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Dünya Çapında KiliselerYeni Kudüs

Dünya BülteniDünya Bülteni

TEK ÇIKIŞ YOLU

(devamı 2. sayfada)

YAHOVA’nın İbra-
him’e bütün ulusları kut-
sayacağını söylediği to-
hum, içinde ebedi hayat 
olan bir tohumdu (Yara-
tılış 12:3). Bütün tohum-
ların içinde geçici ya da 
dünyevi hayat vardır, ama 
içinde ebedi hayat olan 
tek bir tohum vardır, “O 
tohum da YAHOVA’nın 
SÖZ’ü”, yani İSA’dır 
(Luka 8:11).1 İSA tek to-
humdur, aynı zamanda tohumu, 
YAHOVA’nın SÖZ’ünü ekendir 
(Luka 8:5-15). YAHOVA’nın tapı-
nağı ve İSA’nın Vücudu, O’NUN 
Gelini olan bizler; İSA’yı, BABA ve 
RUH’la içimizde yaşatırız ve böyle-
ce, RUH’un aracılığıyla ebedi hayat 
tohumunu ekenler oluruz. O to-
hum da yine İSA’dır, SÖZ’dür (Yu-
hanna 4:36).2

Ayrıca, biz dünyadan çağrılan-
larız, kiliseyiz.3 Yine tohum, yani 
İSA, YAHOVA’nın SÖZ’üdür. Biz 
azizler, dünyadan çağrılanlar, ki-
lise – bütün bunlar hayattır, ebedi 
hayattır, o hayat da ölümsüzlü-
ğün tohumu ve yine YAHOVA’nın 
SÖZ’üdür. O SÖZ, ete kemiğe bü-
rünmüş ve aramızda yaşamaya 
başlamış olan YAHOVA’dır, İM-

MANUEL’dir – yani, YAHOVA 
aramızdadır (Matta 1:23). 

Bazı aptallar, “İncil’i gerektiği 
kadar okumadığımı biliyorum” 
diyor ve bu aptalca sözlerin bir tür 
mütevazılık olduğunu, ağırbaşlı 
birinin söyleyeceği sözler olduğu-
nu, dürüstçe bir itiraf olduğunu 
ve bu tembelce sözleri sarf ederek 
paçayı kurtaracaklarını sanıyorlar. 
Gelgelelim, onlar yalnızca kendile-
rine ebedi bir zarar veriyor, çünkü 
“Demek ki iman duyarak, duymak 
da YAHOVA’nın SÖZÜ’yle olur.” 
O da yine tohumdur, içinde ebedi 
hayat barındıran tek şeydir (Ro-
malılar 10:17). SÖZ YAHOVA’dır 
(Yuhanna 1:1). YAHOVA ebedidir, 
yani YAHOVA SÖZ’ün aracılığıyla 
içinizde yaşıyorsa ve siz de en so-

nuna dek sebat ederse-
niz, asla ölmezsiniz.4

Dünyada gördüğümüz 
her şey, YAHOVA’nın SÖ-
ZÜ’yle dirilmiş, toprak-
tan var olmuştur ve biz, 
özellikle aramızdan YA-
HOVA’yı şu anda tanıyan 
ve şimdiye kadar tanımış 
olanlar, bunu açıkça göre-
biliriz.

“Haksızlıkla gerçeğe 
engel olan insanların bü-

tün tanrısızlığına ve haksızlığına 
karşı YAHOVA’nın gazabı Gökten 
açıkça gösterilmektedir. Çünkü YA-
HOVA’ya ilişkin bilinen ne varsa, 
gözlerinin önündedir; YAHOVA 
hepsini gözlerinin önüne sermiştir. 
YAHOVA’nın görünmeyen nite-
likleri – sonsuz gücü ve ULULU-
ĞU – dünya yaratılalı beri O’nun 
yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça 
görülmektedir. Bu nedenle özürleri 
yoktur. [Eski Hristiyanlar] YAHO-
VA’yı bildikleri halde O’nu YAHO-
VA olarak yüceltmediler, O’na şük-
retmediler. Tersine, düşüncelerinde 
budalalığa düştüler; budala yürek-
lerini karanlık bürüdü.  Akıllı ol-
duklarını ileri sürerken akılsız olup 
çıktılar. Bozulmaz YAHOVA’nın 
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1 Matta 4:3-4, Yuh. 1:1, 14, 1 Yuh. 1:1-3, 5:11, Esin. 19:13  2 Mark. 16:15-16, 1 Kor. 1:21-24, 6:19, 2 Kor. 5:17-21  3 Yuh. 15:16, 19, 17:6, 14-16, 2 Kor. 6:14-18, 1 Pet. 2:9   4 Matta 
4:4, 10:22, 24:13, Yuh. 5:24, 6:63, 11:26, Elç. İş. 14:22, Rom. 11:22, Kol. 1:22-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Yak. 5:10-11, 1 Yuh. 2:24-25  

Tony Alamo 1970 yılında, dine yeni dönmüş, vaftiz edilmeye 
hazırlanan yeni kardeşlerle birlikte, solda
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(1. sayfanın devamıdır)
yüceliğini bozulabilen insana, kuş-
lara, dört ayaklılara, sürüngenlere 
benzeyen putlara dönüştürdüler.

“Bu yüzden YAHOVA, birbirle-
rinin bedenlerini aşağılasınlar diye, 
onları yüreklerinin tutkuları içinde 
ahlaksızlığa teslim etti. YAHOVA’yla 
ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. 
Yaratan’ın yerine yaratığa tapıp kul-
luk ettiler. Oysa YAHOVA sonsuza 
dek övülmeye layıktır. Amin. İşte 
böylece YAHOVA onları sefil tutku-
lara teslim etti: çünkü Kadınları bile 
doğal ilişki yerine doğal olmayanı 
yeğlediler. Aynı şekilde erkekler de 
kadınla doğal ilişkilerini bırakıp bir-
birleri için şehvetle yanıp tutuştular; 
Erkekler erkeklerle utanç verici iliş-
kilere girdiler ve kendi bedenlerinde 
sapıklıklarına yaraşan [adil] karşılığı 
aldılar. 

“YAHOVA’yı tanımakta yarar 
görmedikleri için YAHOVA onla-
rı yararsız düşüncelere, yakışıksız 
davranışlara teslim etti;  Her türlü 
haksızlık, zina, kötülük, açgözlü-
lük ve kinle doludurlar. Kıskançlık, 
öldürme hırsı, çekişme, hile, kötü 
niyetle doludurlar. Dedikoducu, 
yerici, YAHOVA’dan nefret eden, 

küstah, kibirli, övüngen, kötülük 
üreten, anne baba sözü dinleme-
yen, anlayışsız, sözünde durmaz, 
doğal sevgiden yoksun, acımasız 
insanlardır:  Böyle davrananların 
ölümü hak ettiğine ilişkin YAHO-
VA buyruğunu bildikleri halde, 
bunları yalnız yapmakla kalmaz, 
yapanlardan keyif alır” (Romalılar 
1:18-32).5 

Dünya artık eski haline, Nuh’un 
günlerindeki gibi bir dünyaya dö-
nüştü (Yaratılış 6:5-7, Matta 24:37-
44). İnsanların akılları bugün YA-
HOVA’nın gerçeğini bir yalana 
dönüştürdü (Romalılar 1:21-25).6 
YAHOVA’nın gerçeği, O’nun içinde 
ebedi hayat barındıran tek tohum 
olduğudur. İnsanlar yine Nuh’un 
zamanında söyledikleri gibi, YA-
HOVA’nın tek ebedi hayat tohumu 
olduğu gerçeğinin yalan olduğu-
nu söylüyorlar ve çocuklarımıza 
bütün devlet okullarında bu iğ-
renç, yoz, son derece rahatsız edici 
sapkınlığı öğretiyorlar. Birbirle-
riyle evlenmeleri onlara yetmi-
yor. Çocuklarımıza YAHOVA’nın 
gerçeğinin bir yalan olduğunu 
öğretmek istiyorlar. Aralarındaki 
iblisleri (eşcinsel iblisleri) kabul 
ettiler; bunlar onların dünyevi 
şeylere tapmalarına, Yaratan’dan 

çok yaratılana hizmet etmeleri-
ne (Romalılar 1:25) sebep olan 
kuvvetli iblislerdir. YAHOVA bu 

sebepten onlara yol verdi. Sefil tut-
kularına, o çok sevdikleri iğrenç iliş-
kilerine dalsınlar diye onları rahat 
bıraktı. YAHOVA onların kendisini 
ve ebedi hayatını nasıl reddettiğini 
görüyor; onlar O’NUNLA ölesiye 
savaşıyor, YAHOVA da artık onlar-
la uğraşmıyor. YAHOVA onlardan 
vazgeçiyor ve istediklerini yapma-
larına, yani sefil tutkuları olmasına 
izin veriyor! Onların yapmayı seç-
tikleri şeyi – kadının kadınla, erke-
ğin erkekle olduğu lezbiyenlik ve 
eşcinsellik – yapmasına izin veriyor.

Gelgelelim, YAHOVA’nın to-
humu, YAHOVA’nın ebedi hayat 
tohumu kirli bir ruhta yaşayamaz, 
çünkü bu YAHOVA’nın gerçeğini 
yalana dönüştürür! Bu eşcinsel iblis 
çok kuvvetli, ama içinde ebedi ha-
yat tohumu olan İSA çok daha kuv-

TEK ÇIKIŞ YOLU

Çevrimiçi Alamo Vaizlikleri
www.alamoministries.com

Nijerya
Sevgili Vaiz Tony,

İsa’nın adıyla, selamlar. Size İncil 
literatürünüz ve Radyo Afrika’daki 
programınız sayesinde şimdiden 
Yahova’nın hizmetkarı olduğumu 
bildirmekten mutluluk duyarım. 
Yahova’nın Söz’ünü buraya, bize bu 
şekilde ulaştırdığınız için size çok 
teşekkür ederim. İncil’e yeni dön-
düm ve sizden bana eksiksiz bir 
İncil, bültenler ve Mesih kitapları 
göndermenizi rica ediyorum. Kay-
boldum, sonra yeniden bulundum.

İsa vaizliğinizi bollukla kutsa-
sın. Sizden en kısa zamanda haber 
almayı umuyorum.
Saygılarımla,
Mone Akinwa ve ailesi
Sunshine Eyaleti, Nijerya

5  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, 2 Krallar 22:1-2, 23:7, 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, Esin. 22:14-15   6 1 Tim. 4:1-3, 
2 Tim. 4:3-4, 2 Pet. 2:1-3   

Vaiz P.V. Ratnam 
Hindistan, Andhra 
Pradesh’in köylerinde 
Vaiz Alamo’nun 
literatürünü dağıtıyor
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vetli.7 YAHOVA bize şeytana diren-
memizi, onun bizden kaçacağını 
söylüyor (Yakup 4:7).8 Ama dünya 
devleti, eşcinselliğe direndiğimiz 
takdirde nefret suçu işliyor olacağı-
mızı söylüyor. 

İSA Cennet’e geri dönmeden 
önce ölümü, Cehennem’i, meza-
rı, Şeytan’ı ve bütün iğrenç iblis-
leri alt etmişti, ama ebedi hayatı 
reddeden herkes yoz kararlarının 
mükafatını alır.9 Onlara yaraşan 
mükafat Cehennem ve Ateş Gölü 
olur; ebedi işkenceler olur. Onlar 

kendilerine yine Nuh’un günlerin-
de yaptıkları şeyi yapıyorlar (Luka 
17:26-30). 

Bütün dünyayı kandırmış olan 
Şeytan’ı (Esinleme 12:9) takip et-
mek moda oldu.10

Basın ve hükümetin bugün yap-
tığı şey, YAHOVA’nın SÖZ’ünü bir 
nefret suçu haline getirmektir, ama 
SÖZ tek hayattır ve Cehennem’de 
ve Ateş Gölü’nde çekilecek sonsuz 
ıstırap ve işkenceden tek kaçıştır. 
İSA ve ona inananlar, sizin ruhu-
nuzun akıbetine aldıran yegane 

kişilerdir. Şeytan’ın ruhunun sizi 
bunun aksine inandırmasına izin 
vermeyin. Siz o şekilde doğmadı-
nız. Şeytan içinize siz çok gençken 
girmiş olabilir, ama İSA insanın 
içindeki iblisleri kovar.11 O HA-
YATTIR, bollukla dolu hayattır.12 
“Bense insanlar yaşama, bol ya-
şama sahip olsunlar diye geldim” 
(Yuhanna 10:10). 

Size ebedi lanetlenmeden nasıl 
kaçacağınızı gösterirsem, bu yap-
tığımın bir nefret suçu olduğuna 
inanabilirsiniz. Buradaki hayat kı-
sadır, ama ebediyet çok uzundur.13 
Hiç bitmez. İnsanların ruhları Cen-

(devamı 4. sayfada)

7 Yasa. Tek. 4:39, 32:39, 1 Sam. 2:6-8, 1 Tar. 29:11-12, 2 Tar. 20:6, Mezm. 46:1, Yeş. 44:6, 45:23, Yer. 10:10, 18:6, Dan. 
4:35-37, Yuh. 10:29, Elç. İş. 17:24-26, Esin. 1:12-18  8 Matta 4:1-11, Rom. 12:9, Efes. 4:27, 5:3-17, 1 Sel. 5:21-22  
9 1 Tar. 28:9, Eyüp 4:7-9, 21:14-20, Sül. Özd. 1:22-32, 8:36, 10:25, Yeş. 1:15-20, Dan. 12:2-3, Luka 12:4-9, Yuh. 3:16-
21, 36, Rom. 1:18, 1 Kor. 6:9-10, Yah. 14-15, Esin. 20:11-15, 21:8, 27  10 Matta 24:11-12, 24, 1 Tim. 4:1-2, 2 Tim. 
3:13, 2 Pet. 2:1-3, Esin. 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23  

Missouri

11 Matta 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Mark. 1:34, 39, 
7:25-30, 9:17-27, 16:9, Luka 11:14   12 Yuh. 11:25-26, 
14:6  13 2 Sam. 14:14, 1 Tar. 29:15, Eyüp 7:6-10, 8:9, 
9:25-26, 14:1-2, Mezm. 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-
48, 90:5-6, 9-10, 102:11, 103:14-16, 144:3-4, 146:4, Vaiz 
1:4, 3:19-21, 6:12, 12:7, Yeş. 2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Yak. 
1:10-11, 4:14, 1 Pet. 1:24  

Sevgili Vaiz Tony, 
On gün önce eski evimizi gör-

mek için babamın köyüne, Sandi-
pudi’ye gittim. Köyde çok hasta, 
hasta yatağında yatan bir inanan 
vardı ve köydekiler onun ölmüş ola-
bileceğini düşünüyordu, ama ben 
onu ziyaret ettim ve onun için dua 
ettim. Yahova dualarımı duyarak 
hastayı tamamen iyileştirdi. Bu yap-
tığımdan ötürü bütün sokak bana 
hürmet duymaya başladı, ama ben 
inancıma güvenerek onlara, “Bunu 
yapan ben değildim, İsa Mesih’ti. 
İhtişam ve şeref O’nun olsun, teşek-
kürlerimizi O’na sunalım” dedim.

Sizin değerli dualarınızın O’nun 
vaizliğinde bana yardım ettiğine 
inanıyorum. Yaptıklarımız ve söyle-
diklerimizle O’nu şereflendirelim.

Hepinize çok teşekkür ederim. 
Lütfen benim ve misyonumuz için 
daha çok dua edin.
O’nun sevgisiyle,
Kardeşiniz,
Rajesh Tatapudi
Andhra Pradesh, Hindistan

Hindistan

Kongo
(Fransızca’dan tercüme edilmiştir)

Dünya Vaizi Tony Alamo,
İsa’nın adıyla, barış sizin olsun! Ben Vaiz Andre Hilarion; bültenlerinizi en 

çok okuyan insanlardan biriyim. Aslında, yayınlarınızı 2006 yılında keşfettim 
ve onlar vaizliğimi tamamen değiştirdi. Çünkü onları okuduğumda Kut-
sal Ruh gözlerimi açtı. Bu sebepten, vaizlik ettiğim kilisede artık “Papa’nın 
Sırları” literatürünü kamuya açık yerlerde tanıklık etmek için kullanıyoruz ve 
Yahova artık şahane işler yapıyor. Her hafta, yazılarınızı okuduktan ve kabul 
ettikten sonra, yeni hayatlarına başlamak için kalplerini İsa’ya vererek Kutsal 
Ruh’un dokunuşunu tadan yeni ruhlar kazanıyoruz. 

Sizden rica ettiğimiz, bize düzenli olarak, çok daha sık bir biçimde 
Fransızca makaleler göndermeniz; böylece, Vaiz Tony Alamo’nun literatürünü 
dağıtacağımız bir merkez kurabiliriz.

Bunun dışında, sizin Yahova’nız bizim Yahova’mızdır, Vaiz Tony Ala-
mo. Misyonunuz bizim de misyonumuz haline geldi. Savaşınız da bizim 
savaşımızdır. Size şimdiden teşekkür ediyoruz ve bizi kutsayan ve her ulu-
sa mensup insanları kutsayan bir kanala dönüşmeniz için  Her Şeye Kadir 
Yahova’ya dua ediyoruz. 
Andre Hilarion         Kimpese, Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Sevgili Vaiz Tony Alamo,
Vaizliğiniz ve Yahova’nın size ilettiği gerçekleri ifşa ettiğiniz için size 

minnettarım. Gerçekten gözlerimi açtınız, Yahova’ya olan inancımı güçlendirdi-
niz ve bana Şeytan’ın, dünya devletinin aldatmacalarını; bize, Gelin’e ve bu kayıp 
dünyada Şeytan’ın maşası olan herkese karşı işlediği eylemlerini gösterdiniz. 

Lütfen bana elinizdeki bütün materyalleri gönderin. HEPSİNİ istiyorum. Size 
çok teşekkür ederim; Yaşayan Yahova merhameti ve gücüyle sizi ve vaizliğinizi 
bollukla kutsasın!
Lütfen adımı dua listenize ekleyin.
İsa’nın adıyla
Terry Birmingham                   Cameron, MO
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net’te ya da Cehennem’de, ebediyen 
yaşayacaktır.14 Hepimiz insanız. He-
pimize hayat ve ölüm, iyi ve kötü, 
YAHOVA ve Şeytan arasında seçim 
yapma hakkı verilmiştir.15 YAHO-
VA’nın RUHU içinize girdiğinde, 
siz de O’NU, O’NUN SÖZ’ünü her 
gün kabul ederek içinizde muhafaza 
ettiğinizde, O’NUN yaşam gücünün 
O’NUN kuvvetiyle birlikte siz ölene 
dek içinizde yaşadığını hissedebi-
leceksiniz. Gelgelelim, bu konuda 
çok dikkatli ve özenli olmalısınız. 
Şeytan›ın şakası yok! O sizin kendi-
siyle birlikte Cehennem’de, Ateş Gö-
lü’nde yanmanızı istiyor.

YAHOVA’nın da şakası yok. O 
bizim için Calvary’de, çarmıhta 
öldü, ardından ölüyken dirildi ve 
bize kendisinin YAHOVA oldu-
ğunu, dünyanın son gününde bizi 
kurtarma ve diriltme kuvve tine 
sahip olduğunu kanıtlamak için 
Cennet’e yükseldi.16 

(3. sayfanın devamıdır)

(devamı 8. sayfada)

Arkansas

14 Yeş. 66:24, Dan. 12:1-3, Matta 25:31-46, Mark. 9:42-
48, Yuh. 5:26-29, Rom. 2:1-16, Esin. 14:9-11  15 Yasa. 
Tek. 30:14-20, Yeşu 24:14-15, Hez. 18:19-32, 33:11, Yoel 
3:14, Matta 16:24-27  16 Mark. böl. 16, Yuh. 11:25-26, 
Elç. İş. 2:29-33, 4:10-12, 1 Kor. 15:3-22, 1 Pet. 1:3-5  

Kenya
Merhaba Vaiz Tony Alamo,

İlginizle beni şereflendirdiniz. “İsa’yı Tony’nin Web Sitesinde Bul-
dum” bülteninizle kutsandım. Makaleyi okudum ve bültende yazan, 
bağışlanmak için okumamız gereken duayı ettim. Günahlarım için 
içten bir biçimde tövbe ettim; aslında, hayatım boyunca Yahova’nın 
adına hakaret ederek ziyan ettiğim onca zaman için pişmanlıkla 
gözyaşı döktüm! Günahların yükünün sırtımdan kalktığını hissettim. 
Gerçekten de, kendimi hafif ve özgür hissediyorum. Ah, o mutluluğu, 
günahların bağışlanmasının mutluluğunu, İsa’nın içinde yaşamanın 
mutluluğunu çok özlüyordum. Ruhumu kurtardığı için İSA’ya 
teşekkür ediyorum ve KUTSAL RUH’un bana bu manevi yolculukta re-
hberlik etmesi için dua ediyorum. Ben henüz bu manevi yolculuğun 
başındayım. Lütfen bana rehberlik edin; nasıl yürüyeceğimi, şeytanı 
ve yalanlarını nasıl utandıracağımı söyleyin. Konu din olduğunda ge-
reken hiçbir yardımı esirgemediğiniz için vaizliklerinize bir kez daha 
müteşekkirim. Yahova sizi ve vaizliklerinizi bollukla kutsasın.
Sarah Terry          Bungoma, Kenya

TEK ÇIKIŞ YOLU

Sevgili Vaiz Tony,
Bugün yeniden doğmuş bir Hristiyan olan bir arkadaşlaydım. Arka-

daşım birinin cenazesindeydi. Ölen kişi bir vaizdi ve cenazesinde çok 
sayıda insan vardı. Adamın ölümünden önceki tanıklığı, ister market, 
ister bir eczane, ister sokak ortası olsun, gittiği her yerde insanlara “İsa 
Mesih’i kişisel Kurtarıcı’nız olarak tanıyor musunuz? Yahova’yla birlik-
te misiniz?” diye sorarmış. Bunu gittiği her yerde yaparmış – öyle ki, 
bazı insanlar bunu neden yaptığını merak ederlermiş. 

Eh, cenazede adamın kızı ayağa kalktı ve “Size babamla ilgili bir hi-
kaye anlatmak istiyorum” dedi. “Çocukken, 13 yaşlarındayken sık sık 
onunla giderdim ve gittiğimiz her yerde durur, insanlara İsa’yla ara-
larının iyi olup olmadığını sorardık ya da babam, ‘İsa Mesih’i kişisel 
Kurtarıcı’nız olarak tanıyor musunuz?’ diye sorardı. Bazen babamın 
işi abarttığını düşünürdüm. Babam bunu herkese sorardı ve dur durak 
bilmezdi.

“Bir gün arabaya bindik ve ben, ‘Baba, neden herkese İsa’dan bah-
setmen gerekiyor?’ dedim. Babam şu cevabı verdi: ‘Kızım, sana bir 

hikaye anlatacağım. On yedi yaşındayken 
rüya benzeri bir görü gördüm ve o görüde 
ölüp Cennet’e gidiyordum. Orası hayatım-
da gördüğüm en güzel yerdi. Sonra beni 
Cennet’in kenarına götürdüler ve aşağı, 
Cehennem’in içine baktım. Bana uzanan 
elleri görebiliyordum ve oradaki insanlar 
bana, “Bize neden söylemedin! Bize neden 
söylemedin! Bize neden söylemedin!” diye 
bağırıyordu. Ve onlar tanıdığım insanlar-
dı. Rüya bittiğinde dünyaya döndüm, her-
kese söylememin sebebi de bu.’”

Arkadaşım bunun ona bizi ve Vaiz Ala-
mo’nun literatürünü hatırlattığını söyledi, 
çünkü nereye gitsek, sürekli literatürü da-
ğıtıyoruz. Arkadaşım Vaiz Tony’nin insan-
ları yıllardır uyardığını söyledi. 
Yahova’ya şükürler olsun,
Kardeş Tommy

Sevgi seks değildir. Sevgi, 
YAHOVA’nın emirlerine uymaktır 
(1 Yuhanna 5:3).17 Uyarsanız, yaşar-
sınız. İSA O’NU tanıdığını (sevdi-
ğini) söyleyen, ama O’NUN emir-
lerine uymayan bir insanın yalancı 
olduğunu, gerçeğin onun içinde 
olmadığını söylemiştir (1 Yuhanna 
2:4). “YAHOVA’yı tanımakta yarar 
görmedikleri için YAHOVA onları 
yararsız düşünceye [düşüncelere], 
yakışıksız davranışlara (hayat tar-

zına) teslim etti” onlar da böylece 
Şeytan’ın yapmalarını istediği şey-
leri yapabildiler; Şeytan’ın onların 
içlerindeki kötücül ruhu, onların 
bu yaptıklarını çok sevmelerine se-
bep oluyor (Romalılar 1:28-32). 

Bırakın budalalar kral olsun, 
dünyayı altınla, sapkınlıklarla, po-
litikayla ve diğer şeylerle yönetsin-
ler; kalbim size hiç yaşlanmayacak 
bir sevgi getirsin. Ebedi hayat to-

17 Mıs. Çık. 20:6, Yasa. Tek. 7:9, 11:1, 13-15, 30:16, Yeşu  22:5, Yuh. 14:15, 21, 15:10, 2 Yuh. 6
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Nijerya

New York

Swahili dili tercümanımız üç çocuk an-
nesi ve eşi bir vaiz. Tercümanımız dürüst 
olmak istediğini, papayla ilgili çeşitli lite-
ratürler üzerinde çalışırken papaya ve Ka-
tolik Kilisesi’ne yönelik bazı suçlamaların 
zoraki ve abartılı olduğunu düşündüğünü 
söyledi. Katolikliğin sahte bir doktrin ol-
duğunu bildiğini, bu yüzden mesajlar in-
sanların Katolikliğe sırt çevirmesini sağ-
ladığı sürece, bu mesajların gerçek olup 
olmadığının önem taşımadığını söyledi. 
Ama yine de, mesajlara inanmıyordu.

İsveççe tercümanımız Protestan 
olarak yetiştirilmiş, ama uzun yıllar 
boyunca kiliseyle, dinle ve Yahova’yla 
hiç ilgisi olmamış. O siyasi bir eylemci, 
İsveç hükümetindeki çeşitli yanlışlara 
karşı mücadele veriyor. Siyasi bloglar 
yazıyor, toplantılar yapıyor ve ikinci bir 
iş olarak literatürlerimizi tercüme edi-
yor. İnançlarından çok emin, ama Mesih 
kitabından yapılan alıntıyı gördüğünde, 
“Güruh, ‘Onu çarmıha gerin! Onu 
çarmıha gerin!’ diye bağırdı” cümlesini 
gördüğünde ağlamaya başlamış.

Bize dedi ki, “Çeşitli komplo teorile-
rini okudum, ama hiçbirinin her şeyi 
bu şekilde Vatikan’a bağladığını gör-
medim. Bu, inanılmaz. Bunu yapmak 
çok hoşuma gidiyor. Sizler beni etkile-
meye başlıyorsunuz. Blogumu yazarken 
kendimi Esinleme kitabından alıntı 
yaparken buldum.”

Gittiği üniversitenin tarih bölümünden 
diploması olan Sırpça tercümanımız bu-
nun bir parçası olmanın çok heyecan verici 
olduğunu söyledi. Sırbistan tarihinin dini 
baskılar ve cinayetlerle dolu olduğunu, 
Vaiz Alamo’nunsa bu dini baskıya maruz 
kalırken hala konuştuğunu söylüyor. Bu-
nun kendisine heyecan verdiğini söylüyor. 

Ilacono (Kuzey Filipinler’de konuşulan 
dil) çevirileri üzerinde çalışıyoruz ve ter-
cümanlarımızdan biri Pentekostal olarak 
yetiştirilmiş, papaz okulundan mezun, 
çocuklar için açılmış bir İncil okulunda 
öğretmenlik yapan biri. Kiliselerinin Ku-
zey Filipinler’e yayılmış 50 dalı mevcut ve 
her birinin kendi vaizi var. Tercümanımız 
şu anda Amerikan İncil Topluluğu’nun 
İncil’deki her kitap için İncil yardımları-
nın tercümesini yapmasına yardım ediyor.

Bize “Papa’nın Sırları”, “Kaçak Papa”, 
“İsa Şeytan’ın Kilisesinin ve Devleti-
nin Olacağını Söyledi” ve “Fahişelerin 
Kraliçesi”ndeki telif haklarının nasıl 
80’lere ve 90’lara uzandığını gördüğünü 
söyledi. Vaiz Alamo’nun bu gerçekleri o 
kadar uzun zaman önce yazmış olması-
nın ve o zamanlar kimsenin yazdıklarının 
doğru olduğunu görmemesinin inanılmaz 
olduğunu söyledi; ama artık bu gerçekleri 
kolaylıkla görebiliyorsunuz. Vaiz Alamo 
bunları herkesten önce biliyordu ve her-
kesi uyarmak için bu yazıları yayınladı.

Tercümanımız Filipinlerin son derece 
koyu Katolik olduğunu, kimseyle Yaho-
va hakkında konuşulamadığını söylüyor, 
ama insanların dağıtmak için literatür rica 

Tercüme Bölümümüzden
ettikleri mektuplarını ve insanların tanık-
lıklarını okuduktan sonra, tercümanımız 
da dağıtmak için tercüme ettiği her litera-
türden yüz kopya istedi. Birçok Mesih ki-
tabı da sipariş etti. Bize, “İncil Topluluğu 
için tercümanlık yapıyorum, ama bu işin 
içinde ruh kazanmak var” dedi. Yaptığı-
mız işin bir parçası olduğu için gururlan-
dığını, literatürü girdiği derslerde kullan-
dığını söyledi. “Papaz okuluna gittim ve 
bu birikime sahibim, ama bu literatür ger-
çek ve son derece ciddi. Bu ciddiyeti kendi 
hayatımda olan bitenlerde de görebiliyo-
rum. Şu anda hayatımda olan bitenlerin 
bu literatür olduğunu görüyorum” dedi.

Bir gece kocasının literatürü okurken 
kendisine, “Bunları neden sipariş ettin?” 
diye sorduğunu söyledi. Tercümanımız, 
“Çocukları parka götürdüğümde bunları 
da insanlara dağıtabilmek için” demiş. Ko-
cası, “Kesinlikle olmaz! Bunları saklayacak-
sın! Bunları sağa sola dağıtamazsın. Bunlar, 
gerçekler! Bunları okuyup öğrenmeliyiz” 
diye yanıt vermiş. Kocası, “İncil okuluna 
gittim; burada yazanlar insanlara öğretili-
yor, belgeleniyor ve hepsi doğru” demiş. 

Tercümanımız kocasına baktığını ve 
yüreğinden, “Yıllar önce İncil okuluna 
gittin ve bunların gerçek olduğunu öğ-
rendin. Sen ya da okulun, dünyayı uyar-
mak için ne yaptınız? Bu konuda ne sen 
bir şey yaptın, ne başka biri. Bu adam 
(Vaiz Alamo) konuşmak için Yahova’dan 
çağrı aldı, çünkü ne sen konuşuyorsun, 
ne de başka biri” demiş. “Artık inanıyo-
rum ve gerçeği söylemeyip gizli tutmuş 
olanlardan iğreniyorum.”

Sevgili Alamo Vaizlikleri,
Sizi kutsal Efendi’miz ve Kurtarıcı’mız İsa Mesih adına selamlarım. Tony Ala-

mo Hristiyan Vaizlikleri dünya bülteni Nijerya’nın Igodan Lisa şehrindeki ha-
yatlarda büyük değişikliklere sebep oluyor. Bu bültenin kutsallığı çok büyük. 
Yahova’ya ait olanları anlama konusunda yeni bir seviyeye çıkmamı sağlayarak 
manevi hayatıma katkıda bulundu. “Deprem” başlıklı bülteninizi bana veren, 
sizin dağıtıcınızdı. Ben de bülteni başka insanlara verme fırsatını kullandım ve 
bülteni her kime verdiysem, hepsi İsa’yı kişisel Efendi’si olarak kabul etti. İhti-
şam Yahova’nındır; O’na şükürler olsun.

Sizden bize daha fazla bülten göndermenizi rica ediyorum; gönderdiğiniz 
bültenler ruh kazanmamıza yardım edecek. Yahova yaptığınız işleri kutsasın. 
Teşekkürler.
İsa’nın adıyla,
Jasaau Imamu      Ondo Eyaleti, Nijerya

Sevgili Vaiz Tony Alamo,
Bülteniniz elime New York şehrinde, metroda geçti ve beni, ona en çok 

ihtiyacım olduğu anda buldu. Literatürünüzdeki bilgiler çok önemli.
Sizden Mesih kitabınızı, 100 bülten ve CD’ye kayıtlı mesajlarınızı rica edi-

yorum.
Teşekkür ederim,
Eric F.                       Rhineback, NY
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27 Ekim, 2014
Adım Vaiz Isaque Roberto. Bre-

zilya’nın Paraná Eyaleti’ndeki Lond-
rina’da yaşıyorum ve bu e-posta 
yoluyla bir şey pay-
laşmak istiyorum. 15 
yıldır Londrina’da va-
izlik yapıyorum. Üç yıl 
önce ailem trajik, ama 
çok ciddi bir olay so-
nucu yara aldı.

24 Temmuz 2011’de 
kızımız Beatriz Gabrie-
ala (yaşı yediydi) ciddi 
bir trafik kazası geçir-
di; karşıdan karşıya 
geçerken bir taksi şoförü gelip ona 
çarptı. Soruşturmacılara göre darbe 
o kadar şiddetliymiş ki kızım altı-ye-
di metre ileri fırlamış. Kızımın yanına 
koştuğumda nefes almadığını gör-
düm; “Biri yardım çağırsın!” diye hay-
kırdığımı hatırlıyorum. Tekrar kızıma 
baktığımda bir motosiklet lastiği 
gördüm ve bir ses, “Ben size yardım 
ederim. İtfaiyeciyim,” dedi. Yahova 
o anda ilk müdahaleciyi oraya ge-
tirmişti. Adam Beatriz’i karın üstü 
çevirdi ve ona kalp masajı yaptı, kı-
zım da öksürerek ciğerlerindeki kanı 
kustu. Yardım geldi ve görevliler am-
bulansın içinde kızıma bakım yapar-
ken dua etmeye başladım. Şeytan 
benimle yüzleşti ve aklımın içinde, 
tanıdığım, bir arabanın çarptığı, ko-
nuşma  yetisini ve koordinasyonunu 
kaybetmiş olan bir oğlan 
çocuğun görüntüsünün be-
lirmesine sebep oldu. Ailesi 
şu anda çocuğu tekerlekli 
sandalyeyle sağa sola götü-
rüyor. O anda şeytan bana 
onun görüntüsünü getiriyor 
ve “Senin kızın da böyle ola-
cak” diyordu.

Beatriz hastaneye götü-
rüldü ve hastaneye şu teş-
hisle yatırıldı: kırık sol bacak, 
kırık sol pazı kemiği, kırık sağ 
ve sol köprücük kemiği, yır-

tılmış dalak, pulmoner distorsiyon 
ve üçüncü seviyede kafa travması 
(dördüncü seviye ölümdür). 

Yoğun bakıma git-
tiğimizde kızımın bazı 
cihazlara bağlanmış 
olduğunu, bir makine 
yardımıyla nefes alıp 
verdiğini ve komada 
olduğunu gördüm. 
Kazadan üç gün sonra 
27 Temmuz’da, kızı-
mın bakımını üstlen-
miş olan beyin cerra-
hı bize telefon etti ve 

“Haberler iyi değil. Kızınızın duru-
mu kötüleşti. Beatriz ilaçlara yanıt 
vermiyor ve kraniyal hipertansiyon 
geliştirdi. Beyni şişiyor. Bu yüzden 
kan beyninde dolaşmıyor ve Be-
atriz önümüzdeki birkaç saat için-
de beyin ölümü yaşayacak” dedi. 
Doktor, “Tek bir alternatif var, o da 
Beatriz’i ameliyat edip beyninde-
ki baskıyı azaltmak için kafatasının 
iki tarafından parça almak; böylece 
beyninin genişleyebileceği kadar 
boşluk yaratmış olacağız. Gelgele-
lim, durumunun değişeceğine veya 
kızınızın ameliyattan sağ çıkabile-
ceğine garanti veremem” sözlerini 
sarf etti.

Ameliyata izin verdik, çünkü son 
sözün Yahova’ya ait olduğunu bili-
yorduk. Ameliyat için her şey hazır-

lanırken, doktorlar bize Beatriz’le 
kalmamızı, ona veda etmemizi söy-
lediler. Karım dua etmeye başladı, 
ben ise diğer arabuluculara ses-
lendim ve durumu açıkladım. Ka-
rım Beatriz’in üzerine eğilmiş dua 
ederken, biri yanına yaklaştı ve ona, 
“Anne, Beatriz’i alması için Yaho-
va’ya dua et, çünkü hayatta kalırsa 
yatakta bitki gibi yatmaktan başka 
bir şey yapmayacak” dedi. Saatler 
sonra, ne olduğundan haberim 
yokken, baldızım bana telefon etti 
ve öğleden sonra boyunca dua et-
tiğini ve bir imge gördüğünü söy-
ledi. Baldızım kötü bir ruhun eşime 
yaklaşıp harfi harfine bu kelimeleri 
söylediğini görmüştü. 

Ameliyat nerdeyse beş saat sür-
dü. Beatriz’i yoğun bakım ünitesi-
ne getirdiklerinde, kızımın başı ta-
mamen sarılmıştı ve yüzü biçimini 
kaybetmişti. Artık yapabileceğim 
tek şey beklemekti. Yahova’ya kızı-
mızı iyileştirmesi için dua ettik, ama 
kötü haberler gelmeye devam etti: 
zatürre ve hastane enfeksiyonu. 

Beatriz’in doğum gününden (8 
Ağustos) bir gün önce doktor Be-
atriz’in komadan çıkıp çıkmayaca-
ğını görmek için yatıştırıcı ilaçları 
keseceğini söyledi. Doktora “Sizce 
uyanması ne kadar sürecek?” diye 
sordum. Doktor, “Bunu kesin olarak 
bilmek imkansız” diyerek sözüne 

başladı ve “Bugün, yarın, 
gelecek hafta, gelecek ay 
veya gelecek yıl uyanabilir, 
ya da hiç uyanmayabilir,” 
diye son verdi.

Birkaç gün sonra, suni 
solunum cihazı çıkarıldı. 
Kutlama yaptık, çünkü kı-
zımız uyanmaya başlamış-
tı. Ama Beatriz gece nefes 
alırken ciğerlerine sıvı kaçtı 
ve nefes alışı kötüleşti. Has-
taneye gittiğimizde kızımı-
zın güçlükle nefes aldığını 

ŞIFAYA TANIKLIK
(Portekizceden Tercüme Edildi)
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gördük. Tıbbi ekip kendisini daha 
iyi hissetmesi için elinden geleni 
yapıyordu. Öğle yemeği için dışarı 
çıktık ve geri dönüp içeri girmek is-
tediğimizde durdurulduk. Kapıdan 
içeri baktığımda, nerdeyse bütün 
ekibin Beatriz’in yatağının etrafına 
toplanmış, ağlamakta olduğunu 
gördüm. Dakikalarca beklememiz 
gerekti ve içeri girmemize izin ve-
rildiğinde, Beatriz’e yine solunum 
borusu takılmış olduğunu gördük. 
Doktorlardan biri, “Nefes borusunu 
yarmamız gerekebilir ve o zaman 
Beatriz boru yoluyla oksijen almak 
zorunda kalır. Kendi kendine nefes 
alma yetisini kaybeder,” dedi. Yine 
kötü haberler—dua etmek için yeni 
sebepler. Günler sonra, Beatriz ko-
madan uyandı ve kliniğe gitti.

Bütün bu süre boyunca Yaho-
va’ya yakarıp oruç tuttuk. Beatriz 
kliniğe gittiğinde odayı 24 saat açık 
bir dua merkezine dönüştürdük. 
Sürekli ilahiler çalıyor, her saat dua 
ediyorduk. İnsanlar içeri girip Beat-
riz’i bacağı alçıda, solunum ve bes-
lenme cihazlarına bağlı yatakta ya-
tarken gördüklerinde “Burada nasıl 
bu kadar büyük bir huzur olabilir?” 
diye soruyorlardı. Toplamda hasta-
nede 53 gün geçirdik.

Beatriz taburcu olup eve dön-
düğünde herhangi bir iyileşme 
belirtisi göstermiyordu. Evimize 
hastane yatağı, duş için koltuk ve 
tekerlekli sandalye almıştık. Eşim 
bir fizik tedavi uzmanıyla konuşur-
ken “Doktor, sizce Beatriz ne zaman 
yürüyebilecek?” diye sordu. Doktor, 
“Uzun yıllardır bu alanda çalışıyo-
rum. Beatriz’in geçirdiği gibi bir ka-
zadan sağ çıkan biriyle ilgili hiçbir 
tıbbi literatür okumadım, öyle bir 
haber de duymadım. Belki bir gün 
koltuk değnekleriyle ya da yürüteç-
le yürüyebilir, ama tekrar normal 
bir biçimde yürümek... bana so-
rarsanız, bu asla olmayacak” dedi. 
Gelgelelim, biz yüreğimizde, Beat-
riz’in sonunun böyle olmayacağına 
karar vermiştik. Yahova’ya bazen 

inancımızla, bazen de ağlayıp göz 
yaşı dökerek yakarmayı sürdürdük; 
ama değişmeyen tek şey Yahova’ya 
her zaman güvenmemizdi. Bir gün 
sevk gerektiğinden Beatriz’i sağ-
lık ocağına götürdük ve ben orada 
doktora durumun acil olduğunu 
söyledim. Doktor Beatriz’i görmek 
istedi ve kızımı kucağımda ofise 
götürdüğümde doktor, “Beyefendi, 
neden bu kadar acele ediyorsunuz? 
Bu çocuğun durumunda ne deği-
şiklik olabilir ki?” diye sordu.

Beatriz’in kafatasındaki kemikle-
rin alındığı yerlere protez takılması 
için ameliyat olması gerekiyordu. 
Ameliyatın 147.500.00 Brezilya Re-
al’i (yaklaşık 60.000 dolar) tutacağı 
yönünde bir tahmin aldık. O kadar 
paramız yoktu, yani dua etmek için 
yeni bir sebebimiz olmuştu. Bir ar-
kadaş vasıtasıyla Yahova’dan tali-
mat alarak, bu parayı toplamak için 
bir kampanya başlattık. Bir Perşem-
be günü bana bir telefon geldi. Ara-
yan Beatriz’le ilgili sorular soran bir 
kadındı. Kadın daha  ne kadar para-
ya ihtiyacımız olduğunu sordu, ben 
de 57.000.00 Real’e (23.000 dolar) 
ihtiyacımızın olduğunu söyledim. 
Kadın bizim için bir şey yapıp ya-
pamayacağına bakacağını söyledi. 
Ertesi Pazartesi, hesabımdaki para-
yı çekmek için bankaya gittiğimde 
telefonda konuştuğum kişinin ihti-
yacımız olan parayı hesabıma yatır-
mış olduğunu öğrendim. Kırk gün 
içinde ihtiyacımız olan parayı son 
kuruşuna kadar toplamıştık. Yaho-
va’ya şükürler olsun!

Ameliyat 23 Aralık 2011 tarihin-
de gerçekleşti. Beatriz o sıralar yas-
tıklar yardımıyla oturur konuma 
geçebiliyor, ayrıca tekerlekli sandal-
yesinde oturabiliyordu. 27 Aralık’ta, 
kiliseye gitmeden önce Beatriz’e 
veda etmeye gittim. Kızımın ellerini 
tuttum ve ona kiliseye gideceğimi 
söyledim. O anda elimi çektiğini 
hissettim. Kızımı sıkıca tuttum ve 
o, bir anda ayağa kalktı. Korkarak 
bir adım geriledim, Beatriz de aynı 

anda öne adım attı ve yürümeye 
başladı. Yahova vefakardır!

Günler geçtikçe Beatriz yetileri-
ne kavuşmaya devam etti. Konuş-
maya ve yazmaya başladı. Mayıs 
2012’de tekrar okula başladı. 

Üç yıl sonra bugün, Beatriz do-
ğaüstü bir mucizenin yaşayan kanı-
tı, Yahova’nın Sözüne sadık olduğu-
nun ve O’na inanan herkesin lehine 
işlediğinin bir kanıtıdır. O’na ina-
nanların hayatları için daima söyle-
diğim şey şudur: “İNANAN İÇİN HER 
ŞEY MÜMKÜNDÜR” (Markos 9:23).

Birkaç gün önce, eşim bir fizik 
tedavi uzmanının yanındaymış ve 
doktor Beatriz’i öğrencilerinden bi-
rine gösterirken, “Bu bir mucizedir, 
çünkü Yahova olmasa, bu kız bu-
rada olamazdı. Tıbbın ona yardım 
etmek için yapabileceği hiçbir şey 
yoktu,” demiş.

Tıbbın yapabileceği hiçbir şey 
yoktu, ama YAHOVA’NIN VARDI! O Sİ-
ZİN HAYATINIZI DA DEĞİŞTİREBİLİR!
Vaiz Isaque Roberto

Bu tanıklık Londrina’daki kilisenin 
tamamıyla paylaşılmıştır ve Yaho-
va’nın inancımızı sınama gücünün 
bir örneğidir. Kilisede kaydettiği-
miz tanıklığı YouTube’da izleyebilir-
siniz: http://www.youtube.com/
watch?v=YHqbBk0A4nA.  

Küba
(İspanyolcadan tercüme edilmiştir)

Küba’dan selamlar,
İsa’nın huzuru hepimizle olsun. 

İsa’ya şükürler olsun ki, bugün eli-
mize iki paket daha geçti ve bir kez 
daha kutsandık.

Teşekkürlerimizi Yahova’nın 
Söz’ü bu vaizlik aracılığıyla dünya-
nın dört bir yanına ulaştırma şere-
fine erişen bütün hizmetkarlarına 
iletin. Ben de hepinize özellikle te-
şekkür ediyorum.
Yahova sizi kutsasın,
Rahip Marrero
Havana, Küba

http://www.youtube.com/watch?v=YHqbBk0A4nA
http://www.youtube.com/watch?v=YHqbBk0A4nA
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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   22 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13   23 1 Kor. 
3:16, Esin. 3:20   24 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14   25 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14   26 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, 
Rom. 10:13   27 İbr. 11:6   28 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14   29 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5   30 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

humunu kabul edin. İşe aşağıdaki 
duayı okuyarak başlayın: 

YAHOVA’m, günahkar ruhuma 
merhamet et.18 İSA MESİH’in yaşayan  
YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna 
inanıyorum.19 O’nun çarmıhta öldüğü-
ne ve bütün eski günahların affedilmesi 
için değerli kanını döktüğüne inanıyo-
rum.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 itirafımı ve bu duayı dinlediğine 
inanıyorum.22 Kalbimin kapısını açıyo-
rum ve SENİ kalbime davet ediyorum, 
İSA.23 Kalvari’deki çarmıhta benim ye-
rime döktüğün değerli kanla bütün pis 
günahlarımı yıkayıp temizle.24 Beni geri 
çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı af-
fedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu 
biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil 
öyle diyor.25 SENİN SÖZÜN kimseyi 
geri çevirmeyeceğini söylüyor ve buna 
ben de dahilim.26 O yüzden, SENİN 
beni duyduğunu, SENİN bana cevap 
verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.27 

Ve ruhumu kurtardığın için SANA te-
şekkür ediyorum, İSA; minnetimi SE-

NİN buyurduklarını yaparak ve daha 
fazla günah işlemeyerek göstereceğim.28

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen 
suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve 
KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi 
söyledi.29 İncil’in Kral James Versiyonunu 
[the English King James Version] özenle 
okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.30

İncil’in yeni versiyonlarından, NIV, 
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme 
edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar 
13:1-4 orijinal yazılarda şunu söylemek-
tedir: “Herkes, altında bulunduğu yö-
netime bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan 
olmayan yönetim yoktur. Var olanlar 
Yahova tarafından kurulmuştur [Yaho-
va’nın yeryüzündeki güçleri, İncil’i vaaz 
edenlerdir]. Bu nedenle, yönetime karşı 
direnen, Yahova’nın düzenlediğine kar-
şı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. 
İyilik yapanlar değil, kötülük yapanlar 
yöneticilerden korkmalıdır. Yönetim-
den korkmamak ister misin? İyi olanı 
yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. 
Çünkü yönetim, senin iyiliğin için Ya-
hova’nın hizmetindedir. [LAİK DEV-
LET YA DA DEVLET KURUMLARI 
ÖYLE DEĞİLDİR!!!! İnciller onların 
Şeytan’dan geldiğini söylemektedir.]”

Yahova diğer insanlara kurtarılışınızı 
anlatmanızı istiyor. Vaiz Tony Alamo’nun 

İncil literatürünün dağıtıcılarından biri 
olabilirsiniz. Size literatürü ücretsiz gön-
dereceğiz. Daha fazla bilgi almak için bize 
telefon edebilir ya da e-posta gönderebi-
lirsiniz. Bu mesajı başka biriyle paylaşın.

İsa’nın buyurduğu gibi, dünyanın 
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).

(4. sayfanın devamıdır)
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