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Bir şeyi açıklığa kavuşturayım.
Esinleme 12:9’da da bahsedildiği gibi,
YAHOVA Şeytan’ın bütün dünyayı
kandırdığını belirttiğinde, bizim gibi
yeniden doğmuş Hristiyanlardan değil, dünyanın bütün kurtarılmamış
insanlarından söz etmektedir. Çünkü
biz yeniden doğmuş Hristiyanlar dünyadayız, ama dünyevi değiliz (Yuhanna
17:14-18).1 “Hristiyan” sözcüğü bugün
son derece geniş bir biçimde kullanılıyor. Katolikler Hristiyan değil, dünyanın en büyük tarikatının üyeleridir.2
Dünya insanları dünyanın öğütçülerini dinliyor.3 Onlar deliliğin öğretmenleridir – delilerdir. Mezmurlar 1:1 der ki,
“Ne mutlu o insana [insanlara] ki, dinsizlerin öğüdüyle yürümez, günahkârların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz.” Şimdi dünyanın tamamı
dinsiz olanın öğüdünü dinliyor. Dinsiz
YAHOVA’nın zıttı anlamındadır ve bu
kavram dünyadaki politikaları, hatta
hapishane politikalarını içerir. Bunların
ikisi de dinsizliktir. Politikacılar yalnızca
seçilmiş yetkililerdir; onları YAHOVA
değil, dinsiz insanlar, ayak takımı seçer.
Bu dinsiz insanlar İncil dedikleri kitaplar bile yazmaktadır. Ama bunlar gerçek
İncil’le çelişmektedir, dolayısıyla bunları
okumak çok tehlikelidir.
Bunun bir örneği Romalılar 13:1’de
görülmektedir. Romalılar 13:1 şöyle

der: “Herkes, yüksek güçlere [bu, dinsiz devlet İncillerinin sizi inandırmak
istediği gibi seçilmiş yetkililer anlamına gelmiyor] bağlı olsun. Çünkü
YAHOVA’dan olmayan güç yoktur.”
“İSA yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: ‘Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi’” (Matta 28:18).
Romalılar 13:1 aynı zamanda,
“Var olan yönetimler YAHOVA tarafından kurulmuştur” der. Siz eşcinselliği ya da lezbiyenliği, bunları
kınayan YAHOVA’nın ta kendisinin
takdir ettiğine mi inanıyor musunuz?4
Kürtajı – cinayeti – bunu kınayan
YAHOVA’nın takdir ettiğine mi inanıyor musunuz?5 Zinayı, gayrı meşru
ilişkileri, yalancıları, hırsızları ya da
herhangi bir günahı YAHOVA’nın
takdir ettiğine mi inanıyor musunuz?6 Hayır, O böyle şeytani şeyleri
takdir etmez! Böyle kötülükler yaparsanız Cennet’e gideceğinize inanıyor
musunuz? Gitmeyeceksiniz! Böyle
yalanlara inanıyorsanız YAHOVA’nın
vaizlerinin değil, dinsizlerin öğütlerini
dinliyorsunuz demektir. YAHOVA’nın
öğüdü YAHOVA’nın SÖZÜ’dür.7
“Bu nedenle, yönetime [YAHOVA’nın atadığı İncil vaizlerine] karşı
direnen, YAHOVA buyruğuna karşı
gelmiş olur. Karşı gelenler Cehennem’e
gidecek. İyilik edenler değil, kötülük
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Tony Alamo’nun Stockholm, İsveçli
büyükbabası ve Helsinki, Finlandiyalı
büyükannesi
edenler yöneticilerden [YAHOVA’nın
vaizlerinden] korkmalıdır” (Romalılar
13:2-3). Kötülük ayaktakımıdır. Seçilmiş yetkililer paçayı YAHOVA’nın
huzuruna çıkacak kadar yırttıklarına inanıyorlar. Kendilerinin tertemiz,
bembeyaz, lekesiz olduğuna inanıyor(devamı 2. sayfada)
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5 Yarat. 9:6, Mıs. Çık. 20:13, 21:12, Lev. 24:17, Çöl. Say. 35:16-21, 30-33, Matta 19:18, Rom. 13:9, Gal. 5:19-21, Yak. 2:11, Esin. 22:14-15 6 Mıs. Çık. 20:14-16, Lev. 18:4, 20,
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lar, oysaki ayaktakımı kadar pis, kirliler.8 Ayaktakımı, yani dünya insanları,
kadınların tanrı olduğuna, bebeklerini
öldürme haklarının olduğuna inanıyor. Ayaktakımı ayrıca, aynı cinsten
evliliklerin, eşcinselliğin, lezbiyenliğin,
zinanın, gayrı meşru ilişkilerin, pornografinin ve diğer bütün günahların
sakıncasız olduğu yönünde oy verdi. Bu,
dinsizlerin öğüdüdür.
Mezmurlar 1:1 yine, “Ne mutlu o
insana [insanlara] ki, dinsizlerin öğüdüyle yürümez, günahkârların yolunda
durmaz” demektedir. (1 Timoteos 1:15)
İSA MESİH dünyaya YAHOVA’nın vaizlerinin kendilerine tanık olmasını
engellemeye ya da YAHOVA’nın vaizlerine günahkarlara nasıl tanıklık edeceği konusunda ders vermeye çalışan
şeytani kişilere hoş görü göstermek
için değil, günahkarları kurtarmak için
geldi. Dinsizler benim danışmanlarım
değildir, siz de onlardan öğüt almamalısınız, çünkü “Ne mutlu o insana [ya
da insanlara] ki, dinsizlerin öğüdüyle
YÜRÜMEZ, günahkârların yolunda
durmaz.” Esinleme 12:9’a göre, Şeytan’a taptıkları için kınanan dünya insanları Hristiyanların, İSA
MESİH’in Vücudu’nun YAHOVA
için ruh kazanmasına, insanları
Cennet’e götürmesine engel olmak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar.
Arkansas Texarkana’daki gazete, bölgedeki bütün vatandaşlara
kilisemize mensup kişilerden herhangi birinin Hristiyan literatürü
dağıttığını gördükleri takdirde
911’i aramalarını, polis çağırmalarını salık verdi.9 Texarkana gazetesi o bölgedeki günahkârların
gerçeği öğrenmesine engel olmak
için elinden geleni yapıyor. Ulusal
basın da aynı şeyi yapıyor. Dünya
hükümeti Hristiyan literatürü dağıttığımız için çocuklarımızı bile
elimizden alıyor. YAHOVA’nın

öğüdüne karşı olanlar, bize kilisemizi kendilerinin yöneteceğini söylüyor.
Başka bir deyişle kilisemizi devletin
yöneteceğini sanıyorlar. Hayır, öyle bir
şey olmayacak! Dinsizlerin öğütleriyle
yürümeyeceğiz, günahkârların yolunda durmayacağız, alaycıların [bunlar
YAHOVA’nın SÖZ’üne öfkelenenlerdir]
arasında da oturmayacağız. Biz zevkimizi YAHOVA’nın Yasasından alırız; ve
ben gece gündüz O’NUN yasasının üzerinde düşünürüm (Mezmurlar 1:2).
İlk kilisemizin tohumu Hollywood,
California’daki bir uyuşturucu ininde
atılmıştı. Bir uyuşturucu satıcısını (Hollywood’un en ünlü satıcısı) YAHOVA’ya
ulaştırmıştık. Onun içi hemen şevkle
doldu. Bizi (Sue’yla beni) uyuşturucu
inine gelip İncil’den vaazlar vermeye
davet etti. Bir Pazar günü, Los Angeles
şehir merkezindeki Rahibe Jerry İncil
Misyonu’ndaki kilise toplantımızdan
sonra oraya gittik.
Uyuşturucu satıcısının Carlos Caddesi’ndeki, uyuşturucu ininin bulunduğu büyük evine gittik. İçerisi insanlarla
(uyuşturucu bağımlılarıyla) doluydu.
Ben tanıklık ettim, Susie de onlara
cehennem ateşiyle, kükürtle dolu bir
vaaz verdi. Akıllarını, vücutlarını ve
ruhlarını mahvetmekten vazgeçirmeye
çalıştı. Hepsi kurtarıldılar ve ilk kili-

semizin üyeleri oldular. O zamandan
beri, adeta Cehennem’in kapıları açıldı. 1964’ten bu yana dünyanın dört bir
yanında kiliseler açıyoruz. O kiliseleri
dinsizlerden değil, YAHOVA’dan öğüt
alarak kurduk.
Sahte peygamber Katolik tarikatı tarafından yaratılmış olan canavar
aynı zamanda Birleşmiş Devletler’i de
kurmuştur.10 Biz dinsizlerin öğütlerine kulak vermeyenler akarsu kıyılarına
dikilmiş ağaçlara benzeyeceğiz. Böyle
ağaçlar meyvesini (ruhları) mevsiminde verir, yaprakları hiç solmaz, yaptıkları her işi de becerirler (Mezmurlar 1:3).
Mezmurlar 1:4-5 der ki, “Dinsizler
böyle değil, rüzgarın savurduğu [uçurduğu] saman çöpüne benzerler. Bu
yüzden dinsizler yargılanınca aklanamaz, [tövbe etmeyen] günahkârlar doğrular topluluğunda yer bulamazlar.”
Romalılar 13:4-5 şöyle demektedir:
Çünkü gerçek vaizler, danışmanlar,
senin iyiliğin için YAHOVA’ya hizmet
eden yöneticilerdir. “Ama kötü olanı
yaparsan [yani dinsizlerin, Birleşmiş
Devletler’in yaptığı yasamalarda etkisi
olan ayaktakımının öğütlerine kulak
verirsen], kork! O [YAHOVA’nın vaizi]
kılıcı [kılıç olan YAHOVA’nın SÖZ’ü10 Esin. 13:1-14, 16:13-14, böl. 17, 18:1-3, 24, 19:19-20

Kenya
Merhaba, Vaiz Tony,
Yahova’nın krallığı için ruh kazanma misyonu içinde, bir süredir
İncil literatürünüzü köyümle [Swahili dilinde] paylaşıyorum.
Yahova sizi kutsasın.
İsa sevgisiyle,
G.S. 		
Bungoma, Kenya

8 Matta 23:23-28 9 Texarkana Gazetesi, Cilt
132, No. 313, 8 Kasım 2008, Sf. 1A-2A
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dür11] boş yere taşımıyor; kötülük yapanın üzerine YAHOVA’nın gazabını
salan öç alıcıdır. Bunun için, yalnız
YAHOVA’nın gazabı nedeniyle değil,
vicdan nedeniyle de ona bağlı olmak
gerekir.”
İSA MESİH şu sözleri sarf etmiştir:
“Size söylediğim SÖZ’ü hatırlayın: ‘Köle
efendisinden üstün değildir.’ BANA zulmettilerse, size de zulmedecekler. BENİM sözüme uydularsa, sizinkine de
uyacaklar. Bütün bunları size BENİM
adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü BENİ
göndereni tanımıyorlar. Eğer gelmemiş
ve onlara söylememiş olsaydım, günah11 Efes. 6:17, İbr. 4:12, Esin. 1:13-18, 2:12-16, 19:11-16, 21

Hindistan

İsa sevgisini paylaşan kardeşim,
Bize literatür ve bir İncil gönderdiğiniz için çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Mesajları dikkatle okudum ve hem
İsa’yla ilgili, hem de diğerlerini onun takipçisi olmak üzere yönlendirmekle ilgili daha fazla bilgiye sahip oldum. Yaptığınız harikulade işler için Yahova’ya çok
minnettarım. Literatürler vaizliğimizde
çok işe yarıyor. Herkes Efendi’miz hakkında okumalı, bilgi almalı; herkes İsa
Mesih’i kabul etmeli ve sizin literatürünüzü okuyarak kurtarılmalı. Lütfen
bizim sizin için dua ettiğimiz gibi siz de
bizim için dua edin.
Yahova’nın hizmetkarı,
A.R. Andhra Pradesh, Hindistan

ları olmazdı; ama şimdi günahları için
özürleri yoktur. BENDEN nefret eden,
BABAM’dan da nefret eder. Başka hiç
kimsenin yapmadığı işleri onların arasında yapmamış olsaydım, günahları olmazdı. Şimdiyse BENİ de BABAM’ı da
gördüler, bizden nefret ettiler. Ama bu,
yasalarında yazılı, ‘Yok yere BENDEN
nefret ettiler’ sözü yerine gelsin diye
oldu” (Yeşaya 53:3, Yuhanna 15:20-25).
Şu anda YAHOVA’nın iki tanığının
televizyon aracılığıyla herkesin karşısına çıkacağı dönemde yaşıyoruz. Bu iki
tanık YAHOVA’nın, bütün dünya ulusunun reddettiği öğütlerini bildirecek.
Canavar, yani dünya devleti, yükselerek
onları öldürecek, çünkü dünya insanla-

rına sürekli YAHOVA’nın SÖZ’üyle zulmediyorlar (Esinleme 11:3-12). Dünya
insanları onların cesetlerinin Kudüs
sokaklarını üç buçuk gün boyunca süslediğini gördüklerine o kadar sevinecekler ki, onların ölümlerini kutlamak
için birbirlerine hediyeler gönderecekler. Sonra yaşamın Ruh’u bu iki tanığın
cansız bedenlerine girecek. Onlar ayaklarının üzerinde duracak, ebediyen İSA
MESİH’le birlikte yaşamak üzere Cennet’e gitmek için gökyüzüne yükselecekler (Esinleme 11:11-12).
Söyleyin bana, YAHOVA’nın öğüdünü mü seviyorsunuz, yoksa dinsizlerin
öğüdünü mü? YAHOVA’nın öğüdünü,
(devamı 4. sayfada)

Çeviri Bölümümüzden
Zulu dili tercümanımızdan
Vaiz Alamo’nun mesajlarını okuyabildiğimiz için kendimizi kutsanmış hissediyoruz. Üniversite Kampüsü Gençlik
Vaizliği’nde görev yapan eşim literatürün çoğunu okuduğu için çok memnun
ve Yahova’nın onların sayesinde daha
fazla hayata dokunduğuna inanıyor.
Yahova sizi kutsasın,
Sindi
Western Cape, Güney Afrika
Swahili Dili Tercümanımızdan
Vaiz Tony’nin literatürü gözlerimi
öyle bir açtı ki, artık radyoda vaizleri din-

Meksika

(İspanyolca’dan tercüme edildi)

Sevgili Vaiz Alamo,
Size en içten selamlarımı gönderiyor, bütün yüreğimle sizin iyi olmanızı,
kutsanmanızı diliyorum. Bültenleriniz elime geçti; yazdığınız her şeyi anlıyorum. Dünyanın birçok farklı yerinde vaizliğinizin tanıtımının yapıldığının
farkındayım. Bir gün ben de bunun bir parçası olmak isterim. Bana bu çok
değerli bilgileri göndermeye devam ederseniz size sonsuz minnet duyacağım; mesajlarınız aklımı temizliyor, her gün hayatıma devam etmemi sağlıyor. Size bütün çabalarınız için teşekkür ederim.
Saygılarımla,
I.P. 							
Durango, Meksika

lerken gerçeği biliyorum ve sahte vaizler
çıktığında radyoyu kapatıyorum. Literatürün yazım hatalarını denetlerken her
şeyi büyük bir dikkatle okuyorum ve literatür düşüncelerimi tamamen değiştiriyor. Vaiz Tony sayısız hayata dokunuyor.
Teşekkürler.
Ermenice tercümanımızdan

Vaiz Alamo’nun literatürü üzerinde çalışmadan tek bir gün geçtiğinde
bile bunu hissediyorum. Ruhum Vaiz
Tony’nin literatürüne bağımlı oldu. Bu
mesajlar üzerinde çalışabildiğim için
kendimi kutsanmış hissediyorum. Öğrendiklerimi bütün arkadaşlarıma, meslektaşlarıma aktarıyorum.

Chichewa dili tercümanımızdan

Bana verdiğiniz işler için Yahova’ya şükrediyorum. Bunlar gerçekten Yahova’nın lütufları ve hayatımda kullanabileceğim silahlar. Ne zaman bültenlerinizi tercüme etsem
Yahova’nın gerçek mesajlarıyla ilgili daha
çok şey öğreniyorum. Vaiz Tony Alamo’nun
hayatı için Yahova’ya şükrediyorum. Cennetin meleklerinin Vaiz Alamo’yu gözetmeye,
korumaya devam etmesini diliyorum.
Tanrı sizi kutsasın!!!
Doris
Johannesburg, Güney Afrika

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

Çevrimiçi Alamo Vaizlikleri
www.alamoministries.com

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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O’nun geriye kalan bu son günlerde
sizin aracılığınızla iyi işler yapmasına
izin verecek kadar seviyorsanız, bu duayı edin ve kurtarılmış olun:
YAHOVA’m, günahkar ruhuma
merhamet et.12 İSA MESİH’in yaşayan
YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna inanıyorum.13 O’nun çarmıhta
öldüğüne ve bütün eski günahların affedilmesi için değerli kanını döktüğüne inanıyorum.14 YAHOVA’nın İSA’yı
KUTSAL RUH’un gücüyle ölüyken dirilttiğine15 ve İSA’nın şu anda YAHOVA’nın sağ kolu olarak yanı başında
oturduğuna, günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine inanıyorum.16 Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kalbime davet ediyorum, İSA.17 Kalvari’deki çarmıhta benim yerime döktüğün
değerli kanla bütün pis günahlarımı
yıkayıp temizle.18 Beni geri çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı affedecek,
ruhumu kurtaracaksın. Bunu biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil öyle
diyor.19 SENİN SÖZÜN kimseyi geri
çevirmeyeceğini söylüyor ve buna ben
de dahilim.20 O yüzden, SENİN beni
duyduğunu, SENİN bana cevap verdi-

ğini ve kurtarıldığımı biliyorum.21 Ve
ruhumu kurtardığın için SANA teşekkür ediyorum, İSA; minnetimi SENİN
buyurduklarını yaparak ve daha fazla
günah işlemeyerek göstereceğim.22
Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen
suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve
KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi
söyledi.23 İncil’in Kral James Versiyonunu [the English King James Version]
özenle okuyup anlayın ve söylediklerini
yapın.24
İncil’in yeni versiyonlarından, NIV,
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme
edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar
13:1-4 orijinal yazılarda şunu söylemektedir: “Herkes, altında bulunduğu yönetime bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan
olmayan yönetim yoktur. Var olanlar
Yahova tarafından kurulmuştur [Yahova’nın yeryüzündeki güçleri, İncil’i vaaz
edenlerdir]. Bu nedenle, yönetime karşı
direnen, Yahova’nın düzenlediğine karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır.
İyilik yapanlar değil, kötülük yapanlar
yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden
korkmamak ister misin? İyi olanı yap,
yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü
yönetim, senin iyiliğin için Yahova’nın
hizmetindedir. [LAİK DEVLET YA DA
DEVLET KURUMLARI ÖYLE DEĞİLDİR!!!! İnciller onların Şeytan’dan geldiğini söylemektedir.]”

Yahova diğer insanlara kurtarılışınızı anlatmanızı istiyor. Vaiz Tony Alamo’nun İncil literatürünün dağıtıcılarından biri olabilirsiniz. Size literatürü
ücretsiz göndereceğiz. Daha fazla bilgi
almak için bize telefon edebilir ya da
e-posta gönderebilirsiniz. Bu mesajı başka biriyle paylaşın.
İsa’nın buyurduğu gibi, dünyanın
kurtarılmasını istiyorsanız YAHOVA’nın
ondalık vergi ve bağışlarını çalmayın.
YAHOVA, “Bir insan YAHOVA’yı soyar
mı? Ama siz BENİ soydunuz. Ama sonra,
SENİ nasıl soyduk, dediniz. Ondalık vergi ve bağışlarla. Başınızda bir lanet var:
çünkü BENİ, hatta bütün bu ulusu [ve
bütün dünyayı] soydunuz. Bütün ondalık
vergilerinizi [ondalık vergisi, brüt gelirinizin %10’udur] ambara getirin, böylece BENİM evimde et [manevi yemek]
olsun [ruhsal kurtarılsın], ve BANA bu
vesile ile hemen kanıtlayın, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI, size
Cennet’in pencerelerini açmazsam ve
sizi kutsamazsam, onu almaya yerinizin
olmayacağını görün. Ve yok ediciyi sizin
için cezalandıracağım, o da toprağınızdaki meyveleri yok etmeyecek; asmanız da
tarlada zamanından önce meyve vermeyecek, dedi CENNET ORDULARININ
YAHOVA’SI. Ve bütün uluslar size kutsanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade
bir diyar olacak, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).

12 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 13 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 14 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9 15 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 16 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13 17 1 Kor. 3:16, Esin. 3:20 18 Efes.
2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14 19 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14 20 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 21 İbr. 11:6 22 Yuh. 5:14,
8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14 23 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5 24 Yasa K. 4:29, 13:4, 26:16, Yeşu 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Yak. 1:22-25, Esin. 3:18

Lütfen daha fazla bilgi almak, literatür istemek ya da ilginizi çeken başka konularda bilgi almak için bizimle temasa geçin.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Yirmi dört saat erişilebilen dua ve bilgi hattı: +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 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 +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.

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