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“Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya
Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman [dan percaya penuh keyakinan]” (Mazmur 4:8).
Bagi sebagian orang, hidup mereka sangat mudah tersinggung dan penuh dengan tekanan,
perasaan emosional, ide dan imajinasi yang hampa. Kehidupan mereka merupakan kekacauan
emosi. Akan tetapi, bila pandangan, pikiran dan hati Anda terarah dan fokus pada Tuhan dengan
penuh keyakinan, kita akan mengerti
bahwa Firman Sang Pencipta bukanlah
sebuah dusta atau hanya sekadar sebuah
puisi, namun Firman Sang Pencipta
(iman akan kemampuan Kristus) adalah
satu-satunya kebenaran, dan sungguh
bekerja.1 Jika pikiran, hati, dan jiwa
Anda hanya tertuju kepada Dia, pada
kemampuan-Nya, maka Anda telah
menemukan tempat rahasia Tuhan,
tempat lindungan Yang Mahatinggi.
Orang tidak boleh membiarkan emosi
mengendalikan mereka; sehingga mereka
dapat belajar untuk tinggal dalam
tempat lindungan Yang Mahatinggi,
yang artinya selalu hidup di dalam Roh
Kudus (beristirahat, sabbath di dalam
Yesus), untuk percaya pada Kristus dan
sepenuhnya hidup di dalam Dia dan Dia
di dalam Anda.2
Petunjuk yang sempurna dari Firman
dari Yang Mahatinggi adalah, “Orang
yang duduk dalam lindungan [Roh
Kudus] Yang Mahatinggi [tidak akan

menjadi emosional, namun stabil dalam
iman, bukan kepada diri, tetapi kepada
Kristus] akan bermalam dalam naungan
Yang Mahakuasa” (Mazmur 91:1). “Ia
akan [diperbaiki] seperti pohon yang
ditanam di tepi aliran air [oleh iman
dalam Kristus! (Galatia 2:20)], yang
menghasilkan buahnya pada musimnya;
dan yang tidak layu daunnya [dia
tidak akan pernah mati, akan hidup
selamanya]; apa saja yang diperbuatnya
berhasil” (Mazmur 1:3). Mengapa?
Karena semua yang dikerjakannya berasal
dari Tuhan yang kekal. Dia mempelajari
Firman Sang Pencipta, Alkitab versi King
James, dan mencari Dia dengan terus
menerus berdoa kepada-Nya meminta
pengarahan dan segala sesuatu.3 Inilah
tempat rahasia - tempat lindungan Yang
Mahatinggi. Rahasia Sang Pencipta
adalah membiarkan Kristus mengontrol
kehidupan Anda, agar Anda membiarkan
Kristus memiliki kontrol penuh yang
berasal dari Bapa, Yang Mahatinggi, atas
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setiap menit kehidupan Anda setiap hari.
Haruslah demikian.
Diperlukan upaya terus menerus untuk
dapat hidup di dalam iman kepada Kristus,
Roh Kudus, stabil dan berada di bawah
perlindungan Yang Mahakuasa, yang
kekuatan dan kuasanya tidak terkalahkan
oleh musuh.4 “Aku akan berkata kepada
Tuhan, Engkau tempat perlindunganku
dan kubu pertahananku: Sang Penciptaku;
yang kupercayai [sepenuhnya]” (Mazmur
91:2). Itulah sebabnya kita harus tinggal
dan berdiam di dalam LINDUNGAN
YANG MAHATINGGI, di tempat kita
sesungguhnya akan mengalami kehadiran,
damai, penyembuhan, dan kekuatan Dia.5
“Tetapi dia tertikam oleh karena
pemberontakan [saya], dia diremukkan
oleh karena kejahatan [saya]: ganjaran yang
mendatangkan keselamatan bagi [saya]
ditimpakan [disandarkan] kepada-Nya;
dan oleh bilur-bilur-Nya [saya] menjadi
sembuh” (Yesaya 53:5).
(Bersambung ke halaman 4)

1 Yes. 26:3, Yoh. 14:26-27, 17:17, Flp. 4:6-7, 1 Tes. 2:13 2 Mzm. 91, Yeh. 36:26-28, Yoh. 14:16-21, Kis. 1:8, Rm. 8:1-6, 12-17, 14:17, Gal. 5:16-18, 24-25, 1 Yoh. 4:4, 5:4 3 Mat. 26:41,
Luk. 18:1, 21:36, Ef. 6:13-18, 1 Tes. 5:17, 2 Tim. 2:15, 3:15-17, Yud. 20-21 4 Ul. 7:21, 32:39, 33:26-27, Ezr. 8:22, Mzm. 66:3, Yer. 20:11, Mat. 28:18-20, Ef. 1:19, 3:20-21, 1 Ptr. 5:8-10
5 Mzm. 4:7-8, Yes. 26:3, 32:15-18, 33:6, Luk. 1:76-79, Yoh. 16:33, Rm. 5:1-2, 8:6, Gal. 5:22-23, Ef. 2:12-22, Flp. 4:7
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SURAT-SURAT KEPADA PENDETA ALAMO

Uganda

Yang terhormat Pendeta Tony,
Terima kasih atas majalah yang telah
dikirimkan kepada saya. Materinya sungguh
membangkitkan kesadaran spiritual. Sekelompok
janda yang sudah dingin imannya memperoleh
majalah tersebut. Ketika saya mengunjungi
mereka, mereka semua mengungkapkan sukacita
besar saat mereka mendengar bahwa mereka ada
dalam Roh dan sekarang mereka baik-baik saja
setelah membaca majalah Anda. Banyak orang
memerlukan lebih banyak lagi majalah untuk
mereka baca.
Dengan rendah hati saya memohon kepada
Pendeta, kirimkan beberapa Alkitab untuk
mereka yang baru bertobat yang sungguh
memerlukan Alkitab tersebut.
Saya sangat berterima kasih bila Anda bersedia mengirimkannya kepada kami. Saya
sertakan foto-foto saat saya membagikan majalah yang dinamis dalam memenangkan
jiwa kepada para janda yang tampak berdiri [dalam foto], sekelompok pria, dan anakanak yatim piatu, saat saya membagikan kasih Yesus Kristus kepada mereka. Saya
mengenakan kaos berwarna kuning dan celana jeans biru.
Pendeta, teruslah berdoa untuk saya dan tim kami yang disebut Hands of Good
Samaritan - Tangan Orang Samaria Yang Baik Hati, yang dibentuk bersama oleh orangorang Kristen untuk bekerja sama dengan kelompok orang muda, yatim piatu, dan para
janda di desa tersebut.
Pendeta yang baik, saya juga minta beberapa kaos. Akan baik bila mengenakan kaos
sebagai pengenal saat membagi-bagikan majalah.
Terima kasih untuk pengajaran yang sangat melimpah akan Firman Sang Pencipta
yang Anda berikan dengan setia. Semoga Sang Pencipta tetap memberkati Anda dengan
segala kelimpahannya.
Terima kasih banyak.
Saudara Anda dalam Kristus,
Brian Alameth
Hands of Good Samaritan				
Soroti, Uganda, Afrika

Saudara Brian Alameth membagikan bacaan karya Pendeta
Alamo di seluruh desa di Uganda

Malawi

Ghana

Kepada Penginjil Tony Alamo,
Salam dalam nama Yesus Kristus. Sudah sejak lama saya
mendengarkan program Anda yang telah memampukan
saya menerima keselamatan dan memperkuat iman saya.
Menyenangkan dapat mendengarkan tentang kebenaran
secara langsung mengenai nubuatan Sang Pencipta yang
diajarkan di sini. Saya bersyukur kepada Sang Pencipta karena Anda mewartakannya tanpa menyembunyikan suatu
kebenaran apa pun.
Di sini ada tiga puluh kepala suku, dan mereka sangat
membutuhkan FirmanSang Pencipta, dan saya berharap
Anda dapat menjadikan saya pusat distribusi di area saya.
Mohon kesediaan Anda untuk mengirimkan literatur secara
teratur agar saya dapat mendistribusikannya dengan teratur.
Salam dalam Kristus; dengan penuh kasih kita percaya kepada Dia.
Dickson Nkosi				
Malawi, Afrika

Dengan hormat,
Dengan tulus saya mengucapkan terima kasih banyak
atas surat dan majalah yang Anda berikan. Saya bersyukur
karena dapat membaca materi yang disampaikan melalui
khotbah. Tuhan telah menyembuhkan saya, dan saya melihat
perubahan-perubahan spiritual yang sulit dipercaya di
dalam kehidupan saya setelah mendapatkan tanggapan dari
Anda dan majalah Anda. Saya membaca keseluruhan bahan
khotbah tersebut baris demi baris dan Roh Sang Pencipta
menyingkapkan kebenaran Alkitab kepada saya. Sebelumnya,
saya tidak mengenal apa yang dimaksud dengan kebenaran.
Satu hal terbaik yang terjadi pada saya adalah bahwa saya
menerima baptisan Roh Kudus!
Puji Tuhan!
Saudara dalam Kristus yang saling mengasihi,
Godsway Anderson		
Mankessim, Ghana, Afrika
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Peru

(Diterjemahkan dari bahasa Spanyol)

Yang terkasih Pendeta Tony Alamo,
Saya adalah anak rohani Anda sejak saya mengenal Juru Selamat berkat
literatur Anda. Sampai dengan hari ini saya tetap mengikuti Kristus dan
bersyukur kepada Sang Pencipta. Saya melayani di penjara di Piura dan saya
diberi tanggung jawab atas satu blok sel para tahanan.
Terima kasih atas segala sesuatu yang sudah Anda kirimkan pada kami.
Pekerjaan di Piura sungguh merupakan suatu berkat. Setiap hari, orangorang yang mengenal dan mengikut Sang Pencipta semakin bertambah.
Banyak tahanan dalam beberapa blok sel bertobat dan menyerahkan diri
kepada Tuhan. Saya akan segera dibebaskan.
Mohon doakan hidup saya, karena Anda adalah orang yang diurapi Tuhan, diutus oleh-Nya untuk dipakai-Nya secara luar biasa. Terima kasih,
Sang Pencipta. Karena doa-doa Anda kami sekarang diselamatkan.
Diberkatilah Pastor Tony Alamo, Sang Pencipta memberkati Anda.
Adriel Araujo Rodriguez
Piura, Sullana, Peru

Inggris
Yang terhormat Pendeta Alamo,
Saya sangat tersentuh oleh
beberapa buletin Anda yang
dikirimkan oleh seorang teman
dari Nigeria. Mohon kirimkan
saya berbagai macam buletin Anda
dan setengah lusin eksemplar The
Messiah.
Terima kasih dan kiranya Sang
Pencipta memberkati Anda serta
gereja Anda secara berlimpah.
Salam dalam Kristus,
Miss Rowena Osmond
Worthington, West Sussex, UK

Nikaragua
Kiranya Sang Pencipta memberkati
Pendeta Tony Alamo yang terkasih beserta
semua pelayanannya yang hebat. Saya
bersyukur kepada Sang Pencipta bahwa saya
bisa menemukan situs web dari gereja yang
sangat indah ini. Secara tulus, saya juga ingin
berterima kasih kepada Anda atas semua
materi yang Anda kirimkan kepada saya.
Literatur Anda telah menjadi berkat yang
sangat besar dalam kehidupan saya, kehidupan
keluarga saya, dan juga akan menjadi berkat
bagi banyak orang, karena akan banyak orang
yang bertobat dan memberikan diri mereka
kepada Kristus karena literatur Anda.
Pesan-pesan Anda sangat kuat dan
mendasar, juga padat dengan doktrin, oleh
karena itu saya paham bahwa Sang Pencipta
menggunakan Anda sebagai kepanjangan
dan perantara-Nya untuk mewartakan
Firman-Nya sehingga banyak orang dapat
menerima firman tersebut. Diberkatilah
Anda, Pendeta Alamo. Saya siap membantu
Anda, mengingat sekarang saya sudah
menjadi bagian dari gereja Anda di sini di
Nikaragua untuk membantu menyampaikan
pesan-pesan dari Sang Pencipta kepada
mereka yang menjadi anggota Angkatan
Bersenjata Nikaragua, Kepolisian Nasional,
dan kepada semua yang haus dan lapar akan
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(Diterjemahkan dari bahasa Spanyol)
Firman Tuhan. Saya berharap dapat terus
menerima literatur, dan juga rekaman pesanpesan Anda yang tentunya, dengan seizin
Anda, ingin saya siarkan di radio pada setiap
hari Selasa, pukul 7 malam.
Inilah kesaksian saya:
Saya tidak malu akan Injil. Saya
diselamatkan tujuh tahun yang lalu. Ketika
pertama kali saya menceritakan kepada
rekan-rekan kerja dan teman-teman saya
bahwa saya telah diselamatkan, mereka
menertawakan bahkan mengejek saya.
Keselamatan, bagi mereka, merupakan
suatu hal yang hanya dapat dimengerti dan
diterima oleh orang yang sudah tua, para
wanita, orang-orang yang bodoh, frustrasi,
atau depresi. Tetapi saya adalah seorang
kolonel di Angkatan Bersenjata Nikaragua,
seseorang yang berpengalaman dalam
perang. Tak seorang pun dapat memahami
pertobatan saya. Akan tetapi dengan
rahmatSang Pencipta, saya tidak malu akan
satu-satunya hal yang sudah memberikan
arti pada kehidupan saya, memberikan
tujuan yang jelas dan damai dalam
kehidupan saya. Sang Pencipta bukan saja
mengasihani saya dengan menyelamatkan
saya, tetapi juga masyarakat tempat saya
tinggal yang banyak mengalami masalah.
Setelah terlibat dalam sekian banyak perang
dan bertahun-tahun berada di medan
perang saya bertanya pada diri saya sendiri,
apakah manfaat peperangan di Nikaragua
ini bagi mereka yang berhasil tetap bertahan
hidup di Nikaragua? Berapa orang yang
telah mati? Berapa banyak orang dimutilasi?
Berapa banyak orang yang menjadi janda
dan anak yatim? Saya melihat banyak
ketidakadilan di sekeliling saya.

3

Hati nurani saya yang paling dalam
diliputi kegelisahan karena mereka yang
jahat tampak jauh lebih makmur daripada
orang benar. Saya mengambil keputusan
untuk mengakhiri hidup saya karena tidak
ada gunanya lagi untuk hidup. Kemudian
saya mencoba bunuh diri dengan menembak
diri sendiri, namun pistol tersebut tidak
mau menembak ketika dibidikkan ke diri
saya; tetapi bisa menembak saat diarahkan
ke langit. Saya tidak mengerti mengapa
itu terjadi hingga Yesus menyelamatkan
jiwa saya. Saya disadarkan akan kebenaran
mengenai keberadaan Sang Pencipta
setelah mendengarkan bagaimana Yesus
mempertobatkan istri saya dan saya pun
mempelajari Firman Tuhan. Sekarang saya
tahu bahwa saya telah dipanggil dan dipilih
Sang Pencipta untuk melayani-Nya. Saya
menerima suatu kehidupan baru dari Sang
Pencipta. Saya tahu bahwa saya memiliki
tanggung jawab di hadapan Sang Pencipta
yang maha kuasa, yang mengetahui segala
sesuatu bahkan pikiran saya yang paling
dalam. Perubahan yang saya alami begitu
besarnya sehingga sulit bagi saya untuk
menggambarkannya, sampai suatu saat saya
membaca 2 Korintus 5:17, yang menyatakan
bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam
Kristus, yang lama sudah berlalu, dan semua
sudah menjadi baru. Sekarang saya memegang
banyak janji yang dapat saya andalkan dan
mengalami banyak berkat dalam kehidupan
saya setelah mengenal dan meyakini bahwa
percaya kepada Kristus sama artinya dengan
taat menjalankan perintah-perintah-Nya.
Pendeta Silvio
The Gates to Heaven Church
Managua, Nicaragua

TEMPAT LINDUNGAN
YANG AMAN DAN DAMAI
(Sambungan dari halaman 1)
Ucapkan doa ini kepada Sang Pencipta
untuk menerima Sang Raja Damai, Raja
dari segala kebaikan, Yesus:

TUHAN KU dan SANG PENCIPTA,
kasihanilah jiwaku, aku seorang pendosa.6
Aku percaya bahwa YESUS KRISTUS adalah
PUTERA SANG PENCIPTA yang HIDUP.7
Aku percaya bahwa DIA telah mati di kayu
salib dan menumpahkan DARAH-NYA yang
kudus untuk pengampunan semua dosa
masa laluku.8 Aku percaya bahwa SANG
PENCIPTA membangkitkan YESUS dari
kematian dengan kuasa ROH KUDUS,9
dan bahwa IA sekarang duduk di sebelah
kanan SANG PENCIPTA dan pada saat
ini juga mendengarkan pengakuan dosaku
dan doa ini.10 Aku membuka pintu hatiku,
dan aku mengundang ENGKAU masuk ke
hatiku, TUHAN YESUS.11 Bersihkanlah
semua dosa yang mengotoriku dengan
dan dalam darah yang maha kudus yang
ENGKAU TUMPAHKAN di kayu salib di
Kalvari sebagai silih atas dosaku.12 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.13 FIRMAN-MU
mengatakan bahwa ENGKAU tidak akan
menolak seorang pun, dan tentunya termasuk
diriku.14 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.15 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.16
Setelah penyelamatan, YESUS berkata
berilah baptislah dirimu, basuhlah dirimu di
dalam air, dalam nama BAPA, dan PUTERA,
dan ROH KUDUS.17 Pelajarilah dengan
rajin Alkitab KJV (Terjemahan Baru), dan
lakukan apa yang dikatakannya hingga ajal
menjemput.18
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).
Semua versi Alkitab baru tidak diterjemahkan
dari naskah-naskah asli, seperti NIV, NKJV. Inilah yang
tertulis dalam Roma 13:1-4 berdasarkan naskahnaskah asli: “Tiap-tiap orang harus takluk kepada
pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari SANG PENCIPTA; dan
pemerintah-pemerintah 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!!!! Alkitabalkitab yang menulis seperti itu berasal dari Setan.]”

6 Mzm. 51:5, Rm. 3:10-12, 23 7 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Yoh. 9:35-37, Rm. 1:3-4 8 Kis. 4:12, 20:28, Rm. 3:25, 1 Yoh. 1:7, Why. 5:9 9 Mzm. 16:9-10, Mat. 28:5-7,
Mrk. 16:9, 12, 14, Yoh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Kis. 2:24, 3:15, Rm. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 10 Luk. 22:69, Kis. 2:25-36, Ibr. 10:12-13 11 1 Kor. 3:16, Why. 3:20 12 Ef. 2:13-22, Ibr.
9:22, 13:12, 20-21, 1 Yoh. 1:7, Why. 1:5, 7:14 13 Mat. 26:28, Kis. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 14 Mat. 21:22, Yoh. 6:35, 37-40, Rm. 10:13 15 Ibr. 11:6 16 Yoh. 5:14, 8:11, Rm.
6:4, 1 Kor. 15:10, Why. 7:14, 22:14 17 Mat. 28:18-20, Yoh. 3:5, Kis. 2:38, 19:3-5 18 Ul. 4:29, 13:4, 26:16, Yos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Yak. 1:22-25, Why. 3:18

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 Desember 2010. Hak Cipta dilindungi Undang-undang World Pastor Tony Alamo ® Terdaftar Desember 2010
INDONESIAN—11600 The Secret Place of Peace
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