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Jangan pernah mengatakan, “Saya 
tidak mampu melanjutkan lagi,” karena 
sesungguhnya Anda bisa jika Anda percaya 
pada iman Kristus yang penuh kuasa. 
Besok matahari akan tetap bersinar, karena 
Yesus akan ada. Dia tidak akan pernah 
meninggalkan atau membiarkan Anda.1 
Ketika Anda semakin kuat di dalam iman 
kepada-Nya, Anda pasti akan mencintai 
semua hal yang berkenan bagi Tuhan. 
Kata Yesus, “Pikullah salib [salibmu], dan 
ikutlah Aku [kamu akan berbahagia bila 
kamu melakukannya]” (Markus 10:21b). 

Berimanlah dalam Kristus. Anda akan 
mampu “menahan derita dalam segala 
kesulitan, sebagai seorang prajurit yang 
baik dari Yesus Kristus. Tak seorang pun 
yang sedang berjuang memusingkan 
dirinya dengan soal-soal penghidupannya; 
supaya dengan demikian ia berkenan 
kepada Dia yang telah memilihnya sebagai 
prajurit-Nya” (2 Timotius 2:3-4). 

Dalam Matius 16:24, Yesus mengatakan 
kepada para murid-murid-Nya, “Setiap 
orang yang mau mengikut Aku, ia harus 
menyangkal dirinya, memikul salibnya dan 
mengikut Aku.” Yesus menyangkal diri-
Nya seluruh Kehidupan-Nya, sebagaimana 
kita pun diharapkan untuk melakukannya, 
dan bahkan sampai kematian-Nya di 

kayu salib. Karena penyangkalan diri-Nya 
sendiri, Ia telah ditinggikan.2 

Kolose 1:18-23: “Dan Ia [Kristus] adalah 
kepala tubuh, yaitu jemaat: Ialah yang 
sulung, yang pertama bangkit dari antara 
orang mati; sehingga Ia yang lebih utama 
dalam segala sesuatu. Karena seluruh 
kepenuhan Sang Pencipta berkenan 
diam di dalam Dia; dan oleh Dialah Ia 
memperdamaikan segala sesuatu dengan 
diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun 
yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan 
pendamaian oleh darah salib Kristus; 
dengan [iman kepada] Dia, apakah 
perkara-perkara yang di bumi, atau yang di 
Surga. Juga kamu yang dahulu hidup jauh 
dari Sang Pencipta dan yang memusuhi-
Nya dalam hati dan pikiran seperti yang 
nyata dari perbuatanmu yang jahat, 
sekarang diperdamaikan-Nya, di dalam 
tubuh jasmani Kristus oleh kematian-Nya, 
untuk menempatkan kamu Kudus dan tak 
bercela dan tak bercacat di hadapan-Nya: 
Sebab itu kamu harus bertekun dalam 
iman [iman Kristus], tetap teguh dan tidak 
bergoncang, dan jangan mau digeser dari 
pengharapan Injil, yang telah kamu dengar 
dan yang telah dikabarkan di seluruh alam 
di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, 
telah menjadi pelayannya.” 

Yesus mengatakan dalam Lukas 14:11, 
“Sebab barangsiapa meninggikan diri, 
ia akan direndahkan; dan barangsiapa 
merendahkan diri, ia akan ditinggikan.” 
Kisah Para Rasul 5:30-31 menuliskan, 
“Sang Pencipta nenek moyang kita telah 
membangkitkan Yesus, yang kamu 
gantungkan pada kayu salib dan kamu 
bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh 
Sang Pencipta sendiri dengan tangan kanan-
Nya menjadi Pemimpin [‘Yesus Kristus, 
yang adalah Saksi yang setia, yang pertama 
bangkit dari antara orang mati dan yang 
Berkuasa atas raja-raja dan pangeran bumi 
ini’ (Wahyu 1:5)] dan Juru Selamat, supaya 
Israel [orang-orang percaya] dapat bertobat 
dan menerima pengampunan dosa.”

Ketika Petrus yang dipenuhi Roh 
Kudus berbicara seperti tertulis dalam 
Kisah Para Rasul 5:29, dia mengatakan, 
“Kita harus lebih taat kepada Sang 
Pencipta [seperti yang dilakukan 
Yesus] daripada kepada manusia.” 
Ini juga berlaku bagi diri kita. Jangan 
pernah mengatakan, “Saya tidak dapat 

Nawala Dunia

JANGAN PERNAH  
MENGATAKAN SAYA TIDAK 
MAMPU MELANJUTKAN!

oleh Tony Alamo

(Bersambung ke halaman 2)

1 Mat. 28:20, Ibr. 13:5-6   2 Mrk. 16:19, Yoh. 13:31, Kis. 2:29-36, 5:30-31, 7:55, Rm. 8:17, 15:3, Ef. 1:17-23, Flp. 2:8-11, Ibr. 1:2-12, 2:9, 7:22-26, 12:2, 1 Ptr. 3:18-22   

Pendeta Tony Alamo         Umat Kristen Alamo           Ji l id  11200

Pendeta Tony Alamo—foto tahun 1986

Gereja-gereja di Seluruh DuniaYerusalem Baru



2

melanjutkan lagi.” Inilah yang Anda 
katakan bila Anda hidup hanya untuk 
diri sendiri, selalu merasa malang dan 
mengasihani diri sendiri karena Anda 
tidak memiliki Kristus yang merupakan 
segalanya bagi Anda. Kita semua 
menderita! Biarlah penderitaan kita 
untuk Kristus dan di dalam Kristus. 
Karena Anda akan menikmati taman 
firdaus di Surga untuk selama-lamanya!3 

Kita akan mengalami kesengsaraan!4 
Sang Pencipta, karena belas kasih-Nya 
kepada jiwa Anda, akan mulai mengambil 
banyak hal dari Anda sehingga Anda 
akan menjadi semakin bergantung pada-
Nya, seperti emas yang diproses dalam 
tanur api.5 Jika Anda membiarkan Dia 
memakai Anda walau dalam perkara 
kecil, kemudian dalam perkara yang lebih 
besar, seperti yang dilakukan-Nya kepada 
banyak orang lain, Dia akan pertama-
tama menyingkirkan segala sesuatu yang 
tidak Anda perlukan. Ia akan memakai 
Anda secara luar biasa bila Anda tidak 
lagi mengatakan, “Saya tidak tidak mampu 
melanjutkan lagi.” 

“Semua yang hidup adalah seperti 
rumput” (Yesaya 40:6, 1 Petrus 1:24). 
Hidup ini sangatlah singkat6 dan 
keabadian adalah selamanya.7 Kita perlu 
mempersiapkan diri untuk hidup yang 
kekal, yaitu keabadian!

Sekali lagi, “Sang Pencipta nenek 
moyang kita telah membangkitkan 
Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu 
salib dan kamu [dan kita semua] bunuh. 
Dialah yang telah ditinggikan oleh Sang 

Pencipta sendiri dengan tangan kanan-
Nya menjadi Pemimpin dan Juru Selamat, 
supaya Israel [orang-orang percaya] dapat 
bertobat dan menerima pengampunan 
dosa. Dan kami adalah saksi dari segala 
sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang 
dikaruniakan Sang Pencipta kepada 
semua orang yang menaati Dia” (Kisah 
Para Rasul 5:30-32).

Bila Anda merasa kesepian dan hati 
Anda dipenuhi perasaan putus asa, ini 
semua karena Anda lupa bahwa Anda 
mempunyai Juru Selamat. Anda tidak 
pernah sendirian; Yesus selalu bersama 
Anda.8 Cukup memanggil nama Yesus; 
maka Dia akan ada bersama Anda. Oh, 
betapa berharganya nama dan kehadiran 
Yesus. Dia akan mendengarkan setiap 
kali Anda memanggil-Nya, dan bersekutu 
dengan Anda!! Setiap kali Anda memanggil, 
Dia akan menjawab Anda. Panggillah 
nama-Nya di waktu pagi; panggillah Dia di 
siang hari, dan di waktu malam, panggillah 
dan andalkan Dia.9

Yesus adalah harapan kita hari ini dan 
hari esok. Jangan pernah percaya pada diri 
sendiri atau orang lain. Percaya hanya pada 
Yesus!10 Tidak ada seorang pun sahabat 
yang seperti Yesus. Dia adalah Raja di 
atas segala raja, dan Tuhan di atas segala 
tuhan.11 

“Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! 
Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah. 
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui 
semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah 
hendaknya kamu khawatir tentang apa pun 
juga [jangan takut untuk melakukan apa 
yang Tuhan katakan]; tetapi nyatakanlah 
dalam segala hal keinginanmu kepada 
Sang Pencipta dalam doa dan permohonan 
dengan ucapan syukur. Damai sejahtera 
Sang Pencipta, yang melampaui segala akal, 

akan memelihara hati dan pikiranmu dalam 
Kristus Yesus” (Filipi 4:4-7).

Marilah kita selalu berpikir seperti 
Kristus, Dia yang adalah Sang Pencipta.12 
Tuhan mengatakan, “Sebab rancangan-
Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu 
bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman 
TUHAN. Seperti tingginya langit dari 
bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku 
dari jalanmu dan rancangan-Ku dari 
rancanganmu” (Yesaya 55:8-9). 

“Karena begitu besar kasih Sang 
Pencipta akan dunia ini, sehingga Ia telah 
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya kepada-
Nya [akan kemampuan-Nya] tidak binasa, 
melainkan beroleh hidup yang kekal” 
(Yohanes 3:16). Mari kita mewartakannya! 
Bergembira dan bersukacitalah tentang 
hal tersebut! Dan memberitakannya. 
Mari kita berbicara kepada situasi yang 
kita alami melalui Yesus, dan mari kita 
mengubah keadaan hidup kita! 

Jangan takut akan apa pun juga. Hidup ini 
terlalu singkat untuk ditakuti, terlalu singkat 
untuk tidak percaya Sang Pencipta. Janganlah 
menangis. Berhentilah menangis, hapuslah 
air matamu. Itu tidak akan berakhir jika Anda 
memiliki iman dalam hidup Anda yang baru, 
yaitu iman kepada Kristus. Ini akan terjadi. 
Melalui Kristus, Anda mempunyai kuasa dan 
otoritas untuk mengubah keadaan Anda!13 
Anda mungkin pernah terjatuh. Susie selalu 
mengatakan, “Bahkan seekor babi, bila ia 
jatuh ke dalam lumpur, akan bangun dan 
mengibaskan lumpur dari badannya hingga 
bersih.” Anda bukan seekor babi, karena itu 
bangkitlah dan bersegeralah mencari Sang 
Pencipta. Berlarilah—jangan berjalan—
kembali kepada Yesus, dan tinggallah 
bersama Dia selamanya! Jadilah baru, 
diselamatkan, lahir baru oleh dan di dalam 
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Peru
Saudara-saudaraku terkasih,

Atas nama Gereja Tony Alamo, kami ingin menyampaikan salam rindu dan pe-
lukan hangat untuk Pendeta Alamo. Kami selalu mengingatnya dalam doa-doa 
kami. Sang Pencipta setia kepada anak-anak-Nya dan Dia akan membebaskan 
kita seperti Daniel. Salam hormat dari anak-anakmu di Sullana, Peru. 
Pendeta Andres Chiroque Silva
Gereja Tony Alamo 
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Yang terhormat Pendeta Tony,
Kata-kata tidak akan cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihku 

dari lubuk hati yang paling dalam, dan Sang Pencipta Yang Mahakuasa 
akan memakai saya dengan lebih heran lagi sebagai alat-Nya di India 
untuk pergi ke tempat-tempat yang lebih jauh menjangkau mereka yang 
tidak terjangkau dan mengajak mereka yang terabaikan. 

Suatu kesempatan yang sungguh luar biasa untuk bisa bersahabat 
dengan Anda dan mendapatkan literatur ini di Telugu, yang tentunya 
sangat bermanfaat bagi pertumbuhan setiap orang Kristen. Tony, kami 
memerlukan lebih banyak lagi bahan untuk dibagikan di area kami, kami 
membentuk kerja tim bersama dengan 15 pendeta dalam suatu gerakan 
bernama Gerakan Injil Lifepoint. 

Saya sangat berharap Anda mengirimkan lebih banyak lagi bahan 
bacaan, sehingga kami dapat melakukan pelayanan dan membagikan 

SURAT-SURAT KEPADA PENDETA ALAMO

Yang terhormat Pastor Alamo,
Kiranya Anda tetap mengirimkan literatur Anda 
ke penjara tempat kami berada. Melalui kerja 
keras dan dedikasi Anda kepada Tuhan dan 
Juru Selamat kita, kehidupan para wanita di sini 
sedang berubah, dan para wanita berani berbi-
cara tentang Yesus.
Saya adalah salah satu dari para wanita terse-
but yang menemukan buletin Anda di meja 
tidak jauh dari kami, dan mulai membacanya. 
Sangat penuh kuasa dan penuh berkat. Salah 
satu berkat yang saya rasakan adalah bahwa 
rahmat dan kasih Sang Pencipta itu cukup, dan 
saya sekarang sudah mengenal Tuhan, satu-
satunya Sang Pencipta kita yang benar karena 
bantuan Anda.
Kiranya Sang Pencipta tetap dan terus mem-
berkati pekerjaan Anda secara berlimpah. Peli-
haralah iman tersebut. Dari kami semua di pen-
jara Vandalia, terima kasih yang tulus dari lubuk 
hati kami.
Sincerely,
B.H.                                    Vandalia, Missouri

Florida

Terima kasih kepada Gereja Tony Alamo atas kiriman satu kotak penuh berisi 
literatur. Saya ingin menerjemahkannya ke dalam bahasa-bahasa setempat Tamil dan 
Telugu jika Anda menyetujuinya. Kebanyakan yang menjadi target kami adalah kaum 
muda (mahasiswa perguruan tinggi) dan juga area-area pedalaman.  Mohon dukungan 
doa agar pelayanan Tuhan ini dapat berkembang lebih jauh karena juga ada kebutuhan 
lain yang harus dipenuhi - kebutuhan fisik.  Saya berdoa untuk Pendeta Tony Alamo 
dan gerejanya agar selalu dilindungi dari gangguan para pelaku kejahatan.
Dengan banyak Kasih dalam Kristus, 
Stephen Prakash                         Chittoor, Andhra Pradesh, South India

Menerima literatur Injil Pendeta Alamo in 
India Selatan

literatur penuh kuasa ini di area kami.
Sampaikan salam saya kepada semua orang percaya dalam gereja Anda dan juga 

orang-orang dekat Anda. Jika Anda menginginkan foto-foto pelayanan kami, saya dapat 
mengirimkan lebih banyak lagi.
Di dalam Dia,
Pendeta Simon James, Gerakan Injil Lifepoint, Direktur India
Kambhampadu, Andhra Pradesh, India

Seorang anggota jemaat Pendeta P.V. Ratnam yang memberikan 
kesaksiannya – Bomminam-padu, Distrik Krishna, Andhra Pradesh, India

India

Missouri Chile
(Diterjemahkan dari bahasa Spanyol)

Saudara-saudaraku yang terkasih,
Salam damai di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kekuatan Tuhan senantiasa ada 

pada Anda. Seperti yang sudah dilakukan Pendeta Alamo, menyerahkan hidupnya 
kepada Injil, kami juga melakukan hal yang sama di sini, di Chili, selalu berusaha 
memberitakan Injil kepada mereka, jiwa-jiwa yang tidak memiliki pengharapan 
dan tidak mengenal Sang Pencipta. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, saya akan 
terus berdoa untuk pelayanan Anda yang mulia agar Sang Pencipta memberi Anda 
dan Pendeta Alamo kekuatan. Sebagaimana dikatakan oleh Firman Sang Pencipta, 
kita akan terbang bagaikan rajawali dan kami akan mengingat Anda dalam doa-
doa kami di sini, di Chili sehingga Sang Pencipta memberi Anda kekuatan, karena 
Anda tidak sendiri, melainkan bersama Kristus, saudaraku. 

Sangat sedih saya harus berhenti di sini, tetapi saya tetap percaya pada Tuhan. 
Saya berharap, sekali lagi, rahmat dan berkat Yesus Kristus menyertai Anda. 

Saya akan selalu berdoa kepada Tuhan untuk Pendeta Alamo yang saya kasihi. 
Luis Neira                                                     Concepción, Chile

Saya baru saja menemukan Anda di komputer saya. Anda seorang 
pengkhotbah yang paling mengagumkan yang pernah saya tahu dalam 35 
tahun persekutuan dan penyembahan Kristen. Saya berharap dapat bertemu 
dengan Anda dan menjadi bagian dari gereja Anda.
Trajan Vosie                                                       Spring Hill, Florida
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Roh. Segeralah memulainya sekarang dengan 
mengucapkan doa ini: 

TUHAN KU dan SANG PENCIPTA, 
kasihanilah jiwaku, aku seorang pendosa.14 

Aku percaya bahwa YESUS KRISTUS adalah 
PUTERA SANG PENCIPTA yang HIDUP.15 
Aku percaya bahwa DIA telah mati di kayu 
salib dan menumpahkan DARAH-NYA yang 
kudus untuk pengampunan semua dosa 
masa laluku.16 Aku percaya bahwa SANG 
PENCIPTA membangkitkan YESUS dari 
kematian dengan kuasa ROH KUDUS,17 
dan bahwa IA sekarang duduk di sebelah 
kanan SANG PENCIPTA dan pada saat 
ini juga mendengarkan pengakuan dosaku 
dan doa ini.18 Aku membuka pintu hatiku, 
dan aku mengundang ENGKAU masuk ke 
hatiku, TUHAN YESUS.19 Bersihkanlah 
semua dosa yang mengotoriku dengan 
dan dalam darah yang maha kudus yang 
ENGKAU TUMPAHKAN di kayu salib 
di Kalvari sebagai silih atas dosaku.20 

ENGKAU tidak akan menolak aku, TUHAN 
YESUS; ENGKAU akan mengampuni dosa-
dosaku dan menyelamatkan jiwaku. Aku 
tahu itu karena FIRMAN-MU, di dalam 
Alkitab mengatakan demikian.21 FIRMAN-
MU mengatakan bahwa ENGKAU tidak 
akan menolak seorang pun, dan tentunya 
termasuk diriku.22 Oleh karena itu, aku tahu 
bahwa ENGKAU sudah mendengarkan 
aku, dan aku tahu bahwa ENGKAU sudah 
menjawab doaku, dan aku tahu bahwa aku 
telah diselamatkan.23 Dan aku berterima 

kasih KEPADA-MU, TUHAN YESUS, karena 
ENGKAU telah menyelamatkan jiwaku, 
dan aku akan menunjukkan rasa terima 
kasihku dengan melakukan sebagaimana 
yang ENGKAU perintahkan dan tidak akan 
berbuat dosa lagi.24

Setelah penyelamatan, YESUS berkata 
berilah baptislah dirimu, basuhlah dirimu di 
dalam air, dalam nama BAPA, dan PUTERA, 
dan ROH KUDUS.25 Pelajarilah dengan rajin 
Alkitab KJV (Terjemahan Baru), dan lakukan 
apa yang dikatakannya hingga ajal menjemput.26

TUHAN ingin Anda mewartakan kepada 
yang lain tentang keselamatan Anda (Markus 
16:15). Anda dapat menjadi distributor literatur 
Injil dari Pastor Tony Alamo. Kami akan 
mengirimkan kepada Anda secara gratis. Silakan 
menelepon atau kirimkan email kepada kami 
untuk informasi selengkapnya. Bagikan pesan 
ini dengan sesama yang lain.

Jika Anda menginginkan dunia 
diselamatkan, sebagaimana diperintahkan 
YESUS, maka jangan merampas apa yang 
menjadi HAK SANG PENCIPTA, perpuluhan 
dan persembahan. SANG PENCIPTA berkata, 
“Akankah manusia merampas hak SANG 
PENCIPTA? Namun kamu telah merampas 
AKU. Tetapi Anda akan mengatakan, Di mana 
dan kapan kami merampas ENGKAU? Dalam 
hal perpuluhan dan persembahan. Kamu 
telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu 
Aku, ya kamu seluruh bangsa [dan seluruh 
dunia ini]! Bawalah seluruh persembahan 
persepuluhan [‘persepuluhan’ adalah 10% dari 
pendapatan kotor Anda] itu ke dalam rumah 
perbendaharaan, supaya ada persediaan 
makanan [makanan Rohani] di RUMAH-KU 
[jiwa-jiwa yang diselamatkan], dan ujilah AKU, 
firman TUHAN SEMESTA ALAM, apakah 

Aku tidak membukakan bagimu tingkap-
tingkap Langit dan mencurahkan berkat 
kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan 
menghardik bagimu belalang pelahap, supaya 
jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya 
jangan pohon anggur di padang tidak berbuah 
bagimu, firman TUHAN SEMESTA ALAM. 
Maka segala bangsa akan menyebut kamu 
berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi 
negeri kesukaan, firman TUHAN SEMESTA 
ALAM” (Maleakhi 3:8-12).

(Sambungan dari halaman 2)
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JANGAN PERNAH
MENGATAKAN SAYA TIDAK  

MAMPU MELANJUTKAN!

Semua versi Alkitab baru tidak 
diterjemahkan dari naskah-naskah asli, 
seperti NIV, NKJV. Inilah yang tertulis 
dalam Roma 13:1-4 berdasarkan naskah-
naskah asli: “Tiap-tiap orang harus takluk 
kepada pemerintah yang di atasnya, sebab 
tidak ada pemerintah, yang tidak berasal 
dari SANG PENCIPTA; dan pemerintah-
pemerin-tah yang ada, ditetapkan oleh 
SANG PENCIPTA. [Kekuasaan SANG 
PENCIPTA di bumi adalah para pelayan 
Injil.] Sebab itu barangsiapa melawan 
pemerintah, ia melawan ketetapan SANG 
PENCIPTA dan siapa yang melakukannya, 
akan mendatangkan hukuman atas 
dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, 
ia tidak usah takut kepada pemerintah, 
hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu 
hidup tanpa takut terhadap pemerintah? 
Perbuatlah apa yang baik dan kamu 
akan beroleh pujian dari padanya. 
KARENA PEMERINTAH ADALAH HAMBA 
SANG PENCIPTA UNTUK KEBAIKANMU. 
[SAMA SEKALI BUKAN PEMERINTAHAN 
SEKULER ATAU LEMBAGA-LEMBAGA 
PEMERINTAH!!!! Alkitab-alkitab yang 
menulis seperti itu berasal dari Setan.]”

Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan bahan bacaan mengenai topik lain yang mungkin akan menarik bagi Anda.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Saluran doa dan informasi dua puluh empat jam penuh:  (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide menyediakan tempat tinggal lengkap dengan semua keperluan selama tinggal di AS bagi mereka 
yang sungguh-sungguh ingin melayani TUHAN dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan mereka.

Kebaktian diadakan di New York City setiap hari Selasa pukul 8 malam dan di lokasi-lokasi lain setiap malam.
Silakan menghubungi (908) 937-5723 untuk mendapatkan informasi.  DISEDIAKAN MAKAN SEUSAI SETIAP KEBAKTIAN.

Mintalah buku Pastor Alamo, The Messiah, yang membahas tentang KRISTUS dari Perjanjian Lama yang dinyatakan dalam lebih dari 333 nubuat.
Jadilah penuai panen jiwa-jiwa dengan menjadi distributor bahan bacaan literatur dari Pastor Alamo.

Semua bahan bacaan literatur dan pesan audio kami bersifat gratis, termasuk pengiriman.
Jika ada seseorang yang mencoba mengenakan biaya kepada Anda, mohon menelepon kami di (661) 252-5686 collect.
BAHAN BACAAN LITERATUR INI BERISI TENTANG RENCANA KESELAMATAN YANG SESUNGGUHNYA (Kis. 4:12).

MOHON JANGAN MEMBUANGNYA, BERIKAN KEPADA ORANG LAIN.
Bagi mereka yang tinggal di negara-negara lain, kami mendorong Anda untuk menerjemahkan bahan bacaan ini

ke dalam bahasa Anda. Jika Anda mencetak ulang, mohon disertakan hak cipta dan pendaftaran ini:
© Hak cipta November  2010 Seluruh hak cipta dilindungi Pendeta Dunia Tony Alamo ® Terdaftar November  2010
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