
1

Saat itu adalah sembilan bulan se-
belum hari Natal pertama, kelahiran 
KRISTUS. SANG PENCIPTA, seperti 
biasanya, duduk di atas takhta-NYA 
di SURGA.1 “Lalu DIA [malaikat TU-
HAN] menunjukkan kesungai air ke-
hidupan, yang jernih bagaikan kristal, 
padaku [Yohanes, sang Rasul] sungai 
air KEHIDUPAN, yang jernih bagai-
kan kristal.” Kejadian 1:7 mengatakan, 
“Maka SANG PENCIPTA menjadikan 
cakrawala [yang memisahkan antara 
air di surga dan air di bumi] dan IA 
memisahkan air yang ada di bawah 
cakrawala itu dari air yang ada di 
atasnya [air di atas cakrawala adalah 
ROH KUDUS, air KEHIDUPAN, 
yang diutus SANG PENCIPTA kepa-
da setiap orang yang percaya kepada 
KRISTUS2]: dan jadilah [dan masih] 
demikian.”

Sekali lagi, air ini sama sekali ti-
dak tercemar, melainkan murni dan 
“jernih bagaikan kristal, dan mengalir 

dari takhta SANG PENCIPTA dan 
ANAK DOMBA. Di tengah-tengah 
jalan kota itu, yaitu di seberang-me-
nyeberang sungai itu, ada pohon-po-
hon KEHIDUPAN yang berbuah dua 
belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan 
daun pohon-pohon itu dipakai un-
tuk menyembuhkan bangsa-bangsa” 
(Why. 22:1-2).

Sungai ini, yang memperanakkan 
YESUS dalam rahim Maria, adalah 
sungai yang sama yang akhirnya akan 
melahirkan KRISTUS dengan BAPA 
melalui ROH ke setiap orang yang 
kelak percaya kepada KRISTUS.3 ROH 
yang sama ini adalah sungai yang 
akan membangkitkan semua orang 
dari antara kematian pada hari-hari 
terakhir,4 sebagian untuk memperoleh 
KEHIDUPAN kekal, dan sebagian 
untuk memperoleh aib serta hukuman 
kekal (Dan. 12:2, Why. 20:6).

Wahyu 14:10-11 mengatakan tentang 
orang-orang yang akan menderita 

hukuman kekal: “Maka ia akan minum 
dari anggur murka SANG PENCIPTA, 
yang disediakan tanpa campuran dalam 
cawan murka-NYA; dan ia akan disiksa 
dengan api dan belerang di depan 
mata malaikat-malaikat kudus dan di 
depan mata ANAK DOMBA. Maka 
asap api yang menyiksa mereka itu 
naik ke atas sampai selama-lamanya, 
dan siang malam mereka tidak henti-
hentinya disiksa, yaitu mereka yang 
menyembah binatang [binatang itu 
adalah PBB-nya Vatikan, pemerintahan 
satu dunia, disebut Ordo Dunia Baru, 
yang direkayasa oleh Cecil Rhodes] 
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serta patungnya itu, dan barangsiapa 
yang telah menerima tanda namanya.” 
Siapa pun yang melibatkan diri dengan 
pemerintahan yang amat jahat ini, yang 
dibenci SANG PENCIPTA, seharusnya 
segera bertobat dari dosa tersebut, 
lalu dilahirkan kembali melalui ROH, 
sungai KEHIDUPAN, dan mulai 
bekerja bagi TUHAN.

Sekali lagi, SANG PENCIPTA 
sedang bersiap untuk mengutus 
ANAK tunggal-Nya dari takhta 
SANG PENCIPTA ke dalam rahim 
Maria, melalui ROH KUDUS, sungai 
KEHIDUPAN, menjadi MANUSIA 
SANG PENCIPTA pertama (Adam 
terakhir). “Seperti ada tertulis: 
‘Manusia pertama, Adam menjadi 
makhluk yang hidup,’ tetapi Adam 
yang akhir menjadi ROH YANG 
MENGHIDUPKAN” (1 Kor. 15:45). 
Ini demi memberi kesempatan 
kedua kepada semua manusia untuk 
memperbaiki kehidupan yang berdosa, 
dari cengkeraman Setan, dan dari 
kekekalan abadi di Neraka, Lautan Api 
dan belerang.5

KRISTUS, yang merupakan FIR-
MAN SANG PENCIPTA, harus dila-
hirkan sebagai manusia dengan cara 
yang berbeda dibandingkan orang 
lain. DIA akan menjadi manusia, teta-
pi DIA akan menjadi tidak berdosa 
karena DIA diperanakkan oleh ROH 
KUDUS, sungai KEHIDUPAN dari 
takhta SANG PENCIPTA yang hidup.6 
MESIAS DARI SANG PENCIPTA ha-
rus mengalir turun dari Surga untuk 
menjadi ANAK SANG PENCIPTA 
dalam rahim seorang perawan muda.7 
Maria secara historis diperkirakan 
berusia sekitar 9 atau 10 tahun saat 
mengalami pembuahan suci untuk 
YESUS dalam rahimnya.

Ada pencurahan ROH KUDUS 
SANG PENCIPTA pada saat itu di 
seluruh dunia yang telah berlangsung 

hingga hari ini. Inilah pencurahan 
ROH KUDUS yang dinubuatkan oleh 
Nabi Yoel dalam Yoel 2:28-31: “Kemu-
dian dari pada itu akan terjadi, bahwa 
AKU akan mencurahkan ROH-KU ke 
atas semua manusia, maka anak-anak-
mu laki-laki dan perempuan akan ber-
nubuat; orang-orangmu yang tua akan 
mendapat mimpi, teruna-terunamu 
akan mendapat penglihatan-pengli-
hatan yang tua akan mendapat mimpi. 
Juga ke atas hamba-hambamu laki-
laki dan perempuan akan KUcurah-
kan ROH-KU pada hari-hari itu. AKU 
akan mengadakan mujizat-mujizat di 
langit dan di bumi: darah dan api dan 
gumpalan-gumpalan asap. Matahari 
akan berubah menjadi gelap gulita dan 
bulan menjadi darah sebelum datang-
nya hari TUHAN yang hebat dan dah-
syat itu.” Semua orang mengharapkan 
MESIAS DARI SANG PENCIPTA 
menampakkan diri pada saat itu.

YESUS adalah manusia pertama 
yang lahir dari sungai KEHIDUPAN 

(ROH KUDUS). Barangsiapa ingin 
tetap selamat atau terus diselamatkan 
dan melalui ROH KUDUS, ia harus 
minum dari sungai KEHIDUPAN 
dan memakan buah dari pohon 
KEHIDUPAN setiap hari.8 Anda 
juga harus makan daun pohon 
KEHIDUPAN setiap hari untuk 
menyembuhkan bangsa-bangsa, atau 
Anda pasti mati.

Dalam Kejadian 2:17, SANG 
PENCIPTA berfirman bahwa pada 
hari engkau memakan buah dari 
pohon pengetahuan baik dan jahat 
(dunia), “pastilah engkau mati.” Ketika 
Anda tidak memakan buah dari pohon 
KEHIDUPAN dan minum dari sungai 
KEHIDUPAN setiap hari, Anda 
tentu memakan buah dari pohon 
pengetahuan baik dan jahat, yang 
berarti Anda pasti mati. Ini berasal 
dari SANG PENCIPTA, dan SANG 
PENCIPTA tidak bisa berdusta.9 
Ibrani 6:18 menegaskan fakta ini, 
yang menyatakan “Supaya oleh dua 
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(Sambungan dari halaman 1)

NATAL  ADALAH 
KESELAMATAN Dengan hormat Pelayanan Tony Alamo,

Puji Tuhan. Saya harap Anda baik-
baik saja dalam Kristus. Saya sangat 
senang membagikan pengalaman 
dengan Sang Pencipta dan tur Injil saya. 
Hari dami hari kami bertumbuh dalam 
Kristus dan membuat banyak orang 
bertumbuh dalam Sang Pencipta kita. 
Baru-baru ini tim Alamo kami pergi tur 
Injil dan berhasil menyebarkan Injil. Be-
berapa program kami terhambat oleh 
Setan dan ia menciptakan beberapa 
masalah keuangan, tetapi kita menga-
tasinya dengan doa. Di sini begitu ban-
yak mujizat yang dilakukan oleh Roh 
Kudus dari Sang Pencipta. Seorang di 
gereja yang kehidupan lamanya adalah 
membangun kuil dan patung, tetapi 
kini ia berbalik kepada Yesus. Ia rajin ke 
gereja dan banyak berdoa. Kami me-
nyebarkan bacaan dan kesaksian dari 
Pendeta Tony Alamo ke begitu banyak 
orang. Banyak orang yang terinspirasi 
untuk mengenal Yesus.

Terima kasih banyak karena mem-
beri saya kesempatan untuk mem-

beritakan Injil bersama Anda. Begitu 
banyak orang meminta saya menye-
barkan lebih banyak bacaan dan ayat 
Alkitab. Saya terkejut oleh banyak 
mukjizat dari Sang Pencipta.

Kami berdoa agar Pendeta Alamo 
cepat dibebaskan. Dalam doa harian, 
kami berdoa bahwa ia seharusnya di-
bebaskan dalam nama Sang Pencipta 
Yang Mahatahu. Dia tidak pernah me-
ninggalkan umat-Nya. Kami di sini un-
tuk memberitakan Firman-Nya. Satu-
satunya hal yang kami miliki di dunia 
ini adalah Firman Sang Pencipta. Ia ti-
dak pernah gagal, sehingga kami tidak 
akan kehilangan iman, dan tidak akan 
melanggar Firman Sang Pencipta.

Tolong kirimkan beberapa Alkitab 
dan buku. Ini akan mendorong tim 
kami melakukan lebih banyak perkara 
yang baik demi Sang Pencipta. Puji 
Tuhan. Tolong kirimkan lebih banyak 
bacaan dan Alkitab untuk menguat-
kan tim saya. Terima kasih.
Darakonda Sagar
Andhra Pradesh, India
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kenyataan yang tidak berubah-ubah, 
tentang mana SANG PENCIPTA tidak 
mungkin berdusta, kita yang mencari 
perlindungan, beroleh dorongan yang 
kuat untuk menjangkau pengharapan 
yang terletak di depan kita.” Dua hal 
yang abadi ini adalah bahwa kita harus 
makan dari pohon KEHIDUPAN 
sepanjang setiap hari dan minum 
dari sungai KEHIDUPAN, yaitu ROH 
KUDUS, setiap harinya.

Yesaya 7:14 menyatakan, “Sebab 
itu TUHAN SENDIRILAH yang akan 
memberikan kepadamu suatu per-
tanda: Sesungguhnya, seorang perem-
puan muda mengandung dan akan 
melahirkan seorang anak laki-laki, 
dan ia akan menamakan DIA IMAN-
UEL.” Dan sekali lagi, Yesaya 9:6 me-
nyatakan, “Sebab seorang ANAK telah 
lahir untuk kita, seorang PUTERA 
telah diberikan untuk kita; lambang 
pemerintahan ada di atas bahuNYA, 
dan namaNYA disebutkan orang: PE-
NASIHAT AJAIB, SANG PENCIP-
TA YANG PERKASA, BAPA YANG 
KEKAL, RAJA DAMAI.”

“Dalam bulan yang keenam SANG 
PENCIPTA menyuruh malaikat Ga-
briel pergi ke sebuah kota di Galilea 
bernama Nazaret, kepada seorang 

perawan yang bertunangan dengan 
[seorang pria dewasa bernama] Yusuf 
dari keluarga Daud; nama perawan itu 
Maria. Ketika malaikat itu masuk ke 
rumah Maria, ia berkata: ‘Salam, hai 
engkau yang dikaruniai, TUHAN me-
nyertai engkau.’ Maria terkejut men-
dengar perkataan itu, lalu bertanya di 
dalam hatinya, apakah arti salam itu. 
Kata malaikat itu kepadanya: ‘Jangan 
takut, hai Maria, sebab engkau beroleh 
kasih karunia di hadapan SANG PEN-
CIPTA. Sesungguhnya engkau akan 
mengandung dan akan melahirkan 
seorang ANAK LAKI-LAKI dan hen-
daklah engkau menamai DIA YESUS. 
IA akan menjadi besar dan akan dise-
but ANAK SANG PENCIPTA YANG 
MAHATINGGI. Dan TUHAN SANG 
PENCIPTA akan mengaruniakan ke-
pada-NYA takhta Daud, bapa leluhur-
NYA, dan IA akan menjadi raja atas 
kaum keturunan Yakub sampai sela-
ma-lamanya dan Kerajaan-NYA tidak 
akan berkesudahan.’

“Kata Maria kepada malaikat itu: 
‘Bagaimana hal itu mungkin terjadi, 
karena aku belum bersuami?’ Jawab 
malaikat itu kepadanya: ‘ROH KUDUS 
akan turun atasmu dan kuasa SANG 
PENCIPTA YANG MAHATINGGI 

akan menaungi engkau; sebab itu anak 
yang akan kau lahirkan itu akan dise-
but KUDUS, ANAK SANG PENCIP-
TA’” (Luk. 1:26-35).

Ada 333 nubuatan lainnya tentang 
kedatangan pertama KRISTUS yang 
digenapi pada hari Natal dan sepanjang 
HIDUP-NYA.10 Banyak orang di dunia 
yang menyadari beberapa nubuatan 
ini. Bahkan Raja Herodes yang jahat 
menyadari beberapa nubuatan itu, 
seperti KRISTUS yang dilahirkan di 
Betlehem, Yudea. Oleh Raja Herodes 
yang jahat “dikumpulkannya semua 
imam kepala dan ahli Taurat bangsa 
Yahudi, lalu dimintanya keterangan 
dari mereka, di mana MESIAS akan 
dilahirkan. Mereka berkata kepadanya: 
‘Di Betlehem di tanah Yudea, karena 
demikianlah ada tertulis dalam kitab 
nabi: Dan engkau Betlehem, tanah 
Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah 
yang terkecil di antara mereka yang 
memerintah Yehuda, karena dari 
padamulah akan bangkit seorang 
Pemimpin, yang akan menggembalakan 
umat-KU Israel.’ Lalu dengan diam-
diam Herodes memanggil orang-orang 
majus itu dan dengan teliti bertanya 

(Bersambung ke halaman 4)
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kepada mereka, bilamana bintang 
itu nampak. Kemudian ia menyuruh 
mereka ke Betlehem, katanya: ‘Pergi 
dan selidikilah dengan seksama hal-hal 
mengenai ANAK itu dan segera sesudah 
kamu menemukan DIA, kabarkanlah 
kepadaku supaya akupun datang 
menyembah DIA.’ Setelah mendengar 
kata-kata raja itu, berangkatlah 
mereka. Dan lihatlah, bintang yang 
mereka lihat di Timur itu mendahului 
mereka hingga tiba dan berhenti di 
atas tempat, di mana ANAK itu berada. 
Ketika mereka melihat bintang itu, 
sangat bersukacitalah mereka. Maka 
masuklah mereka ke dalam rumah itu 
dan melihat ANAK itu bersama Maria, 
ibu-NYA, lalu sujud menyembah DIA. 
Merekapun membuka tempat harta 
bendanya dan mempersembahkan 
persembahan kepada-NYA, yaitu 
emas, kemenyan, dan mur.

“Dan karena diperingatkan dalam 
mimpi, supaya jangan kembali 
kepada Herodes, maka pulanglah 
mereka ke negerinya melalui jalan 
lain. Setelah orang-orang majus 
itu berangkat, nampaklah malaikat 
TUHAN kepada Yusuf dalam mimpi 
dan berkata: ‘Bangunlah, ambillah 
ANAK itu serta ibu-NYA, larilah ke 
Mesir dan tinggallah di sana sampai 
AKU berfirman kepadamu, karena 
Herodes akan mencari ANAK itu 
untuk membunuh DIA.’ Maka Yusuf 
pun bangunlah, diambilnya ANAK 
itu serta ibu-NYA malam itu juga, 
lalu menyingkir ke Mesir,dan tinggal 
di sana hingga Herodes mati. Hal 
itu terjadi supaya genaplah yang 
difirmankan TUHAN oleh nabi: ‘Dari 
Mesir KUpanggil ANAK-KU.’

“Ketika Herodes tahu, bahwa ia 
telah diperdayakan oleh orang-orang 
majus itu, ia sangat marah. Lalu ia 
menyuruh membunuh semua anak 
di Betlehem dan sekitarnya, yaitu 
anak-anak yang berumur dua tahun 
ke bawah, sesuai dengan waktu yang 

dapat diketahuinya dari orang-orang 
majus itu.Dengan demikian genaplah 
firman yang disampaikan oleh nabi 
Yeremia: ‘Terdengarlah suara di Rama, 
tangis dan ratap yang amat sedih; Ra-
hel menangisi anak-anaknya dan ia ti-
dak mau dihibur, sebab mereka tidak 
ada lagi’” (Mat. 2:4-18).

Banyak orang tidak menerima 
KRISTUS maupun terus mengikuti-
NYA karena takut penganiayaan 
dan penindasan.11 Matius 13:20-21 
menyatakan, “BENIH yang ditaburkan 
di tanah yang berbatu-batu [hati 
yang berbatu-batu] ialah orang yang 
mendengar FIRMAN itu dan segera 
menerimanya dengan gembira. Tetapi 
ia tidak berakar dan tahan sebentar 
saja. Apabila datang penindasan atau 
penganiayaan karena FIRMAN itu, 
orang itupun segera murtad”—dan 
bisa saya tambahkan, takut. Orang-
orang mungkin berkata, “Oh! Oh! Aku 
tak mau ini! Aku ingin mengambil 
keuntungan dan kemuliaan dan 
upah keselamatan, tapi bukan ini 
(penganiayaan dan penindasan).” 
Sehingga mereka murtad kepada 
TUHAN, lalu menghabiskan kekekalan 
dalam Lautan Api, yang jauh lebih 
buruk daripada sedikit penindasan 
dan penganiayaan. Kita semua harus 
bersyukur kepada SANG PENCIPTA 
bahwa YESUS, Maria, dan Yusuf tidak 
pernah murtad karena penganiayaan 
dan penindasan.

Pada hari Natal, sang JURUSELAMAT 
lahir. Bahkan lebih dari sekadar 
JURUSELAMAT, PENCIPTA Surga 
dan bumi dilahirkan di dalam daging.12 
IA juga menciptakan matahari, bulan, 
semua galaksi, planet-planet, dan bintang-
binatang, oksigen, gravitasi, setiap 
atom, dan setiap molekul. Yohanes 1:3-5 
mengatakan, “Segala sesuatu dijadikan 
oleh DIA dan tanpa DIA tidak ada 
suatupun yang telah jadi dari segala yang 
telah dijadikan. Dalam DIA ada HIDUP 
dan HIDUP itu adalah TERANG manusia. 
TERANG itu bercahaya di dalam kegelapan 
[dunia yang gelap ini] dan kegelapan 
itu tidak menguasainya [orang-orang di 
dunia ini yang gelap, duniawi tidak bisa 
memahami hal-hal dari dunia rohani].”

Ketika orang-orang membayangkan 
KRISTUS duduk di atas takhta-NYA di 
Surga (dan kita harus membayangkan, 
kalau tidak, kita binasa13), kita melihat 
sungai air KEHIDUPAN ini  “mengalir 
ke luar dari takhta SANG PENCIPTA 
dan takhta ANAK DOMBA itu [takhta-
NYA]. Di tengah-tengah jalan kota itu, 
yaitu di kedua sisi sungai itu, ada pohon-
pohon KEHIDUPAN [yang juga meng-
gambarkan YESUS, FIRMAN SANG 
PENCIPTA] yang berbuah dua belas kali, 
tiap-tiap bulan sekali; dan daun pohon-
pohon itu dipakai untuk menyembuhkan 
bangsa-bangsa” (Why. 22:1-2).

Pikiran manusia sama sekali tidak bisa 
memahami semua hal yang dilakukan 
SANG PENCIPTA Yang Mahakuasa, 
terutama semua yang DIA lakukan pada 
saat bersamaan. Pertama, saya akan 
memulai dengan cara-NYA menangani 
pencobaan dan penindasan atas semua 
manusia, kesakitan mereka, penyakit, dan 
kelemahan, kebahagiaan dan kesedihan 
mereka, kelahiran dan kematian mereka, 
kesembuhan mereka, doa mereka, 
pelayanan dan penerimaan FIRMAN-
NYA, peperangan mereka dan rumor 
perang mereka. Lalu ada cara-NYA 
menangani orang-orang yang memikirkan 
pembunuhan, aborsi, bunuh diri, dan 
segala dosa lainnya, homoseksualitas, 
perzinahan, percabulan, lesbianisme, dan 
kebinatangan. SANG PENCIPTA sangat 
peduli dengan setiap helai rumput, seperti 
halnya sistem pencernaan semua burung, 
semua ikan, semua binatang, dan semua 
manusia. DIA sangat peduli dengan 
perasaan semua manusia dan keinginan 
semua orang. DIA tahu ketika siapa pun 
mengesampingkan-NYA sebagai sesuatu 
tidak ada.14

Ada perumpamaan mengenai 
hal ini dalam Alkitab. Ini adalah 
perumpamaan tentang biji sesawi, 

11 Mat. 7:13-14, 10:16-22, 34-39, 13:3-9, 18-23, 24:8-13, Mrk. 4:14-19, Luk. 9:23-26, 62, Ibr. 10:32-39, 12:1-4, Why. 
21:7-8 12 Yes. 9:6-7, Luk. 1:31-35, Flp. 2:5-11, Kol. 1:12-20 13 Ams. 29:18, Mat. 13:10-16, Kis. 28:27, Rm. 8:24-25, 2 
Kor. 9:24-25, Flp. 3:13-15 

14 1 Sam.16:7, 1 Raj. 8:39, 2 Raj. 19:27, 1 Taw. 28:9, Ayb. 
31:4, 34:21-22, 25, Mzm. 44:21, Mzm. 50:21-22, 139:1-6, 
12-16, Ams. 1:25-33, 15:3, 11, Yes. 42:9, Yer. 16:17, Yeh. 
11:5, Mat. 6:8, Luk. 16:15, Kis. 15:18 

(Sambungan dari halaman 3)

www.alamoministries.com
PELAYANAN DARING ALAMO

NATAL  ADALAH 
KESELAMATAN



5

yang diceritakan YESUS di hadapan 
banyak orang, demikian, “Hal Kerajaan 
Sorga [FIRMAN SANG PENCIPTA] 
itu seumpama biji sesawi [manusia 
dunia ini menganggap FIRMAN 
SANG PENCIPTA, Kerajaan Surga, 
sebagai sesuatu tidak ada, terkecil dari 
segala sesuatu, terkecil dari semua 
benih (FIRMAN)], yang diambil dan 
ditaburkan orang di ladangnya [dalam 
hatinya]. Memang biji itu [biji sesawi] 
yang paling kecil dari segala jenis 
benih, tetapi apabila sudah tumbuh, 
sesawi itu lebih besar dari pada 
sayuran yang lain, bahkan menjadi 
pohon, sehingga burung-burung di 
udara datang bersarang pada cabang-
cabangnya” (Mat. 13:31-32).

Ketika FIRMAN SANG PENCIP-
TA mengakar dalam hati seseorang 
melalui iman, ia tumbuh menjadi 
pohon besar, karena orang yang beri-
man mulai memberitakan FIRMAN 
SANG PENCIPTA semakin jauh dan 
luas, dan akhirnya berdirilah sebuah 
gereja. Namun, ketika sebuah gereja 
berdiri, ia dihuni oleh banyak jemaat. 
Beberapa orang yang kerasukan setan 
menyusup ke dalam gereja, berusaha 
menghancurkannya dengan menabur 
doktrin palsu dan membuat tuduhan 
palsu kepada para penatua karena 
mereka tunduk kepada Setan.15

Setan dalam perumpamaan ini di-
lambangkan sebagai burung-burung 
di udara yang datang dan bersarang 
di cabang-cabangnya. Mereka ada di 
setiap gereja yang benar. Pekerjaan 
Setan adalah menghalangi peker-
jaan SANG PENCIPTA dengan se-
gala cara yang diketahuinya, dan ia 
tahu berbagai macam cara.16 Ia telah 
berpengalaman selama 7.000 tahun. 
Inilah sebabnya kita harus memakai 
pikiran KRISTUS (1 Kor. 2:16) dan 
seluruh perlengkapan senjata SANG 
PENCIPTA (Ef. 6:11) sehingga kita 
bisa berdiri melawan tipu musli-
hat Iblis.17 1 Petrus 5:8 menyatakan, 
“Sadarlah dan berjaga-jagalah! La-
wanmu, si Iblis, berjalan keliling 
sama seperti singa yang mengaum-

aum dan mencari orang yang dapat 
ditelannya.” Oleh karena itu, “Tun-
duklah kepada SANG PENCIPTA, 
dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari 
dari padamu” (Yak. 4:7).

Tampaknya pekerjaan yang sulit 
bagi banyak orang di dunia untuk 
menjaga diri mereka dari gangguan 
dunia masa kini. Mereka kesulitan 
menjaga pikiran agar tetap ting-
gal atas takhta SANG PENCIPTA, 
KRISTUS dengan BAPA-NYA yang 
duduk di atasnya, dan tujuh ROH 
SANG PENCIPTA, yaitu mata 
SANG PENCIPTA yang disebutkan 
dalam Kitab Zakharia, Pasal 4, ayat 
10: “Yang tujuh ini [ROH SANG 
PENCIPTA] adalah mata TUHAN, 
yang menjelajah seluruh bumi.” 
Juga, Yesaya 11:2 memberi tahu na-
ma-nama ketujuh ROH SANG PEN-
CIPTA, yaitu: 1) ROH TUHAN, 2) 
ROH hikmat, 3) ROH pengertian, 4) 
ROH nasihat, 5) ROH keperkasaan, 
6) ROH pengenalan, dan 7) ROH ta-
kut akan TUHAN.

Wahyu 1:4 menyatakan, “Dari Yo-
hanes kepada ketujuh jemaat yang di 
Asia Kecil [Turki]: Kasih karunia dan 
damai sejahtera menyertai kamu, dari 
DIA, yang ada dan yang sudah ada 
dan yang akan datang, dan dari ketu-
juh ROH yang ada di hadapan takhta-
NYA.” Dan Wahyu 3:1 menyatakan, 

“Inilah firman DIA [YESUS], yang 
memiliki ketujuh ROH SANG PEN-
CIPTA dan ketujuh bintang itu.”

Karena semua gangguan di du-
nia, Anda mungkin tidak menyadari 
kenyataan bahwa SANG PENCIP-
TA mengetahui segala sesuatu yang 
terjadi di seluruh alam semesta, 
atau ROH-NYA tahu persis pikiran 
Anda dan tempat Anda berada. DIA 
mengetahui segala sesuatu tentang 
Anda.18 Masalahnya Anda tidak tahu 
bahwa SANG PENCIPTA sedang 
mencurahkan sungai KEHIDUPAN-
NYA, ROH KEHIDUPAN-NYA, 
atas Anda untuk diterima sebagai 
KEHIDUPAN kekal. Anda memi-
liki kehidupan yang sementara, yang 
akan segera berakhir, mungkin lebih 
cepat dari perkiraan Anda. Namun, 
SANG PENCIPTA menghendaki 
Anda menerima KEHIDUPAN kekal-
NYA dalam roh manusia yang kekal 
sehingga Anda bisa menghabiskan 
kekekalan bersama-NYA di Surga.

Anda memiliki tubuh, jiwa, dan roh. 
Alkitab mengatakan bahwa daging sama 
sekali tidak berguna (Yoh. 6:63), dan jiwa 
yang penuh dosa harus dijauhi, tetapi 
roh Anda—jika Anda menginginkan 
KEHIDUPAN kekal—harus menerima 
ROH KEHIDUPAN kekal dari KRISTUS 
di dalamnya. Sungai KEHIDUPAN kekal 

15 Dan. 11:30-32, Mat. 7:13-23, 10:16-18, 21-28, 13:24-31, 36-43, 47-50, 24:9-12, Kis. 20:28-31, Gal. 2:3-5, 2 Ptr. Bab 2, 1 Yoh. 2:18-19, 4:1-6, 2 Yoh. 7-11, Yud. 3-19 16 Yes. 14:4-
20, Mat. 24:24, Yoh. 8:44, 10:10, 2 Kor. 4:3-4, 11:13-15, 2 Tes. 2:3-12, 1 Ptr. 5:8, 1 Yoh. 4:1, Why. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-14, 20:8-15 17 1 Kor. 2:11-16, 15:57-58, 16:13, 2 Kor. 
6:1, 4-7, 10:3-6, Ef. 4:27, 6:10-18, Flp. 2:5, 1 Tes. 5:3-9, 21, 1 Tim. 6:12, 2 Tim. 2:3-4, Ibr. 4:12, 12:1-4, Yak. 4:7, 1 Ptr. 5:8-10, 1 Yoh. 5:4 18 Ula. 31:21, 1 Sam. 16:7, 2 Raj. 19:27, 2 
Taw. 16:9, Mzm. 7:9, 66:7, 139:1-6, 12-16, Yes. 29:15-16, 46:9-10, 48:5, Yer.1:5, Am. 9:1-4, Luk. 12:2-7, Rm. 8:27-29, 1 Yoh. 3:20

(Bersambung ke halaman 8)

Dengan hormat Pendeta Alamo,
Semoga kasih karunia dan pengurapan dari Sang Pencipta yang melam-

paui segala pengertian serta pengetahuan melalui Anak-Nya, Yesus Kristus, ada 
dalam diri Anda dan pelayanan Anda. Saya menelepon pada bulan November 
ke saluran doa untuk mendoakan istri saya; ia mengidap kanker. Saya sudah 
mengalami berbagai masalah jantung. Doa Anda sangat bermanfaat bagi saya 
dan keluarga saya. Saya berdoa setiap siang dan malam untuk orang-orang yang 
saya kasihi dan Pendeta Alamo. Anda sangat membantu saya sehingga mampu 
mencapai tingkat kesadaran rohani yang lebih tinggi. Saya tahu bahwa jiwa saya 
sudah diubahkan oleh Tuhan melalui materi yang dikirimkan kepada saya. Saya 
sudah menceritakan Anda kepada banyak saudara. Terima kasih banyak atas 
bantuan Anda. Saya berdoa agar Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, akan 
melepaskan saya dari penjara ini. Saya akan menerima pembebasan bersyarat 
pada bulan Februari. Saya juga berdoa agar Anda segera dibebaskan.
Robert Green Farmington, MO

Missouri
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Saya tidak berasal dari keluarga 
berantakan yang dikelilingi oleh kekacauan, 
kebingungan, alkohol, atau narkoba, 
melainkan dibesarkan oleh orangtua yang 
penuh kasih, orangtua yang mendukung 
yang mengabdikan hidup mereka untuk 
mencukupi kebutuhan hidup kakak saya 
dan saya. Kami mengalami masa kanak-
kanak yang bahagia itu, memancing, 
menunggang kuda, berkemah, dan berski 
air di akhir pekan.

Saya baru menerima Alkitab per-
tama dari nenek saya saat Natal ke-
delapan. Menyadari bahwa buku ini 
istimewa, saya menyendiri di tempat 
terpencil dan membacanya dengan 
penuh minat. Ini bukanlah buku ceri-
ta tentang Yesus. Dampak Yesus pada 
keadaan kemanusiaan yang menya-
kitkan, mukjizat, harapan, dan da-
mai sejahtera Dia tinggalkan kepada 
banyak orang saat itu, membuat saya 
berpikir, “Oh, seandainya saya bisa 
hidup saat itu, saya akan mengikuti 
Yesus.” Kemudian saya tenggelam 
dalam kekecewaan karena Yesus yang 
ada di Alkitab tidaklah nyata di dunia 
yang saya tempati ini.

Ayah saya mengalami perlakuan 
yang sangat merugikan dengan para 
ulama setempat yang disebut klerus, 
dan tidak pernah mau lagi masuk ge-
reja, sampai setelah keselamatan saya 
beberapa tahun kemudian, ketika ia 
datang ke Yayasan Kristen Tony dan 
Susan Alamo. Akibatnya, saya dan 
adik saya dibawa ke sekolah Minggu 
dan ditinggal di sana. Pengalaman 
kecil dengan gereja Baptis adalah kita 
harus diselamatkan, pikir saya, dari 
Neraka. Orang-orang jahat seperti 
para perampok, pembunuh, pelaku 
pelecehan, dll, akan berada di sana, 
bukan orang-orang seperti kita. Saya 
menyibukkan diri dengan menung-
gang kuda dan memamerkan hadiah 
palomino saya di parade pertunju-
kan. Ia sudah yakin membawa pita 

biru; ia mencuri perhatian penonton. 
Satu hari dalam perjalanan ke se-
buah parade besar, kami mengalami 
kecelakaan dan kuda saya, Amigo, 
terbunuh. Saya sangat sedih; impian 
saya sirna. Akan butuh waktu yang 
cukup lama nantinya sebelum saya 
menaiki kuda lagi.

Teman-teman saya di sekolah 
membujuk saya dari segala sisi agar 
memuaskan diri di dunia narkoba 
dan halusinogenik yang cepat 
berkembang. Setelah lulus SMA, 
orangtua saya memindahkan kami 
ke lingkungan yang lebih baik. Kami 
dipindahkan di Rocky Mountains 
Colorado tepat di pinggir Sungai 
Cimarron Kecil. Kami dikelilingi 
oleh danau, sungai, gunung, dan 
plato di segala sisi. Pondok berburu 
yang dekat ada di seberang danau, 
dan pondok tersebut terkenal untuk 
kegiatan berburu serta memancing. 
Saya bekerja di pondok itu sebagai 
pemandu perjalanan berkuda. Saya 
menghabiskan berjam-jam merawat 
kuda di pondok yang digunakan 
untuk berbagai perjalanan berburu. 
Suatu hari ketika saya sedang naik 
kuda sendirian, saya sampai ke 
tempat tertinggi dari Plato Barat. 
Saat saya mengamati pemandangan 
yang agung, saya ditakjubkan oleh 
pepohonan aspen berdaun emas, bau 
pinus yang segar dan kuat, semak 
belukar berwarna jingga, dan sungai-
sungai yang mengalir deras, Anda 
bisa mencium baunya yang sangat 
bersih. Pertanyaan-pertanyaan ini 
menghantui saya: Semua keindahan 
nan anggun ini diciptakan oleh 
Sang Pencipta, tetapi mengapa saya 
tidak memiliki keindahan semacam 
ini dalam diri saya? Mengapa saya 
memiliki pikiran dan keinginan 
jahat, keegoisan, serta kesia-siaan? 
Mengapa saya tampak seolah-olah 
memelihara hewan liar ini dalam diri 

saya? Saya dibiarkan frustrasi dengan 
makin banyaknya pertanyaan.

Tanpa sadar atau pikir panjang, 
saya memperlakukan orang-orang 
yang mencintai saya dengan buruk. 
Saya pergi dan tidak menengok ke 
belakang. Tahun berikutnya saya 
terjatuh begitu dalam tak tersentuh 
dengan dunia yang hancur di sekitar 
saya. Saya melihat tidak ada yang dapat 
hidup saya berikan atau bangun. Saya 
mengembara dari kota ke kota, negara 
bagian ke negara bagian, dari satu 
pesta narkoba ke yang lainnya. Saya 
mengonsumsi banyak alkohol dan 
pil serta ganja yang bisa membunuh 
orang biasa. Namun, peringatan 
nyata muncul setelah serangkaian 
peristiwa yang menyentak saya dari 
kemabukan yang membingungkan. 
Entah bagaimana saya selamat dari 
overdosis, ledakan api, kecelakaan 
perahu, dan penculikan ketika 
menumpang mobil orang lain. Saya 
juga selamat dari sebuah peristiwa 
ketika saya mengacungkan pistol 
ke arah orang yang mengalahkan 
saudara lelaki saya. Peristiwa terakhir 
ini terjadi saat fajar menyingsing 
yang menyadarkan bahwa saya begitu 
lepas kendali. Sang Pencipta pasti 
sangat marah kepada saya sehingga 
saya tahu kalau saya menuju ke 

KESAKSIAN TERRI WHITE
Mukjizat Pelepasan

Saudari Terri White
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Neraka. Bagaimana mungkin saya 
membatalkan perbuatan yang telah 
saya lakukan pada diri sendiri dan 
kehidupan orang lain yang saya 
hancurkan?

Saya pergi ke Hollywood, CA, un-
tuk satu tujuan, yaitu mencari uang 
lalu pergi ke pegunungan untuk beru-
saha menjauhkan diri dari kenyataan 
hidup yang keras di sekitar saya. Saya 
benci kota, terutama Hollywood. Saya 
segera mengetahuinya setelah sampai 
di sana bahwa saya telah meninggal-
kannya. Uang yang saya kumpulkan 
dicuri, dan saya terlalu sombong un-
tuk meminta bantuan orangtua saya. 
Saya terlalu takut untuk menumpang 
kendaraan orang lain; Saya terperang-
kap seperti seekor tikus. Lalu minggu 
berikutnya di Sunset Strip, saya berte-
mu sekelompok anak muda yang tam-
pak seperti orang lain, tetapi tujuan 
mereka sungguh berbeda dari yang 
lainnya. Orang-orang jalanan dulu 
mengejek mereka dengan panggilan 
“Regu Sang Pencipta.” Ketika orang-
orang yang sama ini berbicara kepada 
saya, mereka berbicara dengan kuasa 
dan perhatian yang tulus. Saya tidak 
bisa menghindari pentingnya pesan 
mereka.” Yesus Kristus datang kem-
bali ke bumi. Bertobatlah atau Binasa. 
Berdamailah dengan Sang Pencipta 
selagi ada waktu. Yesus akan datang 
kembali ke bumi dengan tongkat 
pembalasan atas orang-orang yang 
tidak mengenal-Nya.Neraka itu kekal. 
Kita hidup di akhir zaman. Segeralah 
berdamai dengan Sang Pencipta sebe-
lum terlambat. Datanglah ke kebak-
tian gereja kami yang diadakan setiap 
malam dan temukan lebih banyak.”

Kata “Neraka” sangat mengusik saya 
karena saya tahu itu benar. Itu terekam 
keras dan jelas. Nurani saya segera 
berkata, “Kau selalu mengatakan 
kau adalah pencari kebenaran. Pergi 
dan cari tahu tentang hal ini.” Sekitar 
seminggu kemudian saya berkendara 
sendirian dan datang ke kebaktian 
gereja di Crescent Heights Blvd. 
di Hollywood. Saat itu tanggal 9 
November 1970. Tempat itu disebut 
Yayasan Kristen Tony dan Susan 
Alamo. Saya tidak bisa menyangkal 

dorongan Roh yang kuat menarik saya, 
meskipun keraguan dan skeptisisme 
menyelimuti pikiran serta hati saya. 
Ini adalah reaksi alamiah terhadap 
penipuan, kebohongan, dan pelecehan 
kemanusiaan yang telah melukai saya. 
Masa muda saya yang dirampas tanpa 
daya, sepertinya saya merupakan 
subjek dari cerita yang tragis. Saya 
hanya menyalahkan diri sendiri atas 
keputusan buruk yang telah saya ambil.

Ketika saya memasuki gedung 
besar, berlantai dua yang dipenuhi 
orang-orang yang tampak seperti 
kaum hippie, ada perasaan bahagia dan 
antusiasme tulus yang nyata bagi saya. 
Pendeta Tony Alamo tampak menyolok 
di antara kaum hippie, karena ia 
mengenakan setelan bisnis. Saya ingin 
mengujinya dan semua perkataannya. 
Saya tidak bertemu istrinya, Susan, 
malam itu. Kebaktian itu dimulai 
dengan bersemangat menyanyikan 
lagu-lagu Injil masa lalu. Seorang 
lelaki memainkan “What Child Is 
This” dengan seruling, dan tampaknya 
melodi yang seperti malaikat ini 
berasal dari Surga. Tidak ada orkestra 
penyerta besar, tetapi ada sesuatu yang 
men-galahkan benteng pelindung saya 
bangun di sekeliling hati saya. Air mata 
mengalir di wajah saya, dan saya baru 
pertama kali mengalami kebaktian 
yang dipenuhi Roh Kudus. Saya adalah 
orang berdosa yang tersesat yang 
hendak ditemukan. Orang-orang yang 
lahir baru memberi kesaksian singkat, 
tetapi padat. Malam itu mungkin 
ada lebih dari 100 kesaksian. Ada 
perwakilan dari Perancis, Inggris, 
Kanada, Australia, Meksiko, Amerika 
Selatan, hampir dari seluruh dunia. 
Ada juga orang dewasa paruh baya 
yang telah meninggalkan gereja mereka 
yang dingin, mati untuk bergabung 
dengan gereja yang digerakkan secara 
khusus oleh Sang Pencipta. Semua 
kesaksian mereka sangat penting 
untuk membangun harapan dan iman 
dalam diri saya, dan mengupas lapisan 
demi lapisan keraguan dan penindasan 
yang menutupi hati dan jiwa saya. 
Saya mendengar sebagian besar 
pencandu narkoba dan pengedar obat 
bius langsung dilepaskan oleh kuasa 

penyelamatan Sang Pencipta, dan para 
pecandu dibebaskan tanpa delirium 
tremens. Ada seorang pria sedang 
dalam perjalanan untuk merampok 
bank ketika ia berhenti dan dituntun 
ke gereja tempat ia dilahirkan kembali, 
dan dijadikan ciptaan baru setelah 
menerima Yesus sebagai Tuhannya.

Pendeta Alamo membawa pesan 
mengenai nubuatan akhir zaman 
dan membacakan Matius bab 24. Ini 
adalah Injil yang sederhana, Injil yang 
masuk akal, dikhotbahkan dengan 
kuasa Roh Kudus dari Sang Pencipta. 
Bagaimana bisa saya menolak 
undangan untuk berlutut di altar dan 
meminta Yesus masuk dalam hati 
saya? Pendeta Tony juga ikut berlutut 
serta menuntun saya mengucapkan 
doa pengakuan dosa sesuai Alkitab 
KJV. Setelah bertobat dan meminta 
Yesus untuk membasuh dosa-dosa 
saya dengan darah-Nya yang mahal, 
serta mengundang Dia masuk dalam 
hati saya, Dia mengampuni saya! Saya 
menjadi baru! Kehadiran iman yang 
murni seperti anak-anak memenuhi 
hati saya. Sukacita, damai sejahtera, 
dan harapan melimpah-limpah 
dalam diri saya, melampaui harapan 
terbesar saya. Saya dijadikan ciptaan 
baru. Saya mengerti dan merasakan 
kuasa keselamatan, kelepasan ajaib 
yang hanya bisa diberikan Yesus 
Kristus. Pria yang membuat mukjizat 
dari Alkitab pertama ketika saya 
masih kanak-kanak masih hidup 
dan bekerja, berbicara serta berjalan 
bersama orang-orang yang membuka 
pintu hati mereka.

Sudah lebih dari 42 tahun setelah saya 
menyaksikan dan mengalami kesembu-
han, kebangkitan, serta kuasa keselamatan. 
Saya sudah melihat terlalu banyak mukjizat 
untuk diingat. Inilah hasil pengorbanan 
diri yang besar dalam hidup Pendeta Tony 
dan almarhum istrinya, Susan Alamo, un-
tuk memenangkan jiwa, dan untuk mena-
nam serta mengajar mereka dalam Fir-
man Sang Pencipta yang Kudus. Mereka 
mengajarkan tingkat perangkap Setan dan 
membongkar Antikristus habis-habisan. 
Saya selamanya bersyukur. Kemuliaan bagi 
Sang Pencipta, dan pujian bagi pendeta 
kami yang terkasih, Tony Alamo.
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menantikan Anda untuk menerima 
KEHIDUPAN, yaitu KRISTUS YESUS, 
TUHAN Anda. Jadi, ucapkanlah doa ini:

TUHAN KU dan SANG PENCIPTA, 
kasihanilah jiwaku, aku seorang pendosa.19 

Aku percaya bahwa YESUS KRISTUS 
adalah PUTERA SANG PENCIPTA yang 
HIDUP.20 Aku percaya bahwa DIA telah mati 
di kayu salib dan menumpahkan DARAH-
NYA yang kudus untuk pengampunan 
semua dosa masa laluku.21 Aku percaya 
bahwa SANG PENCIPTA membangkitkan 
YESUS dari kematian dengan kuasa ROH 
KUDUS,22 dan bahwa IA sekarang duduk di 
sebelah kanan SANG PENCIPTA dan pada 
saat ini juga mendengarkan pengakuan 
dosaku dan doa ini.23 Aku membuka pintu 
hatiku, dan aku mengundang ENGKAU 
masuk ke hatiku, TUHAN YESUS.24 
Bersihkanlah semua dosa yang mengotoriku 
dengan dan dalam darah yang maha kudus 
yang ENGKAU TUMPAHKAN di kayu 
salib di Kalvari sebagai silih atas dosaku.25 

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.26 FIRMAN-
MU mengatakan bahwa ENGKAU tidak 
akan menolak seorang pun, dan tentunya 
termasuk diriku.27 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.28 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.29

Setelah penyelamatan, YESUS ber-
kata berilah baptislah dirimu, basuhlah 
dirimu di dalam air, dalam nama BAPA, 
dan PUTERA, dan ROH KUDUS.30 Pe-
lajarilah dengan rajin Alkitab KJV (Ter-
jemahan Baru), dan lakukan apa yang di-
katakannya hingga ajal menjemput.31

Jika Anda ingin melayani TUHAN, Anda 
juga bisa melakukannya di gereja kami jika 
Anda memenuhi persyaratan. Lalu, seperti 
perintah YESUS, jadilah pemenang jiwa. 
Anda bisa melakukannya dengan menjadi 
distributor bacaan karya Pendeta Alamo. Kami 
mencetak bacaan karya Pendeta Alamo dalam 
berbagai bahasa, dan kami mengirimkannya 
ke seluruh dunia. Kami mengeluarkan jutaan 
dolar untuk pembelian kertas dan pengiriman, 
sehingga kami membutuhkan dukungan doa 
dan finansial Anda.

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

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

SANG PENCIPTA memerintahkan 
kita untuk menegur dan mendisiplinkan 
anak-anak kita.32 Pernikahan diizinkan 
SANG PENCIPTA pada masa pubertas 
ketika anak-anak menjadi pria dan 
wanita. Larangan terhadap hal ini 
merupakan doktrin Iblis (1 Tim. 4:1-
3). Pendeta Alamo dipenjara karena 
memberitakan dan melakukan apa yang 
tertulis dalam Alkitab.

19 Mzm. 51:5, Rm. 3:10-12, 23   20 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Yoh. 9:35-37, Rm. 1:3-4   21 Kis. 4:12, 20:28, Rm. 3:25, 1 Yoh. 1:7, Why. 5:9   22 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   23 Luk. 22:69, Kis. 2:25-36, Ibr. 10:12-13   24 1 Kor. 3:16, Why. 3:20   25 Ef. 2:13-22, Ibr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yoh. 
1:7, Why. 1:5, 7:14   26 Mat. 26:28, Kis. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14   27 Mat. 21:22, Yoh. 6:35, 37-40, Rm. 10:13   28 Ibr. 11:6   29 Yoh. 5:14, 8:11, Rm. 6:4, 1 Kor. 15:10, Why. 7:14, 22:14   30 Mat. 
28:18-20, Yoh. 3:5, Kis. 2:38, 19:3-5   31 Ula. 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   32 Ams. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, Ibr. 12:5-11, Why. 3:19
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NATAL  ADALAH 
KESELAMATAN

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

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

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

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

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

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

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

ke dalam bahasa Anda. Jika Anda mencetak ulang, mohon disertakan hak cipta dan pendaftaran ini:
© Hak Cipta Desember 2013 dilindungi Undang-undang World Pastor Tony Alamo ® Terdaftar Desember 2013
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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 pemer-
intah, 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 barang-
siapa 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.]”


