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MUJIZAT-MUJIZAT DI ATAS, DI SURGA
DAN

TANDA-TANDA DI BAWAH, DI BUMI

juga, tahukah Anda bahwa UFO
atau piring terbang tersebut yang
Jutaan orang telah melaporkan
dilihat banyak orang sesungguhnya
tentang penampakan UFO, yang
adalah para malaikat yang turun
juga disebut piring terbang. Tidak
melakukan survei ke dunia sebelum
perlu disangkal lagi bahwa UFO itu
mereka memuntahkan murka
ada karena memang mereka sungSANG PENCIPTA ke atas bumi
guh ada.
untuk menghancurkannya? SANG
Para murid YESUS bertanya
PENCIPTA selalu mengutus para
kepada-NYA, “Katakanlah kepada
malaikat-NYA untuk menumpahkan
kami, bilamanakah itu akan terjadi
murka-NYA kepada para pendosa
dan apakah tanda kedatangan-Mu
di bumi.2
dan tanda kesudahan dunia?” Dan
Kejadian 6:6-7 mengatakan bahTony dan Susan Alamo, orkestra, dan paduan
YESUS menjawab serta mengatakan
wa “maka menyesallah TUHAN,
suara dalam acara siaran televisi tahun 1970-an
kepada mereka, Waspadalah supaya
bahwa IA telah menjadikan manusia
dan awal tahun 1980-an
jangan ada orang yang menyesatkan
di bumi, dan hal itu memilukan hatikamu. Sebab banyak orang akan
NYA. Dan kemudian berfirmanlah
“Pada waktu itu kamu akan diserah- TUHAN: “Aku akan menghapuskan
datang dengan memakai nama-Ku dan
berkata: Akulah MESIAS, dan mereka kan supaya disiksa, dan kamu akan di- manusia yang telah Kuciptakan itu dari
akan menyesatkan banyak orang. Kamu bunuh: dan kamu [orang-orang Kristen muka bumi, baik manusia maupun heakan mendengar deru perang atau yang lahir baru dalam ROH] akan dibenci wan dan binatang-binatang melata dan
kabar-kabar tentang perang. [Kamus semua bangsa oleh karena nama-KU. burung-burung di udara, sebab AKU
Webster mengatakan bahwa perang, se- Dan banyak orang akan murtad dan menyesal, bahwa Aku telah menjadikan
dikit banyak, akan menyebabkan wabah, mereka akan saling menyerahkan dan mereka.”
yaitu ‘epidemi/penyebaran penyakit saling membenci.” (Matius 24:3-10). 1
Lalu YESUS pun mengatakan di dalam
yang mematikan, malapetaka; segala “Kebencian,” dalam Kamus Webster, Matius 24:37-39, “Sebab sebagaimana
sesuatu yang dianggap membahayakan; artinya “memiliki perasaan tidak suka halnya pada zaman Nuh, demikian pula
mungkin menyebabkan kematian; ber- yang kuat atau kehendak buruk akan, halnya kelak pada kedatangan ANAK
bahaya bagi masyarakat (wabah yang berharap untuk menghindari [seperti Manusia. Sebab sebagaimana mereka
mengancam terjadinya perang)’]. Namun dalam pengertian, tidak suka akan SANG pada zaman sebelum air bah itu makan
berawas-awaslah jangan kamu gelisah; PENCIPTA, tidak suka akan Alkitab, dan minum, kawin dan mengawinkan,
sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi membenci orang-orang Kristen].”
sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam
Rasul Petrus dengan suara nyaring bahtera, dan mereka tidak tahu akan
itu belum kesudahannya. Sebab bangsa
akan bangkit melawan bangsa, dan me ng u mand ang k an nubu at nabi sesuatu, sebelum air bah itu datang dan
kerajaan melawan kerajaan: dan akan Yoel mengenai akhir zaman, dengan melenyapkan mereka semua, demikian
ada kelaparan, dan wabah [peperangan, mengatakan akan terjadi “mujizat- pulalah halnya kelak pada kedatangan
penyakit, kekeringan, badai, banjir] dan mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda ANAK Manusia.”
gempa bumi di berbagai tempat. Akan di bawah, di bumi” (Kis. 2:19). Tahukah
Jika keadaan itu membuat SANG
tetapi semuanya itu barulah permulaan Anda bahwa susunan kerajaan surga PENCIPTA menyesal bahwa IA telah
(Bersambung ke halaman 2)
telah mengalami perubahan besar? Dan
penderitaan.

oleh Tony Alamo

1 Mrk. 13:12-13, Luk. 12:51-53, Yoh. 16:1-3 2 Kej. 19:1, 13, 2 Sam. 24:15-17, 24:15-16, 2 Raj. 19:35, 2 Taw. 32:21, Mzm. 78:49, Mat. 13:41-42, Kis. 12:23, 2 Tes. 1:7-9, Why. 7:1-2,
9:15, 15:1, pasal. 16
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MUJIZAT-MUJIZAT DI ATAS, DI SURGA
DAN

TANDA-TANDA DI BAWAH, DI BUMI
(Sambungan dari halaman 1)
menciptakan manusia pada zaman Nuh,
sedemikian mendalamnya sehingga IA
memerintahkan para malaikat-NYA
untuk menghancurkan semua mahluk
hidup dengan air bah di bumi ini dengan
mengecualikan Nuh, istrinya, ketiga
anak lelakinya, beserta istri mereka,
apakah Anda tidak berpikir bahwa
SANG PENCIPTA akan memakai pada
malaikat-NYA untuk melakukan hal yang
sama kepada semua penduduk dunia
saat ini, ketika IA menganggap bahwa
semua orang di dunia ini telah jauh lebih
berdosa daripada mereka yang hidup di
zaman Nuh?
Tidak ada malaikat perempuan.
Semua malaikat SANG PENCIPTA
adalah laki-laki. Semua yang mengemudikan piring terbang tersebut adalah para
malaikat laki-laki, menyelidiki perbuatan
jahat di dunia saat ini, dan di sana-sini,
sambil memberikan kepada orang-orang
di dunia ini contoh kehancuran yang
akan segera datang membinasakan seluruh bumi ini.
Sepanjang masa, SANG PENCIPTA
selalu memakai para malaikat baik untuk
menghancurkan pekerjaan Setan dalam
kehidupan manusia di bumi, seperti halnya di Sodom, Gomorah, dan di banyak
tempat lainnya yang disebutkan dalam
Kitab Suci.3 Dalam rencana pemusnahan
yang kedua dan terakhir kali dari bumi
yang sekarang ini, SANG PENCIPTA
memberitahukan kepada kita dalam kitab
Wahyu bahwa para malaikatlah yang
akan menumpahkan keempat belas malapetaka ke atas bumi ini sampai seluruh
bumi ini hancur.4
Wahyu 8:2 sampai 9:21 mengatakan,
“Lalu aku melihat ketujuh malaikat, yang
berdiri di hadapan TUHAN, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala.
Maka datanglah seorang malaikat lain,
dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan
sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya
diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan
doa semua orang kudus di atas mezbah
emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah
asap kemenyan bersama-sama dengan
doa orang-orang kudus itu dari tangan
malaikat itu ke hadapan TUHAN. Lalu
malaikat itu mengambil pedupaan itu,
3 Kej. 19:12-25 4 Why. 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 14:15-20,
15:1, 5-8, 16:1-12, 17-21

mengisinya dengan api dari mezbah, dan
melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar
dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat
yang memegang ketujuh sangkakala itu
bersiap-siap untuk meniup sangkakala.
“Lalu malaikat yang pertama meniup
sangkakalanya dan terjadilah hujan es,
dan api, bercampur darah; dan semuanya
itu dilemparkan ke bumi; maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga
dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh
rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat
yang kedua meniup sangkakalanya dan
ada sesuatu seperti gunung besar, yang
menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke
dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu
menjadi darah, dan matilah sepertiga
dari segala makhluk yang bernyawa di
dalam laut dan binasalah sepertiga dari
semua kapal.
“Lalu malaikat yang ketiga meniup
sangkakalanya dan jatuhlah dari langit
sebuah bintang besar, menyala-nyala
seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari
sungai-sungai [dan sebelum ini, angkatan
udara TUHAN, piring terbang yang
umumnya disebut UFO, memperhatikan
semua kejahatan di bumi, dan dengan
senang hati menumpahkan murka
TUHAN atas kehidupan manusia yang
menjijikkan dan keji], dan mata-mata
air; Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan
sepertiga dari semua air menjadi apsintus,
dan banyak orang mati karena air itu,
sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat
yang keempat meniup sangkakalanya dan
terpukullah sepertiga dari matahari dan
sepertiga dari bulan dan sepertiga dari
bintang-bintang, sehingga sepertiga dari
padanya menjadi gelap dan sepertiga dari
siang hari tidak terang dan demikian juga
malam hari.
“Lalu aku melihat: aku mendengar
seorang malaikat (seekor burung nasar)
terbang di tengah langit dan berkata
dengan suara nyaring: “Celaka, celaka,

celakalah mereka yang diam di atas
bumi oleh karena bunyi sangkakala
ketiga malaikat lain, yang masih akan
meniup sangkakalanya!” [Ayat-ayat ini
menunjukkan pada kita bahwa para
malaikat—malaikat SANG PENCIPTA
yang bertugas menghancurkan—paham
benar apa yang terjadi di waktu yang akan
datang. Sayang sekali, manusia di bumi
ini, yang jahat, tidak mampu mengerti!].
“Lalu malaikat yang kelima meniup
sangkakalanya, dan aku melihat sebuah
bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi,
dan kepadanya diberikan anak kunci
lobang jurang maut. Maka dibukanyalah
pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah
asap dari lobang itu bagaikan asap tanur
besar, dan matahari dan angkasa menjadi
gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap
itu berkeluaranlah belalang-belalang ke
atas bumi dan kepada mereka diberikan
kuasa sama seperti kuasa kalajengkingkalajengking di bumi. Dan kepada mereka
dipesankan, supaya mereka jangan
merusakkan rumput-rumput di bumi
atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohonpohon, melainkan hanya manusia yang
tidak memakai meterai TUHAN di dahi
mereka. [Tidakkah Anda merasa aneh,
jika orang mengatakan bahwa TUHAN
lebih pemurka dalam Perjanjian Lama
daripada di dalam Perjanjian Baru? Tetapi
kenyataannya tidak seperti itu, bukan?]
Dan mereka diperkenankan bukan untuk
membunuh manusia, melainkan hanya
untuk menyiksa mereka lima bulan
lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan
kalajengking, apabila ia menyengat
manusia. Dan pada masa itu orang-orang
akan mencari maut, tetapi mereka tidak
akan menemukannya, dan mereka akan
ingin mati, tetapi maut lari dari mereka.
[Dalam Perjanjian Lama, hukuman tidak
pernah diberikan dengan cara sedemikian
melela h kannya. Renung kan la h—
Anda tidak dapat memilih ataupun
menentangnya karena SANG PENCIPTA

Zimbabwe

Dengan hormat,
Program Radio Africa Two telah membawa harapan kepada begitu banyak
orang dalam komunitas saya. Saat Saya pertama kali mendengarkan program tersebut, Saya tersentuh dan Saya mengajak keluarga saya untuk ikut mendengarkannya
juga bersama Saya. Program tersebut telah mengubah kehidupan kami. Terima kasih banyak, Anda telah menyebarkan Injil ke seluruh Afrika.
Semoga Tuhan memberkati dan membalas kebaikan Anda.
Mohon kiranya Anda bisa mengirimkan kepada Saya bahan-bahan religius yang dapat
Anda berikan. Bahan-bahan tersebut akan mengangkat kehidupan rohani/spiritual saya.
Salam hormat dan terima kasih,
Winston Tambwadr				
Bulawayo, Zimbabwe
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adalah DIKTATOR BESAR, dan IA akan
selalu berkuasa, tidak peduli penduduk
bumi ini menyukainya atau tidak. Tidak
ada kebenaran politis dan tidak ada
demokrasi—hanya teokrasi!] Dan rupa
belalang-belalang itu sama seperti kuda
yang disiapkan untuk peperangan, dan
di atas kepala mereka ada sesuatu yang
menyerupai mahkota emas, dan muka
mereka sama seperti muka manusia.
Dan rambut mereka sama seperti rambut
perempuan dan gigi mereka sama seperti
gigi singa. Dan dada mereka sama seperti
baju zirah, dan bunyi sayap mereka
bagaikan bunyi kereta-kereta yang
ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke
medan peperangan. Dan ekor mereka
sama seperti kalajengking dan ada
sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu
terdapat kuasa mereka untuk menyakiti
manusia, lima bulan lamanya. Dan raja
yang memerintah mereka ialah malaikat
jurang maut; namanya dalam bahasa
Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa
Yunani ialah Apolion.
“Celaka yang pertama sudah lewat.
Sekarang akan menyusul dua celaka

Missouri
Saudara dan Saudariku yang terkasih,
Salam kepada Anda dalam Tuhan
kita. Saya berdoa agar Anda semua
baik-baik saja. Saya aman dan selamat
dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Anda telah mengirimkan literatur ini. Kesaksian Pastor Alamo
mengenai “Tulang-tulang Kering / Dry
Bones” sungguh mengagumkan. Sungguh luar biasa mengetahui bahwa ia
meninggalkan kehidupan yang berlimpah dengan kekayaan dan ketenaran
untuk melayani Sang Pencipta yang
hidup. Seandainya ada lebih banyak
orang seperti dia, negara kita tentu akan
berada dalam kondisi yang lebih baik.
Pastor Alamo benar-benar seorang
patriot besar. Saya ingin mempelajari
lebih banyak tentang dia. Literatur apa
pun yang Anda kirimkan mengenai
Pastor Alamo akan sangat kami hargai.
Terima kasih atas semua yang telah
Anda lakukan.
Dalam Yesus Kristus,
Richard Bounds
Bonne Terre, MO

PELAYANAN DARING ALAMO
www.alamoministries.com

lagi. Lalu malaikat yang keenam meniup
sangkakalanya, dan aku mendengar
suatu suara keluar dari keempat tanduk
mezbah emas yang di hadapan Tuhan,
dan berkata kepada malaikat yang
keenam yang memegang sangkakala itu:
“Lepaskanlah keempat malaikat yang
terikat dekat sungai besar Efrat itu.” Maka
dilepaskanlah keempat malaikat yang
telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan
dan tahun untuk membunuh sepertiga
dari umat manusia. Dan jumlah tentara
itu ialah dua puluh ribu laksa [dua ratus
juta] pasukan berkuda; aku mendengar
jumlah mereka. Maka demikianlah aku
melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda
dan orang-orang yang menungganginya;
mereka memakai baju zirah, merah api
dan biru dan kuning belerang warnanya;
kepala kuda-kuda itu sama seperti
kepala singa, dan dari mulutnya keluar
api, dan asap dan belerang. Oleh ketiga
malapetaka ini dibunuh sepertiga dari
umat manusia [Seandainya pada saat
itu ada tujuh miliar umat manusia di
bumi, seperti sekarang ini, dan sepertiga
dari mereka dibunuh oleh malapetaka
ini, tentu jumlah ini menjadi sesuatu
yang tak tertandingi dalam sejarah
jumlah manusia yang dibunuh seketika.
Namun, kita tetap tidak pernah tahu
berapa banyak orang yang dibunuh
dalam bencana air bah pada masa Nuh,
walaupun kita tahu semua orang mati
tenggelam kecuali Nuh dan keluarganya,
delapan jiwa.5], oleh api, dan asap dan
belerang, yang keluar dari mulutnya.
Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di
dalam mulutnya dan di dalam ekornya:
sebab ekornya sama seperti ular; mereka
berkepala dan dengan kepala mereka
itu mereka mendatangkan kerusakan.
Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh
malapetaka itu, tidak juga bertobat dari
perbuatan tangan mereka: mereka tidak
berhenti menyembah roh-roh jahat dan
berhala-berhala dari emas dan perak, dari
tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat
melihat atau mendengar atau berjalan:
Dan mereka tidak bertobat dari pada
pembunuhan [aborsi], sihir, percabulan
dan pencurian.”
Wahyu 11:14-19: “Celaka yang kedua
sudah lewat: lihatlah, celaka yang ketiga
segera menyusul. Lalu malaikat yang
ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam
Surga, katanya: “Pemerintahan atas dunia
dipegang oleh TUHAN kita dan DIA yang
diurapi-NYA (KRISTUS), dan IA akan

memerintah sebagai raja sampai selamalamanya.” Dan kedua puluh empat tuatua, yang duduk di hadapan TUHAN
di atas takhta mereka, tersungkur dan
menyembah TUHAN, sambil berkata:
“Kami mengucap syukur kepada-MU, ya
TUHAN, TUHAN, YANG MAHAKUASA, yang ada dan yang sudah ada, dan
yang akan datang; karena ENGKAU
telah memangku kuasa-MU yang besar
dan telah mulai memerintah sebagai raja.
Dan semua bangsa telah marah, tetapi
amarah-MU telah datang dan saat bagi
orang-orang mati untuk dihakimi dan
ENGKAU akan memberi upah kepada
hamba-hamba-MU, nabi-nabi dan orangorang kudus dan kepada mereka yang
takut akan nama-MU, kepada orangorang kecil dan orang-orang besar dan
untuk membinasakan barangsiapa yang
membinasakan bumi.” Maka terbukalah
Bait Suci TUHAN yang di Surga, dan
kelihatanlah tabut perjanjian-NYA di
dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat
dan deru guruh dan gempa bumi dan
hujan es lebat.”
Angkatan udara SANG PENCIPTA,
piring-piring terbang, UFO, saat ini sedang melakukan survei di bumi untuk
mempersiapkan penghakiman terakhir
dari SANG PENCIPTA. Anda boleh tertawa, tetapi piring terbang itu memang
ada dan dikemudikan oleh para malaikat. Jutaan orang telah melihatnya, dan
mereka bukan berasal dari planet lain.
Setiap kali SANG PENCIPTA melakukan sesuatu, Setan berusaha membuat
seolah dia bisa menirukannya. Akan tetapi, Setan tidak dapat menirunya. Setan
mengirimkan penglihatan-penglihatan
palsu akan UFO, dan membuat mahlukmahluk jahat yang mengemudikannya
tampak seperti manusia kecil yang cacat
dengan kepala besar yang cacat. Tiruantiruan ini dimaksudkan untuk membuat
Anda mencemooh kenyataan bahwa
SANG PENCIPTA sedang mengirimkan angkatan udara supra-natural-NYA
ke dunia tepat sebelum para malaikatNYA menghancurkan bumi beserta
penduduknya yang menentang SANG
PENCIPTA dan membenci pemerintahan SANG PENCIPTA, yang bukan
pemerintahan satu dunia, PBB, dan Zaman Dunia Baru. Zaman Dunia Baru
adalah pemerintahan Setan. Binatang
inilah yang memerintah melalui nabi
palsunya di Roma, dan dipimpin oleh
roh Setan.6 Vatikan adalah tahta Setan.7
(Bersambung ke halaman 4)

5 Kej. 7:11-23, 1 Ptr. 3:20 6 Dan. 2:40, 7:19-25, 12:1, Why. 13:2-8, 14:8, 16:13-14, 19-20, 17:1-9, 18:2-24 7 Why.
13:1-12, 17:1-9
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(Sambungan dari halaman 3)
SANG PENCIPTA tidak pernah menciptakan manusia atau mahluk lainnya
di planet lain manapun. Hanya manusia
bodoh yang berpendapat demikian!
Wahyu 15:5 sampai 16:21 mengatakan,
“Kemudian dari pada itu aku melihat
orang membuka Bait Suci—kemah
kesaksian—di surga: Dan ketujuh
malaikat dengan ketujuh malapetaka
[yang terakhir] itu, keluar dari Bait Suci,
berpakaian lenan yang putih bersih dan
berkilau-kilauan dan dadanya berlilitkan
ikat pinggang [sabuk] dari emas. Dan
satu dari keempat makhluk [Surgawi] itu
memberikan kepada ketujuh malaikat
itu tujuh cawan dari emas yang penuh
berisi murka TUHAN, yaitu Tuhan yang
hidup sampai selama-lamanya. Dan Bait
Suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan
TUHAN dan karena kuasa-NYA, dan
seorang pun tidak dapat memasuki
Bait Suci itu, sebelum berakhir ketujuh
malapetaka [yang terakhir] dari ketujuh malaikat itu. Dan aku mendengar
suara yang nyaring dari dalam Bait Suci
berkata kepada ketujuh malaikat itu:
“Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh
cawan murka TUHAN 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
dan yang menyembah patungnya.
“Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut; maka
airnya menjadi darah, seperti darah
orang mati dan matilah segala yang
bernyawa, yang hidup di dalam laut.
Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan
mata-mata air; dan semuanya menjadi
darah. Dan aku mendengar malaikat
yang berkuasa atas air itu berkata: “Adil
ENGKAU, ENGKAU yang ada dan
yang sudah ada, ENGKAU yang kudus
yang telah menjatuhkan hukuman ini.
Karena mereka telah menumpahkan
darah orang-orang kudus dan para
nabi, ENGKAU juga telah memberi
mereka minum darah; hal itu wajar bagi
mereka.” Dan aku mendengar mezbah
itu berkata: “Ya TUHAN, TUHAN,
YANG MAHAKUASA, benar dan adil
segala penghakiman-MU.” Dan malaikat
yang keempat menumpahkan cawannya

ke atas matahari, dan kepadanya diberi
kuasa untuk menghanguskan manusia
dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan
mereka menghujat nama TUHAN yang
berkuasa atas malapetaka-malapetaka
itu dan mereka tidak bertobat untuk
memuliakan DIA. Dan malaikat yang
kelima menumpahkan cawannya ke
atas takhta binatang [Vatikan Roma]
itu dan kerajaannya menjadi gelap, dan
mereka menggigit lidah mereka karena
kesakitan, dan mereka menghujat TUHAN yang di surga karena kesakitan
dan karena bisul mereka, tetapi mereka
tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan
mereka [sama seperti manusia sekarang]. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai
yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah
airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja
yang datang dari sebelah timur. Dan aku
melihat dari mulut naga [Setan] dan dari
mulut binatang [Antikristus, pemerintahan satu dunia, PBB., Zaman Dunia
Baru yang berpusat di Roma, yaitu Vatikan] dan dari mulut nabi palsu itu [Vatikan, gereja setan Katolik Roma] keluar
tiga roh najis yang menyerupai katak.
Itulah roh-roh setan yang mengadakan
perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka
pergi mendapatkan raja-raja di seluruh
dunia, untuk mengumpulkan mereka
guna peperangan pada hari besar, yaitu
hari TUHAN YANG MAHAKUASA.
“Lihatlah, Aku datang seperti pencuri.

Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga
dan yang memperhatikan pakaiannya
[keselamatannya 8], supaya ia jangan
berjalan dengan telanjang dan jangan
kelihatan kemaluannya.” L alu ia
mengumpulkan mereka di tempat,
yang dalam bahasa Ibrani disebut
Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh
menumpahkan cawannya ke angkasa.
Dan dari dalam Bait Suci kedengaranlah
suara yang nyaring dari takhta itu,
katanya: “Sudah terlaksana.” Maka
memancarlah kilat dan menderulah
bunyi guruh, dan terjadilah gempa
bumi yang dahsyat seperti belum pernah
terjadi sejak manusia ada di atas bumi,
begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu
terbelahlah kota besar itu menjadi tiga
bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsabangsa yang tidak mengenal Tuhan. Maka
teringatlah TUHAN akan Babel yang
besar itu untuk memberikan kepadanya
cawan yang penuh dengan anggur
kegeraman murka-NYA. Dan semua
pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan
lagi gunung-gunung. Dan hujan es
besar, seberat seratus pon, jatuh dari
langit menimpa manusia, dan manusia
menghujat TUHAN karena malapetaka
hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat
dahsyat” (Wahyu 16:14-21).
Alam kehidupan orang-orang Kristen
dan juga sebagian besar penduduk dunia
harus menyadari akan adanya alam kehidupan yang tak kelihatan, yaitu alam
kehidupan para malaikat. Ada malaikat

8 Mat. 8:10-12, 13:37-43, 47-50, 22:8-14, 24:42-51, 25:1-13, Luk. 9:23-26, 62, 12:35-48, 14:15-35, Rom. 8:35-39, 2 Kor.
5:1-4, Why. 3:1-3, 8-22

Togo
(Diterjemahkan dari Bahasa Prancis)
Selamat malam, para Pastor yang terhormat, dari Tony Alamo Christian Ministry,
Saya menerima sebuah paket pada tanggal 23 Februari, 2013. Paket tersebut berisi
tiga Alkitab dalam Bahasa Prancis, lima buku tentang Mesias, dua buah kaos, dan
ribuan lembar literatur. Kami akan melakukan apa pun yang harus dilakukan agar
materi ini dapat tiba di tempat tujuannya dengan cepat.
Rekan-rekan sekerja saya di Togo meminta saya untuk menyampaikan salam
mereka kepada Anda dan mengucapkan terima kasih atas niat baik Anda menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga kita semua diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus. Amin!
Kami, di Togo, mempunyai banyak kebutuhan. Jika memungkinkan, teruslah
mengirimi kami lebih banyak lagi bahan-bahan tentang Injil, seperti Alkitab dalam
Bahasa Prancis, literatur dalam jumlah banyak, semua dalam paket jumlah besar.
Begitu kami menerimanya, literatur ini tersebar dan segera habis dengan cepat.
Orang-orang ingin banyak membaca literatur dan karya Injil dari para pastor Alamo
di Togo. Banyak orang setelah membaca buku kecil Sang Mesias memberikan hidup
mereka kepada Yesus.
Salam hangat,
Atchou Kokou				
Pelayanan Tony Alamo di Togo.
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baik, dan ada juga malaikat jahat. Malaikat baik adalah para malaikat SANG
PENCIPTA, dan mereka disebut malaikat “Penjaga atau Pelindung.” Mereka
memperhatikan setiap tindakan yang
Anda dan saya lakukan, dan mereka juga
mendengar setiap perkataan yang Anda
dan saya ucapkan.
Dalam kitab Kejadian, Bapa bangsa,
Ab r a h a m m e n y u r u h h a m b a n y a
pergi ke tanah kelahiran Abraham,
Mesopotamia, untuk mencarikan
seorang istri bagi putranya Ishak. Ia
berkata kepada hambanya, “TUHAN,
TUHAN yang empunya langit, yang
telah memanggil aku dari rumah ayahku
serta dari negeri sanak saudaraku, dan
yang telah berfirman kepadaku, serta
yang bersumpah kepadaku, demikian:
kepada keturunanmulah akan Kuberikan
negeri ini; DIA-lah juga akan mengutus
malaikat-NYA [Penjaga-NYA] berjalan di
depanmu” (Kejadian 24:7). Dan TUHAN
mengutus malaikat-NYA berjalan di
depan hamba Abraham, dan hamba itu
pun bertemu dengan anak perempuan
dari Betuel, Ribka, yang berusia sepuluh
tahun menurut Kitab Yaser, pasal 24,
ayat 40. Ishak berumur empat puluh

tahun, menurut Kitab Yaser, pasal 24,
ayat 45. Hal ini juga dijelaskan dalam
Kitab Kejadian 25:20. Ribka lah yang
melahirkan keturunan Israel dari Ishak.
Ia melahirkan Esau dan Yakub. SANG
PENCIPTA mengganti nama Yakub
menjadi Israel saat ia memenangkan
pergumulan dengan SANG PENCIPTA
di Mahanaim (Kejadian 32:24-28).
Malaikat SANG PENCIPTA -lah yang
memimpin bangsa Israel menyeberangi
Laut Merah berjalan di atas dataran
kering, dan sebelum kejadian ini, berjalan
di belakang bangsa Israel, berdiri di
antara tentara orang Mesir dan tentara
orang Israel (Keluaran 14:15-20).
Kitab Kejadian 19:1 menyatakan, “Ada
dua malaikat datang ke Sodom pada saat
kejadian tersebut.” Dalam Kitab Kejadian
19:12-13, kedua orang itu (malaikat)
berkata kepada Lot, “Siapakah kaummu
[sanak keluarga] yang ada di sini lagi?
Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu
perempuan, atau siapa saja kaummu di
kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini: Sebab kami [kedua malaikat itu]
akan memusnahkan tempat ini, karena
banyak keluh kesah orang tentang kota
ini di hadapan TUHAN; sebab itulah

Kesaksian Lachlan Johnson
Saya lahir dan dibesarkan
Tuhan akan menyembuhkan anak tersebut,
di Australia. Orang tua saya
akan tetapi bayangan
bukanlah orang yang religius dan pastinya bukan orang
atau siluet Tuhan Yesus
Kristen. Saya tidak pernah
tampak ada di pojok
mendapatkan bimbingan
atas. Seperti yang Saya
katakan, hal itu sungguh
untuk bertumbuh dalam
iman Kristen. Jika Saya bohidup, dan Tuhan memleh mengatakan, Saya ini
beri kesan pada Saya
orang yang beruntung karebahwa segala sesuatu
na Saya lahir prematur dan
akan baik-baik saja. Jika
Saya sungguh beruntung
anak laki-laki itu disemkarena Saya bisa hidup. Saya
buhkan, tentu luar biasa,
Saudara Lachlan Johnson
mengalami gangguan Cereatau jika dia mati, dia
bral Palsy ringan dan Muscular Dystrophy pasti akan masuk Surga. Situasinya dalam
(masalah dengan pertumbuhan otot).
posisi menang-menang (win-win). Pada
Saat itu Saya masih sangat muda dan saat itu, Tuhan mencelikkan pengertian
pada waktu itu sedang berada di rumah Saya bahwa Dia adalah Jalan, Kebenaran,
teman. Hal ini sungguh-sungguh hidup dan Kehidupan. Oleh karena itu, walaudan nyata, namun Saya hanya sepenuh- pun Saya belum mengalami kelahiran
nya ingat saat Saya pergi ke rumah yang baru (hidup baru), Saya berpendapat
sangat jauh di Surga...Teman Saya mem- bahwa Saya seorang Kristen.
punyai Alkitab untuk anak-anak dalam
Orang tua saya memutuskan untuk
bentuk gambar kartun. Ada gambar pindah ke tempat baru di negara bagian
seorang anak laki-laki seperti Saya yang tempat ayah saya dilahirkan. Tidak lama
baru tertabrak mobil. Anak itu sedang sesudahnya, orang tua saya bercerai. Ayah
(Bersambung ke halaman 6)
bersepeda dan Saya tidak ingat apakah
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TUHAN mengutus kami untuk memusnahkannya.”
Hanya ada dua malaikat yang memusnahkan Sodom dan Gomora dan kotakota di sekitarnya (Kejadian 19:12-29).
Dan hanya ada satu malaikat yang membunuh seluruh pasukan Sanherib. Setelah
Sanherib menyombongkan diri terhadap
bangsa Israel betapa kuat dan berkuasanya pasukan tentaranya, 2 Raja-Raja
19:35 menyatakan, “Maka pada malam
itu keluarlah MALAIKAT TUHAN [satu
malaikat], 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.”
Satu malaikat memusnahkan seluruh
pasukan tentara Mesir, dan satu malaikat
membunuh seluruh pasukan tentara
Sanherib. Tujuh malaikat akan memusnahkan seluruh bumi. Berapa lama lagi
orang harus takut menghadapi ratusan
tanda penampakan UFO, piring terbang
yang dioperasikan oleh para malaikat
SANG PENCIPTA, yang saat ini, sebagai
tanda-tanda peringatan, menghancurkan beberapa tempat di bumi seperti
New York; New Jersey; New Orleans,
Louisiana; Joplin, Missouri; Haiti; Indonesia; dan Jepang? Piring terbang ini
menghancurkan ratusan lokasi lainnya di
seluruh dunia. TUHAN sedang mengutus
para malaikatnya untuk memusnahkan
banyak kota dan orang di seluruh dunia.
Injil Matius 24:21-22 menyatakan,
“Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan
yang dahsyat seperti yang belum pernah
terjadi sejak awal dunia sampai sekarang
dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan
sekiranya waktunya tidak dipersingkat,
maka dari segala yang hidup tidak akan
ada yang selamat; akan tetapi oleh karena
orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.”
Sekarang inilah yang dimaksud
dengan akhir zaman - akhir dari dunia
ini. Orang lain mengatakan saat itu adalah
akhir zaman, dan mereka memberikan
tanggal tertentu seolah-olah mereka tahu
dengan tepat waktu yang dipilih SANG
PENCIPTA. Saya tidak melakukan hal
ini, tetapi Saya memberitahu Anda bahwa
memang ini sudah memasuki akhir
zaman. Apakah Anda tidak memikirkan
bahwa sudah tiba saatnya Anda bertobat
dan menyesali dosa-dosa Anda dan
kemudian mengalami kelahiran baru oleh
dan di dalam ROH sehingga Anda dapat
masuk dalam kehidupan kekal di Kerajaan

(Bersambung ke halaman 8)

Kesaksian Lachlan Johnson
(Sambungan dari halaman 5)
saya memutuskan bahwa tidak baik bagi
Saya untuk dibesarkan dalam lingkungan
ibu saya, sehingga ayah memasukkan Saya
ke sekolah berasrama. Keadaan ini sangat
berat bagi Saya, dijauhkan dari ibu saya dan
dimasukkan ke sekolah dengan pendidikan
bergaya militer. Sekolah tersebut adalah
sekolah swasta untuk golongan orang kaya.
Ibu saya berpendapat keadaan tersebut
akan baik bagi perkembangan saya, maka
saya tetap bersekolah di sana.
Kemana-mana, Saya mengatakan
Saya seorang Kristen, dan meskipun Saya
mengucapkan doa seorang pendosa,
tidak ada seorang pun yang membantu
Saya agar tetap selamat. Mereka membaca
alkitab King James dengan suara lantang
dan kami menyanyikan Mazmur (mereka
yang melantunkan musik dari ayat itu).
Akan tetapi Saya melakukan dosa yang
lebih parah daripada orang-orang yang
belum pernah mengaku sebagai orang
Kristen. Tidak ada kelahiran kembali,
melainkan dipimpin oleh Roh Sang
Pencipta yang Kudus. Hanya agama yang
diatur. Setiap siswa yang mengatakan
mereka adalah orang Kristen—itu hanya
sekadar pengalaman mengikuti mode
bukan pengalaman yang membawa
perubahan hidup.
Saudara-saudaraku yang terkasih,
Salam dalam nama Yesus Kristus yang
ajaib, Sang Mesias yang akan segera datang.
Keluarga saya, serta seluruh kongregasi,
dalam keadaan baik. Saya berdoa semoga
Anda pun dalam keadaan baik. Saya berdoa
untuk kesehatan dan perlindungan Sang
Pencipta pada Pastor Tony Alamo. Saya
sudah menerima paket Anda hari Jumat
yang lalu. Terima kasih atas dukungan Anda.
Kristus adalah sumber utama dari segala doktrin dan praktik Kristiani. Pengetahuan yang benar akan Kristus sangatlah
penting seperti pengetahuan yang benar
akan pengudusan/pengampunan dosa
dan kebenaran.
Nama Yesus adalah satu-satunya nama
yang olehnya kita akan mendapatkan kesempatan memasuki gerbang kemuliaan
kekal. Jika kita masuk ke gerbang itu
dengan nama kita sendiri, kita akan kalah;
kita tidak akan diterima; kita akan dika-

Oleh karena itu Saya keluar dari
sekolah. Beberapa teman dari sekolah
sedang menuju salah satu gereja terbesar
yang sedang bertumbuh di Australia, salah
satu dari yang terbesar namun sayangnya
gereja tersebut tidak mewartakan untuk
takut akan Sang Pencipta dan taat pada
perintah-perintah-Nya. Ada kelompok
basket “Kristen,” kelompok pemain
papan luncur “Kristen,” dan kelompok
orang muda. Maka Saya pun ingin ke
gereja, tetapi untuk alasan yang tidak
benar dan melakukan apa pun yang Saya
inginkan dalam minggu itu. Mereka tidak
mengajarkan tentang bahaya dosa. Mereka
tidak pernah menekankan hal penting
bahwa Anda harus memisahkan diri dan
menjadi orang kudus, terpisah dari dunia.
Kesaksian yang dilakukan gereja tersebut
adalah cara menjadi sukses dan berhasil
dalam karier, atau pekerjaan Anda, dan
kemudian bersaksi bila Anda bisa.
Saya berkumpul dengan orang-orang
yang tidak benar, dan orang-orang dalam
kelompok gereja ini membuat keputusan
bahwa tidak ada gunanya bekerja keras
seumur hidup Anda; nikmatilah hidup
dan bersenang-senanglah sekarang.
Lalu Saya berhenti bekerja. Orang tua
saya sangat tidak senang. Tidak lama
setelah melakukan ini, Saya memutuskan

untuk pergi ke Amerika Serikat mencari
perubahan. Saat itu adalah hari Natal,
tahun 1986. Saya terbang ke sana, dan
kemudian berkeliling. Keadaan Saya
sangat mundur (buruk) dan jatuh dalam
segala macam dosa, namun Saya masih
tetap mengatakan Saya seorang Kristen.
Keadaan ini berlangsung selama 3 bulan.
Saya sedang berada di Miami, di sana
Pastor Alamo mempunyai gereja. Ketika
Saya sedang berjalan kembali dari pantai
dengan bir di tangan, ada dua orang saudara dari gereja ini yang sedang mencari jiwajiwa yang hilang. Mereka mendekati Saya
dan bertanya apakan Saya seorang Kristen,
dan Saya menjawab, ya. Mereka bertanya,
“Apakah Anda menaati perintah-perintahNya?” Saya harus mengatakan, “Tidak.”
Mereka menjelaskan kepada Saya tentang
dosa yang akan membawa jiwa Saya masuk ke Neraka dengan api yang bernyalanyala. Saya masih ingat hal itu seolah baru
terjadi kemarin. Mereka menanyakan
apakah Saya mau datang ke gereja, dan
Saya mengikuti mereka menuju ke gereja.
Kebaktian tersebut diadakan dalam
sebuah rumah kecil—tidak ada kemewahan. Saya mempersembahkan kembali
hidup saya kepada Tuhan. Setelah kebaktian, Saya merasa diri saya sangat bersih. Salah satu hal terbaik dari gereja ini
adalah mereka memberitahu Saya bahwa
Saya boleh ikut masuk dalam gereja dan

Zambia
lahkan dalam kesia-siaan. Jika kita datang
dalam nama Yesus, nama itu merupakan
passport dan kita akan diizinkan masuk
dan tinggal di sana. Tanda darah Kristus
adalah satu-satunya tanda yang dapat menyelamatkan kita dari kebinasaan.
Pada hari Minggu, Saya berkhotbah di
Pelayanan Jalan Injil (Bible Way Ministries)
di Distrik Chingala. Pesan yang disampaikan “Kuatkan dan Teguhkanlah Hatimu”
dari Yosua 1:1-9. Jemaat yang hadir sangat ingin mendengarkan khotbah tersebut. Setelah kebaktian, Saya membagikan
literatur tentang Injil dari Pastor Alamo kepada empat gereja di tiga lokasi. Para pastor di situ sangat gembira menerima literatur tentang Injil, yang mengajarkan tentang
rencana keselamatan melalui Yesus Kristus.
Sementara itu, Pastor Lazarous Kululu
pergi berkhotbah di area pedesaan, di suatu
tempat bernama desa Ngosa. Di tempat
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tersebut terdapat satu gereja Pelayanan
Jalan Injil (Bible Way Ministries) lainnya.
Ia juga membagikan literatur Injil karena
permintaan akan literatur tersebut sangat
tinggi. Jika Tuhan menyediakan sumber
dayanya, kirimkan lebih banyak lagi literatur tentang Injil untuk membantu gerejagereja di sepanjang jalan Solwezi.
Saya selalu menghargai dukungan
Anda. Banyak jiwa telah dimenangkan
melalui literatur Injil Anda.
Sebagai penutup, sampaikan salam
hangat saya kepada jemaat. Saya berdoa
agar segera mendapat kabar dari Anda.
Rekan kerja Anda dalam Kristus,
Ison Poleni
Copperbelt, Zambia
P.S. Saya membawa kelebihan literatur Injil
tersebut kepada Pastor Moral Musonda, yang
sedang menginjili di Wusakile, dan Chamboli
Townships. Penginjilan tersebut memenangkan lebih banyak jiwa untuk Kristus.

semua kebutuhan saya akan diperhatikan dan dipenuhi. Tuhan tahu Saya
membutuhkan lingkungan gereja yang
seperti ini, karena Saya akan menjadi
seperti banyak orang yang mengucapkan doa seorang pendosa dan kemudian kembali ke jalan hidup mereka dan
jatuh lagi dalam dosa.
Itu terjadi pada bulan April tahun
1987 dan Saya telah bergabung dalam
gereja ini sejak saat itu. Dalam gereja ini,
Saya telah menghadiri banyak kebaktian,
pergi ke seluruh negeri menjadi saksi
dan membagikan literatur injil dari
Pastor Alamo. Saya telah mempelajari
banyak macam keterampilan kerja.
Pastor Alamo adalah seorang sahabat
yang baik dan banyak membantu
Saya dalam hal spiritual/rohani.
Gereja Kristen ini sungguh-sungguh
merupakan tempat berlabuh yang aman
bagi jiwa seseorang. Saya sangat senang

Tuhan telah memberikan tempat untuk
Saya, karena jika tidak, Saya pasti akan
menjadi seperti kebanyakan orang yang
mengaku Kristen, yang berpendapat
mereka berada pada jalan yang benar
menuju Surga, akan tetapi menurut
firman, sesungguhnya mereka sedang
menuju Neraka. Saya memuji dan
bersyukur kepada Tuhan dan Pastor
Alamo dan semua saudara dan saudari
dalam satu tubuh Kristus yang telah
menolong Saya.
Puji Tuhan,
Lachlan Johnson

Pastor K.S. Manohar (kiri atas,
dan kanan bawah) membagikan
literatur untuk memenangkan
jiwa oleh Pastor Alamo di
Visakhapatnam, Andhra Pradesh,
India

Kuba

(Diterjemahkan dari bahasa Spanyol)

Saudaraku terkasih, Pastor Alamo,
Saya berharap agar Sang Pencipta mengabulkan permohonan yang
ada dalam hati Anda. Selamat Tahun Baru! Pastor, saya sangat berterima kasih karena akhirnya saya menerima CD yang saya minta dan juga
kaos “Tony Alamo.” Hal ini membuat saya sangat bahagia. Pastor, banyak
orang telah menerima buletin dan buku Sang Mesias. Banyak yang sudah
mengalami perubahan sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang
lebih jelas dan lebih luas akan Yesus Kristus. Buletin Anda telah membahagiakan dan mengisi hidup banyak jiwa. Kami ingin mempunyai lebih
banyak waktu dan lebih banyak kebebasan untuk menginjili, tetapi kami
akan melakukan apa yang Sang Pencipta tunjukkan pada kami.
Kami akan terus berdoa untuk Anda semua, Pastor. Jangan takut.
Maju terus. Sang Pencipta mengasihi kita. “Sadarlah dan berjaga-jagalah;
karena lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang
mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya: Lawanlah dia
dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu
di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama” (1 Petrus 5:8-9).
Saya sangat mengasihi Anda!!
Berkat Tuhan!
Daiyé Madeleidys				
Havana, Kuba
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Rusia

Halo,
Terima kasih banyak atas selebaran
tentang dasar-dasar keyakinan Anda. Saya
membandingkannya dengan Alkitab dan
semuanya adalah benar! Sekarang, Sayapun percaya. Sayangnya, di Rusia sangat
sulit untuk bisa percaya. Saya membagikan
bagian dari selebaran tentang mencari jiwa,
namun Saya bertemu dengan orang-orang
yang tidak baik dan mereka memukuli
Saya karena hal tersebut, karena Saya ingin
membagikan kebenaran ini. Maafkan Saya
karena lama sekali saya baru bisa menjawab
pesan Anda. Saya orang miskin dan saya tidak mempunyai sambungan internet. Sehingga hal ini menjadi sangat sulit. Tidak ada
pekerjaan dan kadang-kadang tidak ada
makanan. Saya mohon Anda berdoa untuk
Saya. Saya akan segera mencoba menulis
lagi kepada Anda. Masih ada sesuatu yang
harus dipelajari mengenai baptisan dan komunikasi kita lebih lanjut.
Sahabat Anda dari Rusia,
Maksim R.

Kenya
Yang terhormat Pengijil Tony Alamo,
Saya bersyukur kepada Sang Pencipta bahwa
saya dapat menemukan siaran Anda. Saya telah belajar banyak hal dari program Anda. Anda membicarakan hal-hal yang serius tentang cara hidup dan
kasih dan tentang kesehatan serta keluarga.
Tuhan telah memakai Anda untuk menyelamatkan Saya dan keluarga saya dan juga orang
tua saya. Mohon kirimkan literatur Kristen yang
akan sangat membantu.
Dalam nama-Nya yang Kudus,
Simon Ngugi
Nyahururu, Kenya

Filipina
Terima kasih karena telah menjadi bagian dari
perjalanan Saya. Program Anda berperan penting
dalam memenuhi kebutuhan spiritual/rohani Saya.
Pesan-pesan Anda tentang pengharapan memberikan Saya ketenangan dan ketentraman hati, dan
menginspirasi Saya untuk melanjutkannya walau harus menghadapi tantangan. Ada saat-saat Saya ingin
menyerah. Tetapi pesan-pesan Anda selalu melintas
dalam pikiran Saya, bahwa semua hal ini akan berlalu bila Saya sepenuhnya percaya pada Tuhan kita.
Terima kasih, dan tetaplah melakukan pekerjaan
besar menyelamatkan jiwa-jiwa.
Salam,
Jocelyn Ogayon
Quezon City, Filipina

MUJIZAT-MUJIZAT DI ATAS, DI SURGA
DAN

TANDA-TANDA DI BAWAH, DI BUMI
(Sambungan dari halaman 5)
Surga? Jika Anda menginginkannya,
maka ucapkanlah doa ini:
TUHAN KU dan SANG PENCIPTA,
kasihanilah jiwaku, aku seorang pendosa.9
Aku percaya bahwa YESUS KRISTUS
adalah PUTERA SANG PENCIPTA yang
HIDUP.10 Aku percaya bahwa DIA telah
mati di kayu salib dan menumpahkan
DARAH-NYA yang kudus untuk pengampunan semua dosa masa laluku.11
Aku percaya bahwa SANG PENCIPTA
membangkitkan YESUS dari kematian dengan kuasa ROH KUDUS,12 dan bahwa IA
sekarang duduk di sebelah kanan SANG
PENCIPTA dan pada saat ini juga mendengarkan pengakuan dosaku dan doa
ini.13 Aku membuka pintu hatiku, dan aku
mengundang ENGKAU masuk ke hatiku,
TUHAN YESUS.14 Bersihkanlah semua
dosa yang mengotoriku dengan dan dalam
darah yang maha kudus yang ENGKAU
TUMPAHKAN di kayu salib di Kalvari
sebagai silih atas dosaku.15 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.16 FIRMAN-MU
mengatakan bahwa ENGKAU tidak akan
menolak seorang pun, dan tentunya termasuk diriku.17 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.18 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.19
Setelah penyelamatan, YESUS berkata berilah baptislah dirimu, basuhlah
dirimu di dalam air, dalam nama BAPA,
dan PUTERA, dan ROH KUDUS.20
Pelajarilah dengan rajin Alkitab KJV
(Terjemahan Baru), dan lakukan apa yang
dikatakanya hingga ajal menjemput.21
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

9 Mzm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 10 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Yoh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 11 Kis. 4:12, 20:28,
Rom. 3:25, 1 Yoh. 1:7, Why. 5:9 12 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, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 13 Luk. 22:69, Kis. 2:25-36, Ibr. 10:12-13 14 1 Kor. 3:16, Why. 3:20 15 Ef.
2:13-22, Ibr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yoh. 1:7, Why. 1:5, 7:14 16 Mat. 26:28, Kis. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 17 Mat.
21:22, Yoh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 18 Ibr. 11:6 19 Yoh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Why. 7:14, 22:14 20 Mat.
28:18-20, Yoh. 3:5, Kis. 2:38, 19:3-5 21 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 [makana 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 naskah-naskah asli: “Tiaptiap 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
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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.
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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:
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