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Bila orang melihat kata
muka bumi karena penghujatan,
“chariot,” seringkali mereka
penyembahan berhala, dan
mengira hanya ada satu arti,
banyak lagi dosa yang lain.1
Sebagian orang percaya
“kereta beroda dua yang ditarik
oleh kuda dan digunakan
bahwa yang harus kita lakukan
pada zaman dulu saat perang,
adalah mempercayai perkataan
balapan, dll.” Kamus Webster
“YESUS KRISTUS” dan kita akan
juga mengatakan “lihat CAR
diselamatkan.
Sesungguhnya,
(mobil).” Ketika kita mencari
yang
SANG
PENCIPTA
dan mempelajari kata “car,” kita
inginkan adalah kita percaya
melihat bahwa kata tersebut
segala sesuatu yang dikatakan,
berasal dari kata bahasa Latin
dilakukan dan masih tetap
“carrus,” artinya “chariot.” Chariot
dilakukan oleh TUHAN kita
juga berarti “(1) kendaraan apa
YESUS, melalui TUBUHNYA,
saja yang mempunyai roda; (2)
yang
adalah
Gereja-NYA,
kendaraan yang berjalan di atas
Pengantin-NYA. Oleh karena
rel, seperti trem, atau kereta
itu dalam kitab Wahyu, DIA
berkuda; (3) mobil; dan (4) lift.”
mengatakan bahwa kita harus
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bahwa mereka percaya akan
terbang, dan kendaraan apa
nama-NYA, karena setan pun
saja yang digunakan untuk
membawa orang, malaikat, dll. Terjemahan kiranya matanya sehingga ia melihat.” percaya akan nama-NYA, dan gemetar (Yak.
dalam bahasa Ibrani untuk “chariot” Maka SANG PENCIPTA membuka mata 2:19). Akan tetapi, YESUS mengatakan
bisa berarti “multitudes - sangat banyak” bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah pada kita bahwa DIA meminta kita untuk
atau “gerbong.” Karena itu kata “chariot” gunung itu penuh dengan kuda dan kereta mengikuti DIA dan menaati semua
memiliki banyak arti.
berapi sekeliling Elisa. Kereta ini tidak perintah-NYA, dengan ketekunan!3 Jika
Dalam 2 Raj 6:15, ketika pelayan sama dengan kereta orang-orang Syria kita melanggar walau hanya satu perintah(hamba)
SANG
PENCIPTA
Elisa karena kereta ini membawa para malaikat. NYA, kita pun dapat melanggar semuanya,
bangun pagi-pagi dan pergi ke luar, maka Kereta ini adalah “kereta berapi,” dan tidak karena jika kita melanggar salah satu
tampaklah suatu tentara dengan kuda dan terlihat oleh mata manusia kecuali SANG saja dari perintah-NYA, itu cukup untuk
kereta ada di sekeliling kota itu (bukan PENCIPTA mengizinkan kita melihatnya. membuat jiwa kita masuk ke Neraka abadi
kereta berkuda dengan api, karena kereta IA mengizinkan semakin dan semakin dan keabadian di dalam Lautan Api.4 Inilah
ini hanya membawa manusia).
Lalu banyak orang melihat piring terbang sebabnya YESUS mengingatkan kita bahwa
bujang (hamba) dari Elisa bertanya, “Tuan, yang berasal dari Surga akhir-akhir ini. DIA tidak main-main. DIA mengatakan,
apakah yang akan kita perbuat?” “Jangan Mereka melakukan survei ke bumi karena “Aku tahu segala pekerjaanmu [DIA tahu
takut,” jawabnya, “Sebab lebih banyak yang sebelum YESUS kembali lagi ke bumi ini, segala sesuatu yang kita katakan dan
menyertai kita dari pada yang menyertai dan mereka akan kembali, sesuai dengan lakukan], engkau tidak dingin dan tidak
mereka.” Lalu berdoalah Elisa kepada SANG perintah SANG PENCIPTA, dan akan panas: Aku ingin engkau dingin atau
PENCIPTA, katanya, “TUHAN, bukalah menimbulkan bencana, di sana sini di
(Bersambung ke halaman 2)
1 Kej. 19:1-25, Bil. 22:1-35, 25:1-9, 2 Sam. 24:1-17, 2 Raj. 19:35, 1 Taw. 21:9-30, 2 Taw. 32:19-22, Why. 7:1-2, bab. 8, 9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, chap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21,
20:1-3, 21:9 2 Mat. 3:7-10, 7:13-23, Yoh. 14:12, 15, 21-24, 15:1-14, Rm. 12:5-21, Gal. 5:14-26, Ef. 4:20-32, Tit. 2:11-15, Ibr. 2:1-3, Yak. 1:21-27, 1 Ptr. 4:7-8, 2 Ptr. 1:3-11, 1 Yoh.
2:3-11, 15-17, 3:4-12, Why. 3:14-22 3 Why. 3:14-22 4 Yak. 2:10-11
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(Sambungan dari halaman 1)

panas. Jadi karena engkau suam-suam
kuku, dan tidak dingin atau panas, Aku
akan memuntahkan engkau dari mulutKU!” (Why 3:15-16).
Bagaimana TUHAN bisa mengetahui
segala sesuatu yang kita katakan dan
lakukan? Kita tahu bahwa segala sesuatu
yang kita katakan dan lakukan, atau akan
katakan dan akan lakukan, ada tertulis
dalam sebuah kitab.5 Kita tahu bahwa SANG
PENCIPTA ada di mana-mana, bahwa alam
semesta tidak dapat menampung-NYA.6
DIA juga maha kuasa, yang artinya DIA
memiliki kekuatan dan kekuasaan tanpa
batas. IA sangat berkuasa.7 IA maha hadir,
yang artinya ada di semua tempat pada saat
yang sama.8 Tidak perlu SANG PENCIPTA
mengetahui segalanya yang kita katakan
dan lakukan, dan tidak mungkin SANG
PENCIPTA berdusta (Ibr. 6:18).
Yang terpenting adalah bahwa kita
percaya pada YESUS ketika IA mengatakan
kita akan dihakimi atas setiap perkataan
yang sia-sia.9 Mat.12:36 mengatakan,
“Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap
kata sia-sia yang diucapkan orang
harus dipertanggungjawabkannya pada
hari penghakiman.” Wahyu 20:11-12
menyatakan, “Lalu aku melihat suatu takhta
putih yang besar dan DIA, yang duduk
di atasnya. Dari hadapan-Nya lenyaplah
bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi
tempatnya. Dan aku melihat orang-orang
mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan
SANG PENCIPTA. Lalu dibuka semua
kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain,
yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang
mati dihakimi menurut perbuatan mereka,
berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam
kitab-kitab itu.”
Saya juga menuliskan dalam literatur
yang lain bahwa SANG PENCIPTA
mengirimkan para malaikat-NYA untuk
menghancurkan orang-orang berdosa dan
tempat-tempat yang penuh dosa di bumi
ini.10 Kitab Wahyu menceritakan tentang
malapetaka pertama dan yang kedua dari
ketujuh malapetaka yang akan dilemparkan
oleh para malaikat untuk menghancurkan

seluruh bumi yang penuh dosa (Wahyu 8:6
sampai dengan 9:21, 11:14-19, 16:1-21).
Satu malaikat juga menghancurkan
pasukan Sanherib, 185.000 orang, hanya
dalam waktu satu malam. “Maka pada
malam itu keluarlah Malaikat TUHAN,
lalu dibunuh-Nyalah seratus delapan
puluh lima ribu [185.000] orang di dalam
perkemahan Asyur. Keesokan harinya
pagi-pagi tampaklah, semuanya bangkai
orang-orang mati belaka!” (2 Raj. 19:35).11
Ketika Daud berdosa dengan menghitung
orang Israel, yang SANG PENCIPTA
tidak berkenan ia melakukannya, SANG
PENCIPTA mengirimkan satu malaikat
untuk mendatangkan penyakit sampar
kepada orang Israel, maka matilah 70.000
orang (2 Samuel 24:15).
SANG PENCIPTA, maha hadir, di mana
saja pada saat yang sama, mengirimkan
malaikat-malaikat-NYA, yang merupakan
staf-NYA, untuk memusnahkan orang di
bumi, untuk menghancurkan yang jahat.
Para malaikat ini juga adalah utusan yang
dikirim untuk membawa berita sukacita
kepada manusia seperti Maria dan
Elisabet.12
Sekarang, ada api yang berasal dari
SANG PENCIPTA yang menyala-nyala
seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus
dalam 2 Ptr. 3:7-14: “Tetapi oleh FIRMAN
itu juga langit dan bumi yang sekarang
terpelihara dari api dan disimpan untuk
hari penghakiman dan kebinasaan
orang-orang fasik. Akan tetapi, saudarasaudaraku yang kekasih, yang satu ini
tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di
hadapan TUHAN satu hari sama seperti
seribu tahun dan seribu tahun sama seperti
satu hari. [Artinya adalah bahwa SANG
PENCIPTA tidak perlu bergegas untuk
melakukan penghakiman atas Anda dan
saya karena hidup kita sangat singkat.13
SANG PENCIPTA adalah kekal; DIA
hidup selamanya.14 DIA tahu bahwa Anda
dan saya akan berdiri di hadapan-NYA
dalam satu atau dua kedipan mata.15 IA
mempunyai banyak waktu. Jika waktunya
sudah habis, DIA akan bertemu Anda dan
saya—sebentar lagi]. TUHAN tidak lalai
menepati janji-NYA [penghakiman-NYA],
sekalipun ada orang yang menganggapnya
sebagai kelalaian, tetapi IA sabar terhadap

kamu, karena Ia menghendaki supaya
jangan ada yang binasa, melainkan supaya
semua orang berbalik dan bertobat
[sebelum dua kedipan mata penghakiman
itu akan berakhir].
“Tetapi hari TUHAN akan tiba seperti
pencuri di malam hari. Pada hari itu langit
akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam
nyala api, dan bumi dan segala yang ada
di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika
segala sesuatu ini akan hancur secara
demikian, betapa suci dan salehnya kamu
harus hidup yaitu kamu yang menantikan
dan mempercepat kedatangan hari SANG
PENCIPTA. Pada hari itu langit akan
binasa dalam api dan unsur-unsur dunia
akan hancur karena nyalanya? Tetapi sesuai
dengan janji-NYA, kita menantikan langit
yang baru dan bumi yang baru, di mana
terdapat kebenaran. Sebab itu, saudarasaudaraku yang kekasih, sambil menantikan
semuanya ini, kamu harus berusaha
[bertekunlah], supaya kamu kedapatan tak
bercacat dan tak bernoda di hadapan-NYA,
dalam perdamaian dengan Dia.”
Ada api dari SANG PENCIPTA yang
tidak membakar dan menghanguskan
seperti api yang disebutkan tadi, yang
membakar dan membinasakan langit dan
bumi. Berikut adalah beberapa contoh jenis
api ini. Wahyu 1:13-14 menyatakan bahwa
ada satu di tengah tujuh kaki dian, sebagai
simbol dari tujuh gereja, “ada seorang
serupa ANAK MANUSIA [YESUS],
berpakaian jubah yang panjangnya sampai
di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat
pinggang dari emas. Kepala dan rambutNYA putih bagaikan bulu yang putih
metah [simbol DIRINYA sebagai ANAK
DOMBA SANG PENCIPTA, yang mati di
hadapan dunia, untuk menebus dosa-dosa
mereka yang mau bertobat16], dan mataNya bagaikan NYALA API….”
“Lalu Malaikat TUHAN menampakkan
diri kepadanya [Musa] di dalam nyala
api yang keluar dari semak duri. Lalu
ia melihat, dan tampaklah: semak duri
itu menyala, tetapi tidak dimakan api”
(Keluaran 3:2).
“Dan TUHAN berjalan di depan mereka
[bangsa Israel], pada siang hari dalam tiang
awan untuk menuntun mereka di jalan,

5 Ul. 31:21, 1 Raj. 8:39, 2 Raj. 19:27, 1 Taw. 28:9, Ayub 31:4, 34:21-22, 25, Mzm. 44:21, 69:5, 139:1-16, 23-24, Yes. 29:15-16, Yeh. 11:5, Luk. 16:15, Kis. 15:18, Ibr. 4:13, 1 Yoh. 3:20,
Why. 20:12-13 6 1 Raj. 8:27, 2 Taw. 2:6, Mzm. 139:7-16, Ams. 15:3, 11, Yer. 23:23-24 7 Kej. 17:1, 35:11-12, 1 Taw. 29:11-12, 2 Taw. 20:6, Ayb 42:2, Mzm. 104:1-32, Yes. 26:4,
40:12-18, 21-28, Mat. 19:26, 24:30, 28:18, Luk. 1:37, Yoh. 17:2, Kis. 26:8, Ef. 1:19-22, Kol. 1:12-19, 2:10, Ibr. 1:1-12, Why. 4:11, 16:9, 19:6 8 Mzm. 139:3-10, Yer. 23:23-24, Kis.
7:48-49, 17:24 9 Mzm. 19:14, Mat. 12:36-37 10 “Pasukan dan Angkatan Udara Sang Pencipta (Para Penjaga),” “Malaikat Surgawi Terbang Melayang-layang di atas Planet Kita,”
Kej. 19:1-25, Kel. 33:1-3, 2 Sam. bab. 24, 2 Raj. 6:8-17, 19:1-35, 2 Taw. 20:1-24, 32:1-22, Mzm. 34:7, 35:4-6, Za. 1:7-21, Mat. 13:36-43, 47-50, 16:27, Kis. 12:21-23, Yud. 14-15, Why.
7:1-2, bab. 8, 9:1-5, 12-21, 14:8-11, 15-20, 15:1, bab. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9 11 2 Taw. 32:19-21, Yes. 37:36 12 Kej. 16:6-15, 21:14-21, Hak. bab. 13, 1 Raj. 19:1-8,
Dan. bab. 6, Mat. 1:18-25, 28:1-8, Luk. 1:5-20, 26-38, 2:7-16, Kis. 1:9-11, 10:3-6, 12:1-11, 27:9-44 13 1 Taw. 29:15, Ayb 4:17-21, 7:6-10, 9:25-26, Mzm. 22:29, 39:4-6, Yes. 2:22,
40:6-7, Yak. 1:10-11, 4:14, 1 Ptr. 1:24 14 Kel. 15:18, Ul. 32:39-40, Ayb 36:26, Mzm. 9:7, 10:16, 29:10, 45:6, 90:1-4, 93:2, 102:12, 24-27, 146:10, Yes. 44:6, Rat. 5:19, Dan. 4:34, Luk.
1:33, Ibr. 1:10-12, 1 Tim. 1:17, 6:15-16, Why. 1:8, 17-18, 4:8-11 15 Mzm. 73:18-19, Pkh. 12:13-14, Dan. 7:9-10, Kis. 17:30-31, Rm. 2:5-13, 16, 14:10-12, 1 Kor. 15:52, 2 Kor. 5:10,
Ibr. 10:26-31, Why. 11:18, 20:11-15 16 Yes. 53:4-12, Yoh. 1:29, 1 Ptr. 1:18-19, Why. bab. 5, 6:16, 7:9-17, 12:11, 13:8, 14:1-4, 15:3, 17:14, 19:7-9, 21:9-27
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dan pada waktu malam dalam tiang api
untuk menerangi mereka, sehingga mereka
dapat berjalan siang dan malam” (Keluaran
13:21).
“Tampaknya
kemuliaan
TUHAN
sebagai api yang menghanguskan di
puncak gunung itu pada pemandangan
orang Israel” (Keluaran 24:17).
Dalam Matius 3:11, Yohanes Pembaptis
mengatakan, “Aku membaptis kamu
dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi
IA [YESUS] yang datang kemudian dari
padaku lebih berkuasa dari padaku dan
aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. IA
akan membaptiskan kamu dengan ROH
KUDUS dan dengan API.”
“Waktu IA [YESUS] duduk makan
dengan mereka, IA mengambil roti,
mengucap berkat, lalu memecahmecahkannya dan memberikannya kepada
mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka
dan merekapun mengenal DIA, tetapi
IA lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain:
“Bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika
Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan
ketika IA menerangkan Kitab Suci kepada
kita?” (Lukas 24:30-32).
Dalam 2 Raj 6:17, Lalu berdoalah
Elisa: “Ya SANG PENCIPTA: Bukalah
kiranya matanya, supaya ia melihat.”
Maka TUHAN membuka mata bujang
itu, sehingga ia melihat: dan, tampaklah
gunung itu penuh dengan kuda dan kereta
[kereta berkuda, UFO, piring terbang]
BERAPI [sama seperti ROH KUDUS, API
yang dipakai YESUS untuk membaptis
ketika kita dianugerahi kuasa dari surga,
dibaptis dengan ROH KUDUS dan API]
sekeliling Elisa.”
Dalam Kisah 1:7-9, YESUS berkata
kepada para murid-NYA, “Engkau tidak
perlu mengetahui masa dan waktu, yang
ditetapkan BAPA sendiri menurut kuasaNYA. Tetapi kamu akan menerima kuasa
[API dan SEMANGAT], kalau ROH
KUDUS turun ke atas kamu, dan kamu
akan menjadi saksi-KU di Yerusalem dan
di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai
ke ujung bumi. Sesudah IA mengatakan
demikian, terangkatlah IA disaksikan oleh
mereka, dan awan menutup-NYA dari
pandangan mereka.”
ROH KUDUS membawa YESUS
kembali ke Surga. ROH KUDUS-lah yang
mengoperasikan UFO, piring terbang
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atau kereta perang BERAPI dengan para
malaikat di dalamnya. Mereka semua bukan
berasal dari planet mana pun. Mereka adalah
makhluk Surgawi—dari Surga—menyelidiki
bumi sesaat sebelum akhir zaman, sebelum
YESUS datang kembali ke bumi. Mereka
juga mendatangkan awal dari kesengsaraan
yang dikatakan YESUS dalam Injil Matius
bab 24. Inilah yang dikatakan YESUS:
“Waspadalah supaya jangan ada orang yang
menyesatkan kamu. Sebab banyak orang
akan datang dengan memakai nama-Ku dan
berkata: Akulah KRISTUS, dan mereka akan
menyesatkan banyak orang. Kamu akan
mendengar deru perang atau kabar-kabar
tentang perang. Namun berawas-awaslah
jangan kamu gelisah; sebab semuanya itu
harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.
Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa,
dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada
kelaparan dan penyakit sampar [penyakit
epidemi yang mematikan; malapetaka; segala
sesuatu yang dianggap membahayakan],
dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan
tetapi semuanya itu barulah permulaan
penderitaan” (Matius 24:4-8).
Tidaklah Anda berpikir bahwa kita sudah
melewati awal dari penderitaan tersebut?
Ayat ke 9 mengatakan, “Pada waktu itu
kamu akan diserahkan supaya disiksa [dan
SANG PENCIPTA bersama para malaikatNya memperhatikan apa yang terjadi!],
dan kamu akan dibunuh [seperti mereka
membunuh para lelaki, wanita, dan anakanak di pembantaian Waco (Pembunuhan
anggota gereja fundamentalis di Waco,
Texas)] — dan SANG PENCIPTA serta
para malaikat-NYA memperhatikan.
Janet Reno dan Bill Clinton menyatakan
dalam siaran TV nasional bahwa mereka
berdua bertanggung jawab penuh akan
hal ini. Bill Clinton mengatakan, ‘Ini

seharusnya mengajarkan orang untuk
tidak percaya dan terlibat dalam gereja
setan.’ Tindakan ini melawan hukum, dan
tidak konstitusional terhadap Amendemen
Pertama yang dilakukan Bill Clinton—
dan mengatakan dia melakukannya.]: dan
kamu [orang-orang Kristen sejati] akan
dibenci oleh semua bangsa karena namaKU [karena kamu mencintai YESUS.
YESUS dan para penjaga mengawasi segala
sesuatu yang terjadi di sini.]. Dan banyak
orang akan diserang [karena penyiksaan
yang dilakukan kepada orang-orang
Kristen sejati (bukan Katolik)], dan akan
saling mengkhianati [sebagaimana sudah
mereka lakukan], dan akan membenci
saling membenci [seperti yang mereka
lakukan]. Dan banyak nabi-nabi palsu [dari
Setan] akan muncul, dan akan menipu
banyak orang. [Wahyu 12:9 menyatakan
‘Dan naga besar itu, si ular tua, yang
disebut Iblis atau Setan, yang menyesatkan
seluruh dunia, dilemparkan ke bawah (dari
Surga); ia dilemparkan ke bumi, bersamasama dengan malaikat-malaikatnya.’] Dan
karena makin bertambahnya kedurhakaan,
maka kasih kebanyakan orang akan
menjadi dingin. Tetapi dia yang bertahan
hingga akhir, akan diselamatkan. [SANG
PENCIPTA dan kereta perang BERAPI
sedang mengawasi dan mendengarkan
segala sesuatu.] Dan Injil [kebenarankebenaran ini] dari kerajaan akan
diberitakan di seluruh dunia untuk menjadi
saksi kepada semua bangsa; dan sampai
pada akhir zaman [akhir dari dunia ini].
Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji
berdiri di tempat kudus, menurut firman
yang disampaikan oleh nabi Daniel -- (para
pembaca hendaklah memperhatikannya:)”
(Matius 24:9-15).

Ghana

(Bersambung ke halaman 4)

Yang terhormat PendetaTony Alamo,
Semoga Sang Pencipta memberkati Anda dengan berlimpah atas pekerjaan Anda
yang baik yang masih tetap Anda lakukan untuk bangsa ini. Gereja saya, The Grace
Hour Ministry International, Ghana, pergi ke beberapa kota kecil di sekitar MafiKumasi untuk membagikan buletin Tony Alamo kepada lebih dari 5.000 orang. Kami
membawa kabar baik kepada mereka, dan 500 orang menyerahkan diri kepada Kristus
dan kami mengatur untuk bertemu setiap hari Selasa dan Minggu untuk mempelajari
Firman Sang Pencipta, dan berdoa untuk gereja Tony Alamo. Tema kami tahun ini
untuk mereka adalah: 2013 Tahun Keberhasilan Ilahi (1 Raj. 8:56). Saya, sebagai
direktur kelompok, ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta 20.000 lembar
literatur, 50 Alkitab untuk para pemimpin baru kelompok tersebut, dan 300 salinan
buku Mesias untuk penginjilan umum kami yang akan datang pada tanggal 11–20
Februari 2013, dan sekali lagi berdoa bahwa Sang Pencipta akan mendengarkan doa
kita dan membebaskan Pastor Alamo dari penjara.
Stephen Kwabla Gbeve					
Volta Region, Ghana
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Kekejian yang memusnahkan seluruh
dunia adalah ketika Paus di Roma, Vatikan,
mengumpulkan para pemimpin bangsabangsa bersama untuk membentuk
Pemerintahan Satu Dunia, Orde Dunia
Baru, yang tidak lain adalah binatang itu.
Ini dilakukan dengan roh Setan.
Berikut ini artikel tertanggal 10 Desember
2012 mengenai siaran pers dari Vatikan:
“Vatikan
Menyerukan
Pemerintahan
Satu Dunia dan Orde Dunia Baru,” oleh
Andrew Puhanic, kontributor, Activist Post.
“Pemimpin Gereja Katolik [gereja setan],
Paus Benediktus XVI, telah menyerukan
ditegakkannya Pemerintahan Satu Dunia
dan Orde Dunia Baru. Dalam sebuah pidato
yang disampaikan di hadapan Dewan
Kepausan untuk Perdamaian dan Keadilan
pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012,
Paus menyerukan ‘pembangunan satu
komunitas dunia, dengan otoritas yang
sama,’ untuk melayani ‘kebaikan bersama
seluruh umat manusia.’”
Kebaikan bersama? Dalam kitab Wahyu
16:1-2, SANG PENCIPTA mengatakan
bahwa jika kita bergabung dengan
organisasi jahat seperti binatang ini,

Pemerintahan Satu Dunia, Orde Dunia
Baru, bahwa kita menutup rapat kehidupan
kita sendiri: “Dan aku mendengar suara
yang nyaring dari dalam Bait Suci berkata
kepada ketujuh malaikat itu: “Pergilah
dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka
SANG PENCIPTA itu ke atas bumi. Maka
pergilah malaikat yang pertama dan ia
menumpahkan cawannya ke atas bumi;
maka timbullah bisul yang jahat dan
yang berbahaya pada semua orang yang
memakai tanda dari binatang itu [yang
sekali lagi adalah tanda dari Pemerintahan
Satu Dunia, Orde Dunia Baru] dan yang
menyembah patungnya [yang adalah
seluruh dunia yang dibohongi, orangorang yang tidak diselamatkan].”
Wahyu 19:20 menyatakan, “Maka
tertangkaplah binatang itu [Pemerintahan
Satu Dunia, Orde Dunia Baru yang
dipimpin oleh Roma 17], dan bersama-sama
dengan dia nabi palsu [ yang tidak lain
adalah gereja setan Katolik Roma] yang
mengadakan mukjizat-mukjizat [mukjizat
palsu, seperti penampakan Maria, dan
patung YESUS yang berdarah di salib,
dan patung Maria dengan tangannya yang
berdarah] di hadapannya, dengan mukijzat
tersebut ia menyesatkan mereka yang telah
menerima tanda dari binatang itu [semua

orang di dunia yang telah diperdaya
oleh Setan], dan yang telah menyembah
patungnya [mereka yang melayani
pemerintahannya, dan masuk dalam daftar
gajinya]. Keduanya dilemparkan hiduphidup ke dalam lautan api yang menyalanyala oleh belerang.”
Apa yang sedang dilakukan dan dikatakan
paus ini adalah dengan cepat mengajak
dunia yang disesatkan ini untuk menerima
tanda dari binatang itu di tangan atau dahi
mereka. Semua yang menerima tanda ini
sama artinya dengan menghujat ROH
KUDUS, dan paus ini menipu banyak orang
dalam nama perdamaian dan keamanan.18
Wahyu 13:16-17 menyatakan, “Dan ia [Setan
yang ada di dalam paus, gerejanya yang sesat,
dan Orde Dunia Baru yang diinginkannya,
Pemerintahan Satu Dunia] menyebabkan
sehingga kepada semua orang, kecil atau
besar, kaya atau miskin, merdeka atau
hamba, diberi tanda pada tangan kanannya
atau pada dahinya: Dan tidak seorangpun
yang dapat membeli atau menjual selain dari
pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu
nama binatang itu atau bilangan namanya.”
Dalam
siaran
persnya,
Paus
menambahkan bahwa inilah, “sarana untuk
mempertahankan perdamaian dan keadilan
global [‘Iblislah yang menjadi bapamu

17 Why. 17:1-9, 15-18, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3 18 Yer. 6:13-14, 8:11, Yeh. 13:9-10, Mat. 10:34, 1 Tes. 5:1-9

Gereja Alamo,
Terima kasih atas kiriman literatur yang
terakhir. Saya dapat menggunakan kotak yang
lain. Saya kehabisan, hanya tersisa tiga lembar
literatur!
Bila saya melihat banyak mobil, saya
meletakannya di kaca depan! Rekaman Pendeta
Alamo mengenai menabur benih memberi
dampak sangat besar pada kehidupan saya.
Pastor Tony juga mengatakan, “Lakukan
sesuatu saat Anda bisa.” Kemarin saya melihat
sekolah dari gereja Lutheran dengan banyak
mobil dan satu kampus, dan kemudian ke
area pelabuhan Seal Beach lalu saya kehabisan
literatur! Ini hari bahagia dalam Tuhan dan saya
sungguh menikmati olah raga favorit saya,
“menghalau iblis pergi,” dan, sebagaimana
dikatakan Pendeta Tony, “Hal itu memberi
saya sukacita besar.” Banyak orang mendengar
tentang Tony melalui media yang dikontrol
oleh Vatikan sebagaimana Anda ketahui!
Ketika saya memberikan literatur kepada
orang-orang ini, saya memastikan mereka
mendengar kebenaran yang sesungguhnya
tentang Pendeta Alamo! Kampanye kotor yang
mereka lakukan untuk mendiskreditkannya,
tidak ada satupun yang benar dan mereka
membencinya (sebagaimana mereka

California
membenci Yesus) karena dia dianggap musuh
masyarakat umum #1 karena mengekpos
Vatikan, aliran gereja Setan.
Ini merupakan perang kata-kata seperti
yang dikatakan oleh Pendeta Alamo, kebenaran
Sang Pencipta melawan kebohongan Setan!
Namun, banyak orang yang saya beri literatur
ini mendengarkan kebenaran mengenai
gereja Alamo! Semakin mereka menganiaya
Tony, semakin saya tahu bahwa dia berasal
dari Tuhan. Anda hanya perlu mendengarkan
pesan yang disampaikan untuk mengetahui
bahwa dia sungguh-sungguh nabi dari
Sang Pencipta! Besar upahmu di Surga,
Pendeta Tony, karena memberikan hidupmu
kepada Sang Pencipta supaya orang lain
bisa diselamatkan dan masuk Surga untuk
kehidupan kekal, dan terbebas dari Neraka
abadi yang bernyala-nyala! Meskipun mereka
membunuh Anda, saya tahu bahwa pekerjaan
Sang Pencipta yang sudah Anda bangun akan
terus mewartakan injil yang abadi! Setan tidak
dapat menghentikan pekerjaan Sang Pencipta
yang sesungguhnya! Walaupun Anda berada
di penjara, injil tetap diwartakan bahkan lebih
gencar lagi melalui literatur Anda, dan oleh
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orang-orang Kristen yang berdedikasi seperti
Anda, Pendeta, ke seluruh dunia. Setan adalah
musuh yang sudah dikalahkan. Dimuliakanlah
Sang Pencipta!
Vatikan, pelacur besar tersebut, belum juga
berubah dan tidak akan pernah! Saya berdoa agar
Sang Pencipta melindungi Pendeta Alamo dari
binatang iblis ini dan saya percaya Sang Pencipta
pasti melindungi! “Setiap senjata yang ditempa
terhadap engkau tidak akan berhasil.” Suatu janji
yang luar biasa! “Jangan mengusik orang-orang
yang Kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap
nabi-nabi-Ku!” Wahyu 18:24 mengatakan, “Dan di
dalamnya [Vatikan] terdapat darah nabi-nabi dan
orang-orang kudus dan darah semua orang, yang
dibunuh di bumi.” Tetapi kita tahu pada akhirnya
siapa yang akan menang dan pasti bukan si iblis!
Maju terus! Saya percaya Anda bisa, gereja dan
Tony. Seperti dikatakan Tony, “Saya yakin Anda
sudah mendengar tentang hukum kriminal yang
baru—jika Anda menentang perkawinan sesama
jenis, hal itu dianggap melanggar hukum.” Saya
yakin mereka akan segera memberlakukannya.
Sekali lagi terima kasih atas segalanya.
Sangat mengharapkan literatur Anda sehingga
saya terus bisa melawan Setan! Puji Tuhan!
W. D.			
Lakewood, CA

dan kamu ingin melakukan keinginankeinginan bapamu. Ia adalah pembunuh
manusia sejak semula dan tidak hidup
dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak
ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta,
ia berkata atas kehendaknya sendiri: sebab
ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.’
(Yoh. 8:44).]. Visi Paus untuk menegakkan
Pemerintahan Satu Dunia dan Orde
Dunia Baru adalah bukan bertujuan untuk
menciptakan suatu kekuatan besar yang
baru, tetapi suatu badan pemerintahan
[untuk dunia yang terkutuk dan tidak
selamat (namun dengan pembebasan
untuk para kudus)] yang memberi mereka
(para politisi licik) yang bertanggung jawab
untuk membuat keputusan, suatu kriteria
penghakiman, dan panduan praktis.
Kata Paus sebagaimana dikutip berikut
‘Lembaga yang diusulkan (Pemerintahan
Dunia) tidak akan menjadi kekuatan besar,

yang terkonsentrasi di beberapa orang saja,
yang akan mendominasi semua bangsa,
mengeksploitasi yang paling lemah.’
[Inilah yang sesungguhnya sedang mereka
rencanakan untuk lakukan dan sedang
dilakukan.] Paus juga menggambarkan
visinya sebagai ‘kekuatan moral [immoral]’
atau otoritas moral [jika dia memang
sungguh bermoral, mengapa pemerintahan
ini
tidak
mengizinkan
Kesepuluh
Perintah SANG PENCIPTA dipasang di
sekolah-sekolah atau di gedung-gedung
pemerintahan, seperti halnya di ruang
pengadilan?] yang memiliki ‘kekuatan
untuk memengaruhi berdasarkan suatu
alasan, yaitu, otoritas bersama, dibatasi
oleh hukum dalam yurisdiksinya.’ ”19
SANG PENCIPTA memerintahkan kita
untuk menjauhi semua organisasi Setan,
terutama Pemerintahan Satu Dunia milik
Setan, yang menerima kontrolnya dari

Setan atas Orde Dunia Baru.20 Apakah
Anda akan percaya SANG PENCIPTA, atau
gereja setan Katolik Roma dan Pausnya?
Tidak ada keuntungan mempercayai Paus
Gereja Setan. Akhir dari mereka yang
percaya padanya dan mengikuti dia adalah
kehidupan kekal di Lautan Api.
Percayalah SANG PENCIPTA yang
dengan jelas mengatakan tidak ada
kehidupan di planet lain manapun. Juga
percayalah bahwa UFO adalah para
malaikat dari Surga, para Penjaga, dan
percayalah SANG PENCIPTA YANG
MAHA KUASA, sekali lagi, yang maha
hadir, yang artinya DIA selalu ada dimanamana pada saat yang sama.
Jika Anda memilih SANG PENCIPTA,
maka ucapkanlah doa ini. Kemudian
berikan diri Anda untuk dibaptis,
diselamkan dalam air, dalam nama BAPA,
(Bersambung ke halaman 8)

19 http://www.activistpost.com/2012/12/vatican-calls-for-world-government-and.html 20 2 Kor. 6:14-18, 2 Tes. 2:3-12, Why. 2:18-25, 14:8-11, 16:1-2, 10-11, bab. 17, 18:1-8,
19:1-3, 17-21, 20:4, 10 21 Mat. 28:19-20, Yoh. 3:5, Kis. 2:38, 19:3-5

Kesaksian Suzette Brown
Nama saya Suzette Brown dan saya telah
menjadi anggota Gereja Kristen Tony Alamo
selama hampir lima tahun. Tahun-tahun ini
merupakan lima tahun terbaik dalam hidup
saya. Melalui pengajaran pendeta saya, Tony
Alamo, saya telah belajar banyak mengenai
cara berdoa dan menemukan Tuhan, cara
membaca Alkitab dengan sikap penuh doa
dan bagaimana bersaksi kepada orangorang. Saya sangat berterima kasih atas
Gereja Kristen Tony Alamo karena setelah
saya menerima keselamatan, saya ingin
melayani Tuhan dengan segenap hati saya
dan menyerahkan hidup saya kepada-Nya,
dan pintu gereja ini selalu terbuka bagi saya.
Saya dibesarkan dalam gereja Kristen yang
berbeda sejak dari saya masih berusia yang
sangat muda. Saya mencintai musik rohani
saat saya masih kecil. Paman saya Mike adalah
seorang pendeta dan dia menceritakan pada
saya mengenai Neraka saat saya berusia lima
tahun. Dia menceritakan tentang api dan
siksaan yang abadi. Saya tanyakan pada dia,
“Bagaimana saya bisa diselamatkan?” Dia
berdoa bersama saya. Saya ingat mendoakan,
“Tuhan, saya percaya Engkau mati di salib
karena dosa-dosa saya dan bangkit kembali
pada hari ketiga. Datanglah dan masuklah
dalam hatiku, Tuhan Yesus.” Saya tidak
pernah diberitahu mengenai kuasa darah
Yesus yang membasuh bersih dosa-dosa saya
atau bahwa saya harus mematuhi perintah
Sang Pencipta. Paman saya mengatakan
bahwa saya diselamatkan dan tidak akan

kehilangan keselamatan saya. Saya percaya
mengenai “sekali diselamatkan, akan tetap
selamat,” dan bahwa tidak ada satu orang pun
yang sempurna. Inilah yang diajarkan gereja
kepada saya. Saya sungguh percaya bahwa
yang saya perlukan untuk keselamatan
hanyaIah berdoa dan percaya bahwa Yesus
wafat di salib untuk menebus dosa-dosa saya.
Sejak saat saya berusia 5 tahun saya percaya
saya diselamatkan.
Ketika saya duduk di sekolah menengah,
saya pergi ke Gereja Baptis Selatan. Pendeta dan
kepala paduan suara berbuat dosa yang membuat
saya meninggalkan kehidupan Kristiani saya.
Bukan karena saya lebih baik, saya pun seorang
pendosa. Saya berhenti ke gereja.
Tahun terakhir di sekolah menengah,
saya ingin menikmati hidup dan terkenal.
Saya murid yang pandai dengan semua nilai
A. Saya mulai bergaul dengan kelompok yang
salah pada tahun terakhir sekolah menengah
dan saya menjadi sangat kecanduan
akan methamphetamine. Saya mulai
melakukannya setiap hari. Saya menyadari
diri saya mulai berbohong, mencuri dan
menjual narkoba. Kehidupan saya meluncur
terus ke bawah. Saya menjadi kehilangan
arah dan sangat depresi. Saya merasa kosong
dan kesepian sendiri. Saya meninggalkan
rumah dan tinggal bersama pacar saya
seorang pengedar narkoba dan saya menjadi
sangat tidak bahagia. Saya keluar dari
perguruan tinggi dan berhenti bekerja dan
menjalani kehidupan dalam dunia narkoba.
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Saudari Suzette Brown
Saya memakai methamphetamine selama
delapan tahun dalam hidup saya. Saya tidak
pernah ingin kecanduan pada apa pun, tetapi
Setan menahan saya dan saya tidak bisa
menghentikannya.
Beberapa tahun setelah insiden 11
September, saya menonton sebuah tayangan
dokumenter yang disebut“Loose Change.”
Saya melihat Menara Kembar runtuh dan
saya tahu ini merupakan penghancuran yang
terkendali. Saya mulai melakukan riset pada
tanggal 11 September. Saya ingin mengetahui
kebenaran, siapa yang bertanggung
jawab atas insiden 11 September. Saya
tidak mempercayai pemerintah kita. Saya

(Bersambung ke halaman 6)

Kesaksian Suzette Brown
(Sambungan dari halaman 5)

melakukan riset selama empat sampai lima
tahun—ribuan jam penelitian. Riset ini
seperti sebuah pelarian dari hidup saya dan
menjadi suatu obsesi. Pada saat ini dalam
kehidupan saya, saya banyak mengonsumsi
narkoba dan melakukan riset. Satu hari saya
menyadari bahwa yang saya baca adalah
kebohongan. Saat saya sedang duduk di
hadapan komputer, saya mulai berdoa, “Ya
Tuhan, tunjukkanlah pada saya kebenaran
mengenai peristiwa 11 September; saya
merasa berbeban untuk mengetahui
kebenarannya. Saya sudah melakukan
semua riset ini. Tunjukkan kebenaran dan
singkirkanlah segala kebohongan.” Tuhan
segera menjawab doa saya. Saya mulai
menemukan informasi mengenai para Yesuit
dan tentang Vatikan. Saya belum pernah tahu
apa pun tentang Gereja Katolik. Saya melihat
video online dari Alberto Rivera (seorang
mantan imam Yesuit) berbicara pada suatu
acara Gereja Kristen Tony Alamo tahun
1984. Saya menulis catatan pada sebuah
kertas catatan berwarna kuning, “Gereja
Kristen Tony Alamo” dan menyimpannya,
dan kemudian dengan total melupakan
tentang Gereja Kristen Tony Alamo. Saya

terus melakukan riset mengenai para
Yesuit dan tentang Vatikan. Saya percaya
akan pengangkatan sebelum kesengsaraan,
sehingga saya berpendapat saya tidak akan
berada di sini seandainya pemerintahan
satu dunia ada di sini. Sang Pencipta mulai
membuat membuka pemikiran saya agar
dapat mengerti bahwa kita hidup di harihari akhir dan bahwa Vatikan adalah Ibu
dari semua Kekejian di bumi. Saya tidak mau
mempercayainya.
Pada saat itu, suatu hari pacar saya datang
dan mengatakan bahwa pengangkatan itu
tidak benar adanya. Saya menjadi marah,
namun saya tidak mengenal Alkitab dan
saya tidak dapat mengatakan apa pun
pada dia yang bersumber dari Alkitab
untuk mendukung keyakinan saya. Maka,
saya mulai membaca Alkitab untuk
membuktikan bahwa dia salah. Saya tidak
dapat menemukan sesuatu apa pun di dalam
Alkitab untuk mendukung keyakinan saya.
Saya membaca Injil Matius bab 24 ayat 2930: “Segera sesudah siksaan pada masa itu,
matahari akan menjadi gelap dan bulan
tidak bercahaya dan bintang-bintang akan
berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit
akan goncang: Pada waktu itu akan tampak

Germany
Yang terhormat Pendeta Alamo,
Salam damai dalam nama SANG PENCIPTA. Saya juga terberkati
dengan membaca situs web Anda. Saya ingin meminta bantuan Anda
untuk mengirimkan literatur Anda dalam bahasa Inggris dan Jerman.
Akan sangat baik jika Anda bisa mengirimkan materi tersebut untuk 100
orang karena saya ingin semua orang di gereja saya memiliki buku Mesias
tersebut. Selain itu, mohon kiranya Anda dapat mengirimkan 50 dalam
bahasa Jerman dan 50 dalam bahasa Inggris. Kami juga memerlukan 10
Alkitab baik yang berbahasa Inggris atau bahasa Jerman dan kami butuh
selebaran untuk 1.000 orang karena kami ingin menjangkau lebih luas
lagi! Kiranya Sang Pencipta memberkati Anda secara berlimpah karena
Anda telah membantu kami memenangkan jiwa yang hilang dengan
firman Sang Pencipta! Menanti kabar dari Anda!
Salam dalam Kristus,
Andre J. Schoen 				
Cologne, Germany

Afrika Selatan
Betapa ajaibnya Dia, Sang Pencipta dari Yakub dan Sang Pencipta kita
Yang Hidup dan Maha Kudus! Saya selalu bersyukur kepada Sang Pencipta
karena pelayanan Anda sungguh-sungguh membawa orang kembali kepada
Sang Pencipta, kemudian mereka mulai melayani Sang Pencipta dengan
segenap hati, pikiran, jiwa dan kekuatan mereka. Terima kasih, PendetaTony
Alamo. Kiranya rahmat dan belas kasih Sang Pencipta selalu menyertai Anda
dan gereja Anda.
Gift Limban Nangwale		
Yohanesburg, Republik Afrika Selatan
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tanda Anak Manusia di langit dan semua
bangsa di bumi akan meratap dan mereka
akan melihat Anak Manusia itu datang di
atas awan-awan di langit dengan segala
kekuasaan dan kemuliaan-Nya.” Saya kira,
“Tuhan akan datang setelah penyiksaan,
bukan sebelumnya!” Selain itu, saya juga terus
membaca ayat-ayat di mana IA mengatakan
kepada para murid-Nya agar “berjagajaga,” dan “siap sedia,” “Kamu tidak tahu
kapan, saat atau jam kedatangan-Ku.” Saya
bertanya kepada Tuhan, “Mengapa Engkau
memerintahkan murid-murid-Mu untuk
berjaga-jaga dan siap sedia jika kita tidak
bisa kehilangan keselamatan kita? Untuk apa
kita berjaga-jaga?” Tuhan berbicara dalam
hati saya dan mengatakan, “Karena kamu
bisa kehilangan keselamatanmu.” Saya juga
sangat marah kepada gereja. Saya merasa
telah dibohongi dan ditipu. Saya tidak mau
kembali ke gereja.
Pada saat itu, saya masih merupakan
jiwa yang hilang dan mati karena dosa,
kecanduan akan narkoba. Saya berhenti
melakukan riset tentang para Yesuit
ini karena menjadi takut. Saya ingin
melupakannya, tidak mau mengingatingatnya. Suatu hari, saya sedang “mabuk”
karena narkoba di ruang duduk saya dan
suatu perasaan serta keyakinan yang
luar biasa menghampiri saya. Saya dapat

Uganda
Yang terhormat Pendeta Tony Alamo,
Salam bagi Anda dalam nama Yesus Kristus.
Saya Pendeta Embwata Yamungu, distributor
literatur Anda di Kampala, Uganda.
Saya ingin bersyukur dan berterima kasih
kepada Sang Pencipta atas semua pekerjaan
yang Dia lakukan melalui literatur Anda. Saya
mendistribusikan literatur Anda di Sekolah
City Center College dan Sekolah Nakivubo
Primary. Lebih dari 30 murid menerima
keselamatan. Di Republik Demokratik
Kongo, 15 orang menerima keselamatan.
Saya mohon agar Anda mengirimkan
saya literatur 20 Alkitab berbahasa Inggris,
20 Alkitab berbahasa Prancis, 20 buku
tentang Mesias berbahasa Prancis, 20 buku
tentang Mesias berbahasa Inggris, 25 kaos
untuk tim di Uganda dan Kongo. Semua
Alkitab tersebut akan didistribusikan
kepada mereka yang baru bertobat, orangorang yang kami kasihi.
Salam dalam Kristus,
Pendeta Embwata Yamungu
Kampala, Uganda

merasakan kehadiran Tuhan. Saya mulai
menangis tanpa bisa dikontrol. Saya
bertekuk lutut dan berteriak memanggil
Tuhan dengan segenap hati, sambil
mengatakan “Ya Tuhan, bagaimana saya
bisa mengatakan saya mengasihi-Mu tetapi
tetap berbuat dosa, dan bagaimana saya
bisa menyebut diri saya seorang Kristen
dan tetap berbuat dosa?” Hati saya hancur
berkeping-keping. Saya merasa sangat
malu, hancur, dan sangat kotor. Tuhan
menunjukkan bahwa saya tidak selamat dan
bahwa saya sedang menuju ke Neraka. Saya
meminta Tuhan untuk menunjukkan pada
saya bagaimana saya bisa segera berdamai
dengan Dia, suatu tempat yang harus saya
kunjungi. Saya katakan pada Tuhan bahwa
semua gereja membohongi saya dan harus
ada tempat ke mana saya harus pergi. Saya
tidak mau masuk Neraka, saya tidak mau
memakai narkoba lagi, namun saya tidak
mampu menghentikannya. Saya tidak ingin
berbuat dosa lagi, tetapi saya merasa tidak
mampu untuk berhenti.

Saudara Joseph Banda sedang membagikan
literatur untuk memenangkan jiwa dari Pendeta
Alamo di pusat kota Chipata—Chipata, Zambia

Florida
Terima
kasih
banyak!
Supaya
Pendeta Alamo tahu bahwa saya sudah
banyak mengunduh pesan-pesan yang
disampaikannya dan menyalinnya ke CD
untuk saya dengarkan. Cara ini membuat
saya tidak lagi mendengarkan pembicaraan
di radio (saya sudah tidak lagi menggunakan
TV saya buatan tahun 2003). Selama ini saya
sudah mendengarkan pesan-pesan dari
Pendeta Alamo, dan saya pun banyak belajar
mengenai FIRMAN. Pesan-pesan tersebut
sungguh telah banyak memberkati saya!
Salam kasih dalam Yesus,
Hank Christen
St. Petersburg, Florida

Saya menemukan catatan di kertas kuning
yang saya buat beberapa bulan lalu, “Gereja
Kristen Tony Alamo.” Saya mencoba online
dan mulai membaca literatur Injil. Saya tidak
merasa cukup. Literatur tersebut penuh
dengan Roh Kudus dan bagaikan air segar
menyembuhkan jiwaku yang hancur. Saya
membaca literatur tersebut siang dan malam.
Sungguh penuh kuasa. Saya juga membaca
“Rahasia Paus,” “Agen-Agen Pemerintahan
Satu-Dunia Jahat Menyamar Sebagai Agenagen Amerika Serikat,” dan “Pearl Harbor
Lainnya” dan saya yakin pendeta kita tahu
akan kebenaran.
Saya minta pacar saya mengantarkan
saya dari San Francisco Bay pada hari Sabtu
malam. Saya menghadiri dua kebaktian
pada hari Minggu. Saya dapat merasakan
kehadiran Roh Kudus. Saya tahu di sini bahwa
Tuhan menginginkan saya, tetapi saya belum
siap. Saya pulang dan Tuhan tetap berurusan
dengan saya selama tiga minggu. Saya masih
ketagihan narkoba, demikian juga pacar saya.
Pada suatu hari, ketika saya sedang membaca
literatur yang berjudul, “The Road
to Power” saya mendapatkan suatu
keyakinan iman yang membuat
saya langsung berlutut. Setan
mengatakan bahwa saya akan
kembali ke narkoba sehingga
saya tidak mau mengucapkan doa
seorang pendosa. Namun kali
ini, belenggu tersebut akhirnya
terpatahkan. Saya percaya dengan
segenap hati bahwa Tuhan pasti
akan membebaskan saya dari

dosa-dosa saya dan dari keterikatan saya
dengan narkoba. Dengan segenap hati
saya kemudian mengucapkan doa seorang
pendosa, mengambil keputusan, “Saya akan
melayani Tuhan dengan segenap hati dan
tidak akan kembali pada kehidupan yang
penuh dosa.” Saya berlutut di kamar hotel.
Yesus Kristus telah membebaskan saya.
Saya tahu saya sudah diselamatkan. Saya
dapat merasakan Roh Kudus hadir dan
masuk dalam hidup saya dan darah-Nya
membasuh serta membersihkan dosa-dosa
saya. Saya sangat bahagia. Saya menangis,
ari mata sukacita. Saya ingin lari dan
menceritakan kepada semua orang apa yang
baru saja terjadi pada diri saya. Saya tidak
lagi mempunyai keinginan untuk memakai
narkoba dan berbuat dosa. Yang ingin saya
lakukan hanyalah membaca Alkitab dan
melayani Tuhan. Saya bergabung dengan
gereja ini dua hari setelah saya diselamatkan
pada tanggal 11 Januari 2008. Saya mengepak
dua buah koper dan naik kereta dan akhirnya
tiba di sini. Saya belum pernah sebahagia
sekarang. Saya bebas dari narkoba. Saya
menerima Baptisan Roh Kudus dan inilah
yang saya ingin lakukan seumur hidup saya,
memberi kembali kepada Tuhan karena Dia
sudah memberikan hidup-Nya untuk saya
di Kalvari. Tuhan sungguh-sungguh dapat
menyelamatkan dan memberikan Anda
kuasa untuk mengalahkan dosa. Dia sudah
melakukannya untuk saya dan Dia mampu
melakukannya untuk siapa saja yang mau
memanggil Dia dengan sepenuh hati, tulus
dan penuh pertobatan.

Filipina

Yang terhormat Penginjil Tony Alamo,
Saya menuliskan ini dengan bantuan
putri dari majikan saya yang sudah saya
anggap sebagai adik perempuan saya
sendiri, karena saya tidak terampil menulis
dalam bahasa Inggris dan berbicara dalam
bahasa tersebut. Saya berusia sembilan
belas tahun; lulusan sekolah menengah
di salah satu provinsi di Filipina yang
disebut Antique dan telah bekerja sebagai
pembantu rumah tangga dengan keluarga
yang sangat baik ini selama lebih dari satu
tahun hingga sekarang.
Keluarga ini mendengarkan program
radio “Tony Alamo Ministries” setiap hari
Minggu dan mereka pernah mengajak
saya untuk ikut mendengarkan juga.
Kadang-kadang saya tidak mengerti
kata-kata yang diucapkan, tetapi mereka
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membantu menjelaskannya pada saya apa
yang sedang dikatakan dalam program
tersebut, dan setelah saya memahaminya
saya mulai merenungkan pesan tersebut
dan lebih menghargainya.
Saya harap Anda akan terus mewartakan
kasih Sang Pencipta melalui programprogram Anda. Kiranya kuasa Sang
Pencipta turun lebih banyak pada Anda dan
mohon juga mengingat saya dalam doa-doa
Anda, terutama untuk kesehatan keluarga
saya. Mohon juga mendoakan keluarga
tempat saya bekerja. Mereka sangat baik
terhadap saya dan memperlakukan saya
sebagai anggota keluarga mereka sendiri.
Salamat po (terima kasih).
Liezzle Esponilla
Kota Quezon , Filipina

KERETA PERANG BERAPI
(Sambungan dari halaman 5)
PUTERA, dan ROH KUDUS.21 Pelajari
Alkitab versi King James, dan lakukan apa
yang dikatakannya.22
TUHAN KU dan SANG PENCIPTA,
kasihanilah jiwaku, aku seorang pendosa.23 Aku percaya bahwa YESUS KRISTUS adalah PUTERA SANG PENCIPTA
yang HIDUP.24 Aku percaya bahwa DIA
telah mati di kayu salib dan menumpahkan DARAH-NYA yang kudus untuk pengampunan semua dosa masa laluku.25 Aku
percaya bahwa SANG PENCIPTA membangkitkan YESUS dari kematian dengan
kuasa ROH KUDUS,26 dan bahwa IA sekarang duduk di sebelah kanan SANG PENCIPTA dan pada saat ini juga mendengarkan pengakuan dosaku dan doa ini.27 Aku
membuka pintu hatiku, dan aku mengundang ENGKAU masuk ke hatiku, TUHAN
YESUS.28 Bersihkanlah semua dosa yang
mengotoriku dengan dan dalam darah
yang maha kudus yang ENGKAU TUMPAHKAN di kayu salib di Kalvari sebagai
silih atas dosaku.29 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.30 FIRMAN-MU
mengatakan bahwa ENGKAU tidak akan
menolak seorang pun, dan tentunya termasuk diriku.31 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.32 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.33
Setelah penyelamatan, YESUS berkata
berilah baptislah dirimu, basuhlah dirimu
di dalam air, dalam nama BAPA, dan
PUTERA, dan ROH KUDUS.34 Pelajarilah
dengan rajin Alkitab KJV (Terjemahan
Baru), dan lakukan apa yang dikatakannya
hingga ajal menjemput.35
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

22 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Yak. 1:22-25, Why. 3:18 23 Mzm. 51:5, Rm. 3:10-12, 23 24 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33,

Yoh. 9:35-37, Rm. 1:3-4 25 Kis. 4:12, 20:28, Rm. 3:25, 1 Yoh. 1:7, Why. 5:9 26 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 27 Luk. 22:69, Kis. 2:25-36, Ibr. 10:12-13 28 1 Kor. 3:16, Why. 3:20
29 Ef. 2:13-22, Ibr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yoh. 1:7, Why. 1:5, 7:14 30 Mat. 26:28, Kis. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 31 Mat. 21:22, Yoh.
6:35, 37-40, Rm. 10:13 32 Ibr. 11:6 33 Yoh. 5:14, 8:11, Rm. 6:4, 1 Kor. 15:10, Why. 7:14, 22:14 34 Mat. 28:18-20, Yoh. 3:5, Kis. 2:38,
19:3-5 35 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

persepuluhan [10% dari ‘persepuluhan’ 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 tingkaptingkap 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 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-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!!!! 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 Februari 2013 Hak Cipta Dilindungi Pendeta Dunia Tony Alamo ® Terdaftar Februari 2013
INDONESIAN—17500 Chariots of Fire

8

