettiği söyleniyor. Dokuzuncu Hal-
ka Satanist Çocuk Kurban Etme Tarikatı’nın Amerika, Kana-
da, Fransa ve Hollanda’daki, özel mülkiyete ait korulukları-
nın, Avrupa kraliyet ailelerinin üyeleri gibi küresel çapta elit 
kesim için “İnsan Avı Partileri” düzenlemek amacıyla kulla-
nıldığına inanılıyor. Mafyanın yeni yetme çocukları kaçır-
dığı, bu çocukların çırılçıplak soyularak tecavüze uğradığı, 
avlandığı ve öldürüldüğü iddia ediliyor. Baş Savcı, “Katolik 
Kilisesi dünyanın en büyük şirketidir ve dünyanın dört bir 
yanında mafyayla, hükümetlerle, polisle ve mahkemelerle 
işbirliği yapıyor gibi görünmektedir” sözlerini sarf etti. 
İki genç kadın UGHAM Mahkemesi’ne, Papa Francis’in ço-
cuk kurban etme törenlerinde yer alırken onlara tecavüz et-
tiğini söyledi. Sekiz görgü tanığı, onların tecavüz ve çocuk 
kurbanına tanıklık ettikleri yönündeki iddialarını doğruladı. 
Dokuzuncu Daire Satanist Tarikatı’nın 2009 ve 2010’un ilk-

bahar aylarında, Hollanda ve Belçika kırsallarında gerçek-
leştiği söyleniyor. 

Vatikan arşivlerinden alınan mühürlü bir belgeye göre, 
Papa Franscis aynı zamanda, Arjantinli bir rahip ve piskopos 
olarak çalışırken satanist çocuk kurbanı törenlerinde yer ala-
rak suç işlemiştir. 25 Aralık 1967 tarihli, Hakim Dokunulmaz-
lığı adlı ikinci bir kayıtta da, her yeni Papa’nın Dokuzuncu 
Halka Satanist Tarikatı’nın yeni doğmuş bebeklerin kurban 
edildiği, bebeklerin kanlarının içildiği ritüellere katılması-
nın şart koşulduğu söyleniyor. Bu belgeler, UGHAM Mahke-
mesi’ne önde gelen bir Vatikan yetkilisi ve eski bir Vatikan 
Papalık Mahkemesi çalışanı tarafından sunulmuştur.
Geçen ay, İrlanda Garda Polis Kuvvetleri adına çalışan bir 
dedektif İrlanda Roman Katolik Kilisesi’nin septik tankın-
da bulunan nerdeyse 796 çocuğun kemiklerindeki izlerin, 
onların ritüellerde öldürüldüğü anlamına geldiği yönünde 
beş hakim ve 27 jüri üyesinin önünde tanıklık etti. Tanık adli 
tıp uzmanlarının kitle mezarında bulunan bebeklerin baş-
larının kesilmiş ve cesetlerinin parçalanmış oluşunun, ritüel 
cinayetleri ve çocuk kurban etme faaliyetlerinin olağan işa-
retlerine benzediğini doğruladığını iddia etti. 

Bir BBC belgeseli, Katolik Kilisesi’nin İspanya’da çocuk 
ticareti yaptığı yönünde elli yıllık bir skandalı ortaya çıkar-
dı. 1990’lara dek 300.000’den fazla bebek ebeveynlerinden 
çalınmış. Annelere bebeklerinin öldüğü ve toplu mezarla-
ra gömüldüğü söylenmiş. Katolik Kilisesi’nin bu çocukların 
evlatlık verilmesi sayesinde 20 milyar dolardan fazla para 
kazandığı söyleniyor. 

Bir başka tanık, Papa Francis’in Arjantin’in 1970’lerdeki 
Kirli Savaş’ı sırasında askeri cuntayla görüşmeleri sırasında 
orada olduğuna dair yemin etti. Tanığa göre, Papa Francis 
siyasi tutuklulara ait 30.000 kayıp çocuğun Vatikan’daki bir 
ofis tarafından yürütülen bir uluslararası çocuk istismar hal-
kasına aktarılmasına yardım etmiş. 

Bir ABC Haber özel programı, şeytanın Vatikan’ı mesken 
tuttuğuna dair ipuçları verdi. UGHAM Mahkemesi Baş Sav-
cısı, beş uluslararası hakim ve 27 jüri üyesi karşısında, “Vati-
kan’ın gizli arşivlerinden çıkarılıp mahkemeye sunulan bel-
geler, Cizvitlerin asırlar boyu yeni doğan, kaçırılan bebek-
leri ritüellerle öldürme ve kanlarını içme yönünde üzerine 
uzun uzun düşünülmüş bir planı olduğunu açıkça göster-
mektedir” sözlerini sarf etti. “Plan masumların yaşam kanın-
dan manevi güç alma, böylece Papalık’ın Roma’daki siyasi 
istikrarını garantiye alma yönünde çarpık bir düşünceden 
doğmuştu. Bu eylemler yalnızca soykırım niteliğinde değil, 

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html
http://www.youtube.com/watch?v=-A1o1Egi20c
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2049647/BBC-documentary-exposes-50-year-scandal-baby-trafficking-Catholic-church-Spain.html
http://abcnews.go.com/Travel/chief-exorcist-rev-gabriele-amorth-devil-vatican/story?id=10073040
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aynı zamanda tabiatlarında sistemlilik ve kurumsallığa da 
sahiptir. Görünüşe bakılırsa en azından 1773 yılından beri, 
Roman Katolik Kilisesi, Cizvitler ve bütün Papalar tarafından 
uygulanıyorlar.”

UGHAM Mahkemesi’nde gün yüzüne çıkan olası suç-
larda yer almış olan diğer kişileri soruşturmak ve mahkum 
etmek için, sürekli ve kalıcı bir soruşturma başlatıldı. 1 Ey-
lül 2014’te, Çocuk Ticareti ve Kurban Ritüelleri’yle İlgili Ka-
lıcı Komisyon adlı bir soruşturmanın başlaması planlanıyor. 
Bunu başka hukuki davaların takip etmesi bekleniyor. 

48 görgü tanığı bu suçların sorumlularını Katolik Papaları 
Fracis Bergoglio, II. John Paul ve Joseph Ratzinger; Kardinal-
ler ve Katolik Cizvit Kıdemli General Adolfo Pachon dahil ol-
mak üzere Kanada Anglikan kilisesi, Birleşik Kilise ve Katolik 
Kilisesi yetkilileri; Britanya Kraliçesi Elizabeth ve Prens Phillip; 
Canterbury Anglikan Başpiskoposu Justin Welby ve Yüksek 
Mahkeme Yargıcı Fulford; Hollanda ve Belçika kardinalleri ile 
Hollanda Prensi Alfrink Bernhard, Hollanda’nın Kraliçe Wil-
helmina’sının eşi Kral Hendrick, Kraliçe Beatrix, babası ve yar-
dımcısı Roy, Prens Johan Friso ve eşi Mabel Wisse Smit olmak 
üzere kraliyet ailesi üyeleri, eski bakanlar, Hollanda ordu kuv-
vetlerinin başı ve Raad van State’in müsteşarı; Amerika’nın 
CIA’i de dahil olmak üzere Kanada, Avustralya, Britanya ve 
Amerika ordu ve devlet yetkilileri, ayrıca Amerika’nın, Belçi-
ka’nın, Hollanda’nın, Kanada’nın, Avustralya’nın, Fransa’nın, 
İrlanda’nın ve Birleşik Krallık’ın önde gelen devlet bakanları, 
yargıçlar, politikacılar ve iş adamları olarak tespit etti. 

19 Temmuz 2014’te, “Halk Bergoglio ve diğerlerine karşı” 
davasıyla ilgili tutuklama emirleri çıkarıldı. Dün yayınlanan 
ITCCS basın bültenine göre, mahkeme kayıtları şimdilik mü-
hürlü kalacak. İlk UGHAM Mahkemesi 50.000 kayıp Kanada-
lı yerli çocukla ilgiliydi. Duruşma Şubat 2013’te Kraliçe Eliza-
beth de dahil olmak üzere, dünya çapında 40 seçkin kişinin 
suçlu olarak hüküm giymesiyle sonuçlandı.

Sözü edilen 50.000 çocuk, Kanada’daki genel olarak Ka-
toliklere ait yatılı okullardan kayboldu. Kanada’daki 80 yerli 
yatılı okulun bazılarında, 34’ten fazla toplu çocuk mezarı 
sitesi olduğu saptandı. Kraliçe Elizabeth ve Kanada hükü-
meti 2008’den bu yana ITCCS’nin mezar kazım taleplerini 
devamlı olarak reddediyor. 

Bunun olası sebebi, şaşırtıcı değil. Kraliçe Elizabeth ve 
Prens Phillip, 10 Ekim 1964’te Britanya Kolumbiyası’ndaki 

Kamloops yatılı okulundan on yerli çocuğun kayboluşuyla 
ilgili hüküm giymişlerdi. Aileler çocuklarını o günden sonra 
hiç görmediler. Dava aynı zamanda Papa Ratzinger’ın istifa-
sıyla sonuçlanmış gibi görünüyor. O davalarla ilgili kanıtlar, 
Kevin Annett’in “Artık Gizli Değil (Hidden No Longer)” yazı-
sında bulunabilir.

UGHAM Uluslararası Mahkemesi, 13 ülkede 450’den 
fazla Genel Hukuk Barış Yetkili’si mevcut ve 51 yerel muka-
veleli grup işlev görüyor. Başvurmak isteyen genel hukuk 
gruplarının erişebileceği organizasyon fonları var. ITCCS’yle, 
Brüksel’deki UGHAM Mahkemesi ve yerel ortaklarıyla ileti-
şime geçmek ya da gönüllü olmak için e-mail gönderin ya 
da telefon edin: itccscentral@gmail.com, hiddenfromhis-
tory1@gmail.com, 386-323-5774 (ABD) ya da 250-591-4573 
(Kanada).

Yazar Hakkında
Judy Byington, sosyal hizmetler konusunda yüksek li-

sans yapmıştır. Şu an emekli olan Byington klinik sosyal 
hizmetler alanında lisanslıdır ve “Yirmi İki Yüz: Jenny Hill ve 
Yirmi İki Çoklu Kişiliği’nin Olağanüstü Hayatı”nın yazarıdır. 
(www.22faces.com) Byington emekli bir terapist, Sözcü, Ak-
tivist olmasının yanı sıra uluslararası çocuk istismarı ringle-
riyle ilgili makalelerine yüzlerce blog ve web sitesinde atıfta 
bulunulmuş bir araştırmacı gazetecidir. Alberta Akıl Sağlığı 
eski denetmeni ve Aile Danışmanlığı Merkezi geçici direk-
törü olan Byington, Çocuk İstismarı İyileştirme ve Sözcüler 
Bürosu’nun (www.ChildAbuseRecovery.com) CEO’sudur. 
Çocuk istismarı olaylarıyla ilgili bilgiye sahipseniz, lütfen 
Judy’ye info@22faces.com adresinden ulaşın. Sizi, CIA’nin 
çocuklarda zihin kontrolü uygulamasının soruşturulması 
için Kongre’ye göndereceğimiz dilekçeyi imzalamaya davet 
ediyoruz. Bu bağlantıya tıklayarak imzalayabilirsiniz: http://
www.change.org/petitions/us-congress-survivors-requ-
est-investigation-cia-mind-control-of-children

Sevgili Vaiz Alamo,
Bize Roman Katolik Kilisesi’nin genel olarak ne yap-
tığıyla ilgili güncellemeleri gönderdiğiniz için teşek-
kürler. Bu fırsatı size, bize katılan üyelerin birçoğunun, 
mesajlarınızı okuduktan sonra fikir değiştiren Roman 
Katolik Kilisesi üyeleri olduğunu iletmek için kullanaca-
ğım. Lütfen dünyayı gerçekliğe karşı hassaslaştırmaya 
devam edin.
Masum Mtambo,           Chitipa, Malawi

Malawi

(Fransızca’dan tercümedir)
Merhaba, çok sevgili Vaiz Alamo,

Ben, Vaiz Goma Gba Lévi’yim. Fildişi Sahili’nde 
Cennet’in kapılarını birkaç aileye çokeşliler Yaho-
va’nın krallığına giremez bahanesiyle kapattık.

Çokeşlilikle ilgili yayınınızı ve İncil ’ deki kıyası 
okuduktan sonra sizin tarafınıza geçtim. Şimdi kapıyı 
daha büyük bir anlamda açıyorum. Yahova hepimize 
merhamet göstersin, bizi bağışlasın.

Ayrıca, bana bu konuyla ilgili malum bir yayını ve 
“Meryem’in Diğer Çocukları”nı göndermenizi rica 
ediyorum. Ders verdiğim diğer vaizler için de Mesih 
kitabınızın on kopyasını gönderirseniz müteşekkir 
olurum.
Kardeşiniz,
Vaiz Lévi      Abidjan, Fildişi Sahili

Fildişi Sahili

http://www.youtube.com/wat?v=F626Lsrdwg4
http://www.youtube.com/wat?v=F626Lsrdwg4
http://iclcj.com/
http://itccs.org/
http://www.22faces.com
http://www.ChildAbuseRecovery.com
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children
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18 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   19 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   20 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9   21 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   21 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13   22 1 Kor. 
3:16, Esin. 3:20   23 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14   24 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14   25 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, 
Rom. 10:13   26 İbr. 11:6   27 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14   28 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5   29 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

(4. sayfanın devamıdır)
İSA’yı, YAHOVA’NIN SÖZÜ’nü kabul 
etmek için bu duayı edin:

YAHOVA’m, günahkar ruhuma 
merhamet et.18 İSA MESİH’in yaşayan  
YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna 
inanıyorum.19 O’nun çarmıhta öldüğüne 
ve bütün eski günahların affedilmesi için 
değerli kanını döktüğüne inanıyorum.20 
YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un 
gücüyle ölüyken dirilttiğine21 ve İSA’nın 
şu anda YAHOVA’nın sağ kolu olarak 
yanı başında oturduğuna, günah itirafı-
mı ve bu duayı dinlediğine inanıyorum.22 
Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kal-
bime davet ediyorum, İSA.23 Kalvari’deki 
çarmıhta benim yerime döktüğün değerli 
kanla bütün pis günahlarımı yıkayıp te-
mizle.24 Beni geri çevirmeyeceksin, İSA; 
günahlarımı affedecek, ruhumu kurta-
racaksın. Bunu biliyorum, çünkü SENİN 
SÖZÜN İncil öyle diyor.23 SENİN SÖZÜN 
kimseyi geri çevirmeyeceğini söylüyor ve 
buna ben de dahilim.25 O yüzden, SENİN 
beni duyduğunu, SENİN bana cevap ver-
diğini ve kurtarıldığımı biliyorum.26 Ve 
ruhumu kurtardığın için SANA teşekkür 
ediyorum, İSA; minnetimi SENİN bu-
yurduklarını yaparak ve daha fazla günah 
işlemeyerek göstereceğim.27

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen 
suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve 
KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi 

söyledi.28 İncil’in Kral James Versiyonunu 
[the English King James Version] özenle 
okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.29

YAHOVA, sizden kurtuluşunuzu di-
ğerlerine müjdelemenizi istiyor (Markos 
16:15). Vaiz Tony Alamo’nun bir İncil lite-
ratürü dağıtıcısı olabilirsiniz. Size ücretsiz 
olarak literatür göndereceğiz. Daha fazla 
bilgi için bizi arayın veya mail atın. Bu me-
sajı lütfen bir başkasıyla paylaşın.

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 yeryüzün-
deki güçleri, İncil’i vaaz edenlerdir]. Bu ne-
denle, yönetime karşı direnen, Yahova’nın 
düzenlediğine karşı gelmiş olur. Karşı ge-
lenler yargılanır. İyilik yapanlar değil, kö-
tülük yapanlar yöneticilerden korkmalıdır. 
Yönetimden korkmamak ister misin? İyi 
olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. 
Çünkü yönetim, senin iyiliğin için Yaho-
va’nın hizmetindedir. [LAİK DEVLET YA 
DA DEVLET KURUMLARI ÖYLE DE-
ĞİLDİR!!!! İnciller onların Şeytan’dan gel-
diğini 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 sonra, 
SENİ nasıl soyduk, dediniz. Ondalık ver-
gi ve bağışlarla. Başınızda bir lanet var: 
çünkü BENİ, hatta bütün bu ulusu [ve 
bütün dünyayı] soydunuz. Bütün ondalık 
vergilerinizi[ondalık vergisi, brüt geli-
rinizin %10’udur] ambara getirin, böy-
lece BENİM evimde et [manevi yemek] 
olsun [ruhsal kurtarılsın], ve BANA bu 
vesile ile hemen kanıtlayın, dedi CEN-
NET ORDULARININ YAHOVA’SI, size 
Cennet’in pencerelerini açmazsam ve 
sizi kutsamazsam, onu almaya yerinizin 
olmayacağını görün. Ve yok ediciyi sizin 
için cezalandıracağım, o da toprağınızda-
ki meyveleri yok etmeyecek; asmanız da 
tarlada zamanından önce meyve verme-
yecek, dedi CENNET ORDULARININ 
YAHOVA’SI. Ve bütün uluslar size kut-
sanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade 
bir diyar olacak, dedi CENNET ORDU-
LARININ YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12). 

YAHOVA’YI DEVİRMEK İÇİN 
ÜÇ BAŞARISIZ GİRİŞİM

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.
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. 
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