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Tulisan berikut adalah bagian keduapuluh 

empat dari rangkaian cuplikan buku Pendeta 

Alamo,  Mesias.  Seluruh  cuplikan  buku 

tersebut akan dimuat secara berkala dalam 

edisi-edisi mendatang Buletin ini. 

Mujizat Terbesar yang Pernah Ditulis: 

Fakta Sejarah 

Mesias
Menurut Nubuatan Alkitab

“Tentang Dialah semua nabi bersaksi” 

(Kisah Para Rasul 10:43). 

“Dalam gulungan kitab ada tertulis 

tentang Aku” 

(Mazmur 40:8, Ibrani 10:7).

(Bersambung ke halaman 2)

(Bersambung ke halaman 4)

(B) Yesaya, pasal 53 (lanjutan dari Buletin 

sebelumnya)

(9) PENDERITAAN yang dijalani Mesias, 

Yesus Kristus, OLEH KARENA DOSA-

DOSA KITA (Yesaya 53:4-6, 8, 10-12).

“Sebenarnya  penyakit  kitalah  yang 

Ghana

(Bersambung ke halaman 2)

TULANG-TULANG 
YANG KERING

oleh

Tony Alamo

Yehezkiel, nabi Perjanjian Lama, menerima penglihatan 

dari Tuhan. Ia melihat suatu lembah dan di sana terdapat 

banyak tulang-tulang manusia berserakan, sebagai 

lambang kematian rohani Israel dan dunia. Penglihatan ini 

menubuatkan bahwa Kristus akan datang untuk pertama 

kalinya, bahwa Ia akan memberitakan mengenai jalan 

keselamatan melalui Dia dan bahwa jiwa mereka yang 

percaya kepada perkataan Tuhan Yesus1 akan diselamatkan 

dan dibangkitkan dari kematian rohani kepada kehidupan kekal di dalam Kristus. 

Tuhan berkata kepada Yehezkiel, “Dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali?” (Dapatkah 

mereka yang mati rohani kembali hidup?) Yehezkiel menjawab, “Ya Tuhan, Engkaulah yang 

mengetahui.”2 Tuhan kembali berfi rman kepada nabi, “Bernubuatlah mengenai tulang-tulang 

ini dan katakan kepada mereka: Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah Firman Tuhan! . . . 

Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali.”3

Pada masa Yehezkiel, bangsa Israel telah dikalahkan dan ditaklukkan oleh musuh mereka. 

Ini terjadi karena mereka tetap saja tidak mematuhi hukum-hukum Tuhan.4 Tetapi Tuhan 

1 Yehezkiel 36:1, 4  2 Yehezkiel 37:3 (dari Alkitab Bahasa Ibrani)  3 Yehezkiel 37:4-5 (dari Alkitab Bahasa Aramaik)  4 Yehezkiel 37:11  
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Yang Terkasih Pendeta Tony Alamo,

Salam kepada Anda. Kiranya Anda menerima 

anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah 

dari Tuhan Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan 

kita. Tuhan telah melimpahkan kasih-Nya atas 

kita, sehingga kita boleh disebut sebagai anak-

anak Tuhan (1 Yohanes 3:1). Pendeta yang 

terkasih, saya hendak berterima kasih kepada 

Anda, atas semua bahan literatur yang sudah 

dikirimkan untuk saya. Saya berdoa kiranya 

Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada Anda. 

Saya dan istri saya, Temwa, sedang sibuk 

membagi-bagikan literatur Anda. Saya telah 

membuka sebuah kantor kecil dan begitu 

banyak orang datang untuk memperoleh 

literatur Anda. Banyak orang menerima Kristus 

sebagai Juruselamat dan kemudian dibaptis. 

Kini, sepanjang hari kantor kecil ini sibuk karena 

Pendeta yang terkasih,

Saya hendak menyampaikan salam 

dari jauh, dari Ghana. Dengan gembira 

saya hendak memberi tahu bahwa setelah 

saya membaca buku Anda yang berjudul 

Mesias, saya menjadi percaya bahwa Yesus 

Kristus sudah datang dan mati di kayu salib 

bagi dosa saya. Saya pun telah menerima 

Dia sebagai Juruselamat pribadi saya. 

Sebelumnya, saya hidup tanpa mengenal 

Tuhan dan saya juga tidak tahu tentang 

Anak-Nya, Mesias. Setelah membaca 

literatur Anda, saya kini tahu bahwa saya 

dulu tersesat, tetapi kini sudah ditemukan. 

Saya dulu berada di dalam kegelapan, tetapi 

kini Tuhan telah membawa saya ke dalam 

terang. Karena itu, saya sekarang adalah 

Malawi

seorang Kristen, saya sudah “dilahirkan 

baru” di dalam Kristus, dan menjadi anak 

dari Tuhan yang hidup. 

Saat ini, saya belum memiliki Alkitab, 

dan jika memungkinkan, tolong kirimkan 

satu Alkitab sekaligus dengan buku Anda, 

Mesias. Tolong kirimkan pula kepada saya 

berbagai literatur lain yang dapat menolong 

saya mengenal Tuhan lebih baik. Saya pasti 

akan menghargainya. Kini saya bergabung 

dengan  sebuah  gereja  Pentakosta  di 

Koforidua. Saya berdoa kiranya Tuhan 

memberkati Anda berlimpah-limpah atas 

segala pekerjaan baik yang Anda lakukan.

Dengan hormat,

D.F.                                       Koforidua, Ghana

Yerusalem BaruYerusalem Baru

Pendeta Tony Alamo—1986
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TULANG-TULANG 
YANG KERING

memberi tahu Yehezkiel bahwa Ia akan 

membangkitkan sebuah bangsa baru yang lebih 

besar dibandingkan dengan Israel pertama 

yang tidak berhenti berbuat dosa itu. Israel 

kedua ini terdiri dari sejumlah kecil keturunan 

Israel yang pertama dan sejumlah besar orang-

orang dari bangsa-bangsa lain.5 Mereka semua 

akan dipersatukan melalui iman mereka dalam 

Yesus Kristus.6 Israel kedua akan menjadi 

sebuah bangsa yang besar dan kudus, yang 

terdiri dari mereka yang dibangkitkan dari 

kematian rohani akibat dosa kepada kehidupan 

kekal di dalam Kristus;7 orang-orang ini telah 

menerima keselamatan bagi jiwa mereka 

melalui Yesus Kristus.8 Mereka tidak akan 

pernah memberontak melawan Tuhan.

Pada tahun 1964, sebelum saya diselamatkan 

melalui Kristus, saya, Bernie Hoff man, yang 

juga dikenal dengan nama Tony Alamo, 

dikenal sebagai orang berdosa yang tidak 

percaya kepada Tuhan. Saya tidak mempunyai 

pengetahuan apa pun tentang Tuhan. Saya 

tidak tahu bahwa Ia ada. Bagi saya, ayat-ayat 

di dalam Alkitab hanyalah dongeng serta 

mitos, dan saya tidak dapat mengerti 

mengapa orang mau percaya kepada 

Tuhan ataupun Anak-Nya. Saya tahu 

bahwa orang-orang yang mengatakan 

kepada saya bahwa mereka percaya 

kepada Tuhan adalah orang-orang 

munafi k; karena itu saya tidak dapat 

memercayai mereka. Meski mengaku 

percaya pada Tuhan, mereka tetap 

saja berbuat dosa sama seperti saya, 

dan beberapa dari mereka melakukan 

dosa yang lebih buruk daripada saya. 

Saya tahu itu, karena saya dulu kerap 

bergaul dengan mereka. Kami semua 

tidak lebih daripada tulang-tulang 

yang mati dan kering. Saya pasti marah 

bila ada yang mencoba mengajak saya 

bertobat dan menjadi Kristen, karena 

bagi saya membaca Alkitab hanyalah 

membuang-buang waktu. Dengan 

gaya hidup yang saya jalani pada waktu 

itu, saya tidak mau membuang waktu 

untuk membaca buku seperti Alkitab, 

yang menurut saya hanyalah berisi 

cerita dongeng.

Di dalam industri pemasaran, saya 

dianggap orang nomor satu. Saya 

bertanggung jawab atas kesuksesan 

k a r i e r  b a ny a k  p e ny a ny i  d a n 

aktor terkenal di dunia. Saya juga 

bertanggung jawab atas kesuksesan 

promosi sejumlah produk rumah 

tangga terkenal. Pada waktu itu, saya 

beranggapan bahwa menjadi 

Kristen adalah hal yang terburuk yang 

bisa terjadi pada diri saya; saya tak 

bisa membayangkan jika saya akan 

menyebarkan selebaran Injil tentang 

Yesus di sudut-sudut jalan, menjalankan 

tugas misi memberitakan Injil, dan 

membagi-bagikan makanan gratis bagi 

para gelandangan yang kelaparan dengan 

sukarela.

Pada pertengahan 60-an, dunia tidak 

kelihatan begitu bagus dalam pandangan 

saya. Saya tidak menyukai narkoba 

dan orang-orang kotor yang tidak 

bermoral seperti para hippie. Saya juga 

membenci dampak gerakan hippie

terhadap Hollywood dan dunia. Saya 

sendiri jelas bukan orang suci. Saya 

benar-benar tidak peduli apa yang orang 

lain lakukan dalam dosa, asalkan mereka 

tidak mempertontonkannya di hadapan 

keluarga yang punya anak-anak. Dunia 

ini tampaknya tidak berpengharapan, 

mati, kering, menjijikkan, dan suram.9

Kelihatannya, orang-orang merasa 

bahwa kehidupan sudah tidak ada artinya 

lagi dan mereka menggunakan narkoba untuk 

melarikan diri dari kenyataan tersebut. Banyak 

orang beragama yang bersikap munafi k dan 

sepertinya orang-orang tahu akan kenyataan 

ini. Seluruh dunia telah mati karena berbagai 

dosa (pelanggaran terhadap perintah Tuhan).10

Dunia ini seperti sebuah lembah besar dengan 

tulang-tulang kering yang berserakan, persis 

seperti yang disaksikan Yehezkiel.11

Yesus menyatakan diri-Nya kepada saya 

di sebuah kantor pengacara di Beverly Hills. 

Tidak seorang pun dapat membayangkan 

betapa ketakutan sekaligus bahagianya saya 

ketika Tuhan menyatakan kepada saya bahwa 

Ia dan Yesus, Anak-Nya, sungguh-sungguh 

ada. Saya senang dapat mengalami Roh 

Kudus-Nya yang luar biasa dan suara-Nya 

yang dahsyat menyapu sekujur tubuh saya; 

saya dapat mendengar dan merasakan Firman 

Tuhan bergetar menembus seluruh keberadaan 

saya. Hadirat-Nya sungguh penuh kemuliaan 

dan kehangatan. Roh-Nya menekan saya 

ke bawah dengan kuat bagaikan sentuhan 

dahsyat tangan Tuhan. Dan Dia berfi rman, 

“berdirilah dan nyatakanlah tentang Tuhan 

5 Kejadian 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, Keluaran 19:6, 32:10, 

1 Petrus 2:9-10, Yohanes 11:51-52, Kisah Para Rasul 10:34-35, Efesus 1:10, 

Wahyu 5:9, 14:6, Ibrani 8:8-12, Mazmur 22:28, Yesaya 2:2, dan banyak ayat 

lainnya juga  6 Yohanes 15:1, Roma 11:17, 19, 23, 24, Wahyu 7:4  7 1 Petrus 

2:9  8 Wahyu 20:5-6, Kolose 2:12, 3:1, Roma 15:12, 1 Korintus 15:15, 16, 

1 Tesalonika 4:16  

Malawi

didatangi para pelajar sekolah dan orang-orang dari 

berbagai gereja. Mereka datang untuk mengajukan 

berbagai pertanyaan mengenai Alkitab. Sesudah 

kami memberitakan kepada mereka mengenai 

keselamatan melalui Yesus, mereka menerima Dia 

sebagai Juruselamat mereka. Jadi saya mohon, 

Pendeta Alamo, tolonglah kirimkan lagi literatur 

Anda dalam jumlah lebih banyak, terutama buku 

Anda yang berjudul Mesias, serta sejumlah besar 

Buletin. Ribuan orang datang ke kantor kami, 

seakan-akan saya hendak membagikan banyak 

uang kepada mereka, padahal yang saya berikan 

adalah Firman Tuhan. 

Saya kini membaptis orang di sungai dekat 

sini. Harap kirimkan pula sejumlah Alkitab untuk 

orang-orang yang baru menerima Kristus sebagai 

Juruselamat mereka. Jika memungkinkan, 

tolonglah bantu saya dengan uang sebesar $100 

untuk membeli kursi. Saya telah pergi ke Zambia, 

berkhotbah dari literatur Anda, dan orang-orang 

menerima Yesus dan kemudian dibaptis. Literatur 

Anda sangat menolong dalam memenangkan jiwa 

bagi Kristus. Kiranya berkat dari Tuhan berlimpah 

bagi Anda dan semua orang yang sibuk melayani 

Tuhan di gereja Anda.

Pendeta N.K.                                           Rumphi, Malawi

(Sambungan dari halaman 1)

California
Yang Terkasih Pendeta Alamo,

Saya mendapat inspirasi dari Roh Kudus untuk 

menulis surat ini. Saya telah membaca di dalam 

Alkitab mengenai senjata rohani yang Tuhan 

sudah berikan kepada orang yang percaya di dalam 

Tuhan Yesus untuk melawan Iblis (Efesus 6:10-

17). Baru-baru ini, ketika saya sedang membaca 

Alkitab bersama seorang saudara seiman, beberapa 

kebenaran dan rahasia Alkitab telah diungkapkan 

kepada kami oleh Roh Kudus. Saya tahu sekarang 

bahwa Tuhan sedang menguatkan umat-Nya. 

Suatu ketika, saya menemukan dan membaca salah 

satu dari Buletin Anda. Saya yakin bahwa Tuhan 

telah mengirimkan Buletin Anda itu kepada saya 

pada saat yang tepat, ketika saya perlu mengetahui 

sejumlah kebenaran tertentu. Saya terkesan dengan 

gereja Anda. Anda menyampaikan kebenaran apa 

adanya, tanpa embel-embel pemanis. Anda telah 

menulis mengenai nubuatan-nubuatan Alkitab 

dengan cara yang sangat jelas dan menarik. Mohon 

kiranya Anda menerima saya menjadi anggota 

gereja Anda, dan memasukkan nama saya ke dalam 

daft ar penerima Buletin Anda, supaya saya dapat 

bertumbuh di dalam Roh Kudus dan diperlengkapi 

dengan kebenaran Tuhan. Kini saya berada di 

Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena itu mohon 

jangan kirimkan buku-buku bersampul keras karena 

tidak akan diizinkan oleh petugas. Saya tidak dapat 

memberikan donasi, tetapi saya selalu mendoakan 

gereja Anda agar terus berkembang. 

Salam, 

B.L.                                                 Corcoran, California

9 Matius 13:39, pasal 24, 1 Korintus 15:24, Ibrani 9:26, 1 Petrus 4:7  10 Efesus 2:1, 5, Kolose 2:13  11 Yehezkiel 37:1  

(Sambungan dari halaman 1)
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Yang Terkasih Pendeta Tony Alamo,

Saya berbahagia menyampaikam salam di dalam

nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucap 

syukur kepada Tuhan untuk Anda. Betapa Ia 

telah memakai Anda untuk menyebarkan Firman

Tuhan di seluruh dunia, supaya jiwa-jiwa yang 

terhilang dapat diselamatkan. Pendeta Alamo, saya 

sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, 

sampai rekan sekerja saya memberi tahu saya 

mengenai keselamatan melalui Yesus dan memberi 

saya salah satu dari Buletin Anda. Sesudah 

membaca Buletin Anda, saya menerima Yesus 

sebagai Juruselamat dan kehidupan saya sekarang 

telah diubahkan dan bebas dari dosa. Saya sekarang 

paham bahwa Tuhan menginginkan kita untuk 

belajar untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Pendeta 

Alamo, saya ingin meminta satu atau dua Alkitab 

berbahasa Inggris supaya saya dan teman saya 

dapat membaca Firman Tuhan yang Mahakuasa. 

Saya berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan kita 

beserta Anda. Saya berterima kasih kepada Tuhan 

atas orang-orang yang baik dan penuh perhatian 

di gereja Anda yang telah menolong dalam

pengepakan dan pengiriman Alkitab, literatur, dan 

bahan-bahan lainnya yang diminta banyak orang.

Terimakasih. 

G.N.                                                       Kitwe, Zambia

Zambia

Rekan Pendeta dari Gereja Kristen Tony Alamo, M.C., sedang mendistribusikan 

Buletin-buletin dari Pendeta Alamo—Republik Demokratik Kongo

Yesus Kristus kepada semua orang di dalam 

ruangan ini; katakan kepada mereka bahwa 

Ia akan datang kembali; jika tidak, Aku pasti 

akan mengambil nyawamu, sekarang juga.” 

Ketika semuanya itu terjadi, saya menjadi sadar 

akan kemahatahuan-Nya.12 Ia mengendalikan 

setiap atom dan molekul. Ia hadir di mana-

mana. Ia tahu segala sesuatu dari masa lalu 

dan juga segala sesuatu yang akan terjadi di 

masa depan.13 Saya merasa malu karena Ia 

tahu segala sesuatu yang pernah saya lakukan. 

Kemudian Ia menunjukkan kepada saya bahwa 

surga dan neraka memang sungguh-sungguh 

ada. Saya tahu ke mana saya akan pergi jika 

saya tidak melakukan apa yang baru saja Ia 

katakan, dan tempat itu jelaslah bukan surga.

Walaupun pengalaman itu membuat saya 

ketakutan,14 saya berbahagia dapat mengetahui 

bahwa Tuhan memang nyata dan hidup, dan 

bahwa semua yang dikatakan oleh para nabi 

dan rasul tentang Dia adalah benar. 

Ia tidak pernah berubah, sejak saat Ia 

menciptakan langit, bumi dan segala 

isinya, sampai sekarang. Dia tidak akan 

pernah berubah sampai selamanya.15 

Saya pun mengetahui bahwa saya 

akan selalu takut kepada-Nya, mengagumi-

Nya, menghormati-Nya, mengasihi-Nya, dan 

melayani-Nya. Saya bersedia untuk hidup, 

bahkan dianiaya dan mati bagi Tuhan, dan 

melakukan semua itu dengan senang hati.16

Setelah Tuhan melepaskan saya dari kantor 

pengacara itu, saya mulai bertanya kepada-

Nya, “Apa yang Engkau kehendaki untuk aku 

perbuat? Aku akan melakukan apa pun yang 

Engkau fi rmankan.” Karena saat itu saya tidak 

memperoleh jawaban, saya mengira bahwa Ia 

ingin saya pergi ke gereja. Saya mengira bahwa 

gereja yang terbesar pastilah yang terbaik; 

maka saya pergi ke sana, tetapi saya tidak 

menemukan Dia. Lalu saya pergi ke gereja-

gereja lain, tetapi Ia pun tidak ada di sana. 

Kemudian saya membaca sejumlah buku yang 

bergambar sampul orang-orang berpenampilan 

bijak dan saleh, dengan jenggot panjang dan 

baju keagamaan; tetapi saya tahu buku-buku 

itu keliru karena mengatakan bahwa manusia 

tidak perlu takut akan Tuhan,17 bahwa Tuhan 

tidak mengancam untuk menghukum orang-

orang yang tidak patuh kepada-Nya, dan 

bahwa Anda boleh melakukan dosa tanpa 

perlu takut akan dibuang ke neraka.18 Apa yang 

diuraikan buku-buku itu adalah gambaran 

yang palsu tentang Tuhan. Tetapi Tuhan yang 

telah mengancam akan mengambil nyawa 

saya di kantor pengacara itu adalah Tuhan 

yang benar. Sesungguhnya, apa yang sangat 

perlu saya ketahui adalah kehendak-Nya 

dalam hidup saya.19 Tuhan yang benar itu telah 

menunjukkan kepada saya surga dan neraka. 

Dialah yang telah membuat saya memberitakan 

tentang Yesus kepada orang-orang di kantor 

pengacara tersebut. Hal itu adalah sesuatu yang 

tidak akan pernah saya lakukan atas kemauan 

sendiri dan tidak ada orang lain yang dapat 

memaksa saya melakukannya. 

Karena Alkitab dapat diperoleh di mana-

mana dan mudah dibaca oleh masyarakat 

umum, sementara saya mengganggap 

masyarakat itu bodoh, waktu itu saya berpikir 

Alkitab pastilah tidak berisi kebenaran atau 

kata-kata berhikmat apa pun di dalamnya. 

Tetapi ketika kemudian saya mulai membaca 

Alkitab, saya menemukan jalan keselamatan 

di dalamnya, serta ajaran-ajaran tentang 

kehidupan kekal yang mendidik kita untuk 

bertumbuh di dalam Kristus dan memenangkan 

jiwa-jiwa bagi-Nya.20

15 Maleakhi 3:6, Ibrani 13:8, Kejadian 1:1, Kisah Para Rasul 4:24  16 Mazmur 5:12, 35:19, Yohanes 16:33, Roma 12:8, 15:13, Kisah Para Rasul 2:28, 20:24, 

Yesaya 51:11, 61:10, 2 Korintus 8:12  17 Kejadian 22:12, Mazmur 112:1, Amsal 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Pengkhotbah 7:18  18 Amsal 8:36, Yehezkiel 

18:2, 4, Wahyu 19:20, 20:10, 14, 15, 21:8  19 Kejadian 2:17, 6:7, 9, 13, Keluaran 20:5, 34:7, 32:33, Matius 8:12, 22:13, Wahyu 20:15, 2:5, 16, 22-23, 3:3, Markus 

16:16, Yehezkiel 3:18, 18:20  20 Yohanes 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Wahyu 14:18  

12 1 Samuel 2:3, Bilangan 24:16, 1 Korintus 1:25, 2:16, 3:19, Mazmur 32:8, 

Ayub 21:22, Amsal 2:6, 3:20, 9:10, Lukas 1:77, Roma 11:33, 2 Korintus 4:6  

13 Mazmur 44:22, 1 Yohanes 3:20, 1 Korintus 3:20, Mazmur 94:11, Yesaya 

46:9-10, Wahyu 21:6, 22:13  14 2 Korintus 5:11, Kejadian 35:5, Yeremia 

32:21, Ayub 31:23, Imamat 26:16, Yehezkiel 32:32  

(Bersambung ke halaman 7)
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MESIAS

(Sambungan dari halaman 1)

ditanggung-Nya, sengsara kitalah yang 

diderita-Nya . . . [Yesaya 53:4]. Tetapi Ia

dilukai karena dosa-dosa kita, dan didera 

karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya 

kita diselamatkan, karena bilur-bilur-Nya 

kita disembuhkan [Yesaya 53:5]. . . . Tuhan 

telah menimpakan kepada-Nya kejahatan 

[dosa-dosa] kita semua [Yesaya 53:6]. . . . Ia 

[Yesus] mati karena dosa bangsa kita [umat 

manusia] [Yesaya 53:8]” (dari terjemahan 

Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari 

[BIS]). “Ia menyerahkan diri-Nya sebagai 

korban karena dosa-dosa kita [supaya jiwa 

kita dapat ditebus] . . . [Yesaya 53:10]. . . . 

Ia memikul dosa mereka [umat manusia] 

[Yesaya 53:11]” (terjemahan dari Alkitab 

bahasa Ingris Versi King James [KJV]). “Ia 

menanggung dosa banyak orang . . . [Yesaya 

53:12]” (Terjemahan Baru).1 

Fakta paling penting di dalam pasal 

ini  adalah  bahwa   Mesiaslah   yang 

menanggung hukuman dan penderitaan 

yang seharusnya kita tanggung. Pasal yang 

menakjubkan ini hanya terdiri dari dua belas 

ayat, tetapi di dalamnya dinubuatkan empat 

belas kali bahwa Kristus akan menderita 

dan mati karena dosa-dosa kita, agar jiwa 

kita dapat ditebus. Keseluruhan bagian ini, 

Yesaya 52:13-53:12, menjelaskan tentang 

nubuat tersebut yang baru dapat dimengerti 

sepenuhnya pada waktu Tuhan Yesus yang 

tidak berdosa itu telah memikul dosa-dosa 

kita (2 Korintus 5:21) dan Ia “mati karena 

dosa-dosa kita” (1 Korintus 15:3).

 Tuhan “telah menimpakan kepada-

Nya dosa-dosa kita” (Yesaya 53:6). Mesias 

adalah Penebus yang diutus Tuhan untuk 

menanggung hukuman bagi dosa semua 

umat manusia. Betapa menakjubkan kasih 

dan rahmat Tuhan; sungguh luar biasa 

bahwa melalui kematian Kristus, Tuhan 

mendatangkan penebusan bagi jiwa kita. 

Penyaliban Kristus adalah penghinaan 

paling besar yang dialami-Nya, tetapi juga 

merupakan kemuliaan-Nya yang paling 

tinggi, karena ini adalah satu-satunya cara 

untuk memberikan keselamatan bagi jiwa 

manusia.

Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, 

Ia menggenapi semua nubuatan yang 

berbicara tentang bagaimana Mesias akan 

menderita dan mati di kayu salib karena 

dosa kita itu. “Kristus sendiri memikul 

dosa-dosa kita pada diri-Nya di atas kayu 

salib” (1 Petrus 2:24, BIS).

(10) Mesias akan menderita dengan 

PENUH KERELAAN tanpa mengeluh 

(Yesaya 53:7). 

“Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan 

diri ditindas dan tidak membuka mulut-

Nya seperti anak domba yang dibawa ke 

pembantaian; seperti induk domba yang kelu 

di depan orang-orang yang menggunting 

bulunya, Ia tidak membuka mulut-Nya” 

(Yesaya 53:7).

Orang lain, jika menderita, biasanya 

menggerutu atau mengeluh, terutama jika 

mereka diperlakukan secara tidak adil, 

tetapi Mesias yang menderita, tidak bersikap 

demikian. Ia dengan sukarela menyerahkan 

diri-Nya untuk melaksanakan tugas yang 

telah ditetapkan, yaitu “menanggung dosa-

dosa kita” dan patuh bagaikan anak domba 

yang dituntun ke pejagalan. Mesias bertahan 

hingga titik terakhir, karena demikianlah 

kehendak Tuhan. Di sini kita dapat melihat 

teladan tentang kasih Tuhan yang tak 

berbatas.

Di dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus 

Kristus dipukuli, difitnah, diperlakukan 

tidak adil, diejek, diludahi, disiksa, dikasari, 

dicambuk, dan disalibkan, dari pihak-Nya 

1 Nubuatan yang menyatakan bahwa Mesias akan mengorbankan nyawa-Nya bagi dosa-dosa umat manusia muncul berulang kali dalam ayat-ayat ini, sehingga mustahil bagi orang-

orang yang tidak percaya untuk mengabaikan nubuat-nubuat itu.

Yang terkasih Pendeta Tony Alamo,

Salam dari para saudara di Gereja 

Kristen Tony Alamo di India. Saya 

gembira menerima kiriman Anda yang 

berisi sejumlah Alkitab dan berbagai 

literatur termasuk buku Mesias. Saya 

bersama saudara-saudara seiman sedang 

mendistribusikan literatur berbahasa 

Inggris Anda yang menceritakan 

mengenai jalan keselamatan melalui 

Yesus. Bagi mereka yang tinggal di 

pedesaan dan tidak dapat berbahasa 

Inggris, kami sedang berusaha untuk 

menerjemahkan literatur yang unik 

ini ke dalam bahasa ibu kami. Banyak 

orang yang menerima literatur ini telah 

menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai 

Juruselamat pribadi mereka. Di antara 

mereka ada para sopir, pelajar SLTA, 

mahasiswa   kedokteran   dan   teknik, 

karyawan dan pemilik pabrik, dan para 

guru. Mohon untuk terus dukung gereja 

kami dengan doa-doa Anda yang sangat 

berharga. 

Salam dalam iman,

Pendeta N.T.              Rampachodavaram

                                             Mandal, India

INDIA

Saudara T.R. sedang mendistribusikan “Mesias,” buku yang dinamis untuk memenangkan 

jiwa-jiwa, karya Pendeta Alamo—Rajahmundry, India
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Yang Terkasih Pendeta Alamo,

Terima kasih karena telah mengirimkan 

kepada saya buku Anda yang berjudul 

Mesias, beserta sepuluh Buletin. Bahan-

bahan ini memberi saya kesadaran rohani 

dan semangat baru untuk melakukan 

kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. 

Saya telah memberikan Buletin-buletin 

tersebut kepada kawan-kawan Kristen 

saya yang imannya mulai lemah. Lalu, 

ketika saya mengunjungi mereka, ternyata 

mereka sangat berbahagia dan bersukacita 

karena iman mereka dikuatkan setelah 

membaca Buletin-buletin Anda. Semua 

orang ini haus akan Buletin-buletin 

tersebut, karena itu tolong kirimkan 

150 Buletin dan sejumlah Alkitab bagi 

mereka yang baru menerima Kristus 

sebagai Juruselamat mereka. Sebelumnya, 

saya mengucapkan banyak terima 

kasih. Juga, terima kasih atas kesetiaan 

Anda menyediakan Buletin-buletin 

berisi ajaran-ajaran Alkitab yang sangat 

berharga. Kiranya Tuhan yang Mahakuasa 

terus memberkati Anda. Iman sanggup 

memindahkan gunung-gunung.

Putri Anda di dalam Kristus, 

T.O.                                       Kumasi, Ghana

tidak ada kemarahan dan kata-kata kasar 

terhadap para algojo-Nya. Tidak ada pula 

keluh kesah, yang ada hanyalah doa.

Setelah banyak saksi palsu tampil untuk 

memberatkan-Nya, imam besar berkata, 

“Tidakkah Engkau memberi jawab? . . . Tetapi 

Yesus tetap diam” (Matius 26:59-63).

Inilah doa Yesus ketika sedang menjalani 

siksaan penyaliban, “Ya Bapa, ampunilah 

mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang 

mereka perbuat” (Lukas 23:34).

Reaksi Yesus pada waktu Dia menderita 

dan mati di kayu salib sangatlah berbeda 

dengan reaksi manusia pada umumnya. 

Reaksi Yesus persis seperti yang telah 

dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan ini 

menakjubkan bagi orang-orang yang 

mempelajari akan hal ini.

(11) Ketika Ia ditangkap dan dihakimi, 

Mesias TIDAK MEMPUNYAI PEMBELA 

yang memperjuangkan hak-Nya, teman-

teman-Nya tidak ada yang tampil untuk 

menjadi saksi ketidak-bersalahan-Nya 

(Yesaya 53:8). 

“Ia ditahan dan diadili, lalu digiring dan 

dihukum mati. Tak ada yang peduli akan 

nasibnya [tidak ada yang tampil untuk 

membela ketidak-bersalahan-Nya]” (Yesaya 

53:8, BIS). 

(Bersambung ke halaman 6)

Pendeta Mike Omoasegun beserta sejumlah anggota jemaatnya menerima literatur yang 

memenangkan jiwa-jiwa karya Pendeta Alamo. Mereka juga telah menerima Alkitab-alkitab 

berbahasa Inggris versi “King James.” Kesemuanya itu telah diterima dari Gereja Kristen Tony 

Alamo di Amerika—Suleja, Nigeria

Layanan Telpon 24 jam untuk Doa dan Informasi: +1 479 782 7370

Meksiko
Pendeta Alamo yang terkasih,

Literatur Anda telah menjangkau 

saya di sini, di Meksiko. Saya senang 

membaca pelajaran-pejajaran Alkitab 

Anda dan kesaksian-kesaksian orang 

dari berbagai belahan dunia di Buletin 

Anda. Tidak diragukan lagi, Tuhan sedang 

memakai Anda untuk menyebarkan berita 

mengenai keselamatan melalui Yesus ke 

seluruh dunia. Saya sudah dipenjarakan 

selama 7,5 tahun karena mengedarkan 

mariyuana. Dua tahun yang lalu Tuhan 

telah menyatakan diri-Nya kepada 

saya dan saya menerima Yesus sebagai 

Juruselamat saya. Saya berharap saya dapat 

dibebaskan tahun ini. Saya ingin tahu 

apakah saya boleh mendapatkan buku 

Anda, Mesias, dan juga literatur lain yang 

dapat membantu anak-anak lelaki saya 

mengenal Yesus Kristus. 

M.A.               Monclova, Coahuila, Meksiko

Kebiasaan di Israel pada masa itu, dalam 

mengadili pelanggaran yang diancam 

dengan hukuman mati, terdakwa diberi 

kesempatan untuk memanggil orang yang 

mau bersaksi baginya. Akan tetapi tidak 

demikian halnya dalam persidangan atas 

Yesus dari Nazaret itu, imam besar orang 

Yahudi malah melaksanakan persidangan 

dengan tergesa-gesa dan tidak adil terhadap 

Yesus. Sama sekali tidak ada sedikit pun 

keadilan dan kebenaran dalam persidangan 

yang mereka lakukan terhadap Yesus.

Yesus harus tampil sendirian tanpa 

didampingi seorang pembela di hadapan 

imam besar dan mahkamah agama Yahudi. 

Setelah itu Ia juga harus menghadapi para 

hakim kekaisaran Romawi (Herodes dan 

Pontius Pilatus). Tidak seorang pun tampil 

untuk bersaksi bagi-Nya. Yudas Iskariot 

mengkhianati Dia, Petrus menyangkal 

bahwa ia mengenal-Nya; dan para murid 

lainnya “meninggalkan Dia dan melarikan 

Ghana

(
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(Sambungan dari halaman 5)

diri” (Matius 26:56). Dan banyak perempuan 

yang juga merupakan murid-murid-Nya, 

hanya berdiri saja dan “melihat dari jauh” 

ketika Ia disalibkan (Matius 27:55). Pada 

saat-saat itu, sebagai seorang manusia, Ia 

benar-benar membutuhkan bantuan, tetapi 

tidak ada seorang pun yang datang untuk 

membantu-Nya. Setelah jam-jam yang 

melelahkan dan penuh penderitaan itu, 

tubuh-Nya yang penuh luka mulai mati rasa. 

Baru saat itulah Maria, ibu-Nya, sejumlah 

perempuan yang adalah murid-murid-Nya, 

dan juga Rasul Yohanes, berjalan ke arah 

salib Yesus dan berdiri di dekat situ. Namun 

selama pengadilan-Nya dan beberapa jam 

pertama penyaliban-Nya, Ia sendirian—

benar-benar sendirian. Dalam sejarah 

dunia ini, belum pernah ada orang yang 

sepenuhnya ditinggalkan oleh para sahabat 

dan orang-orang yang dikasihinya, seperti 

Yesus.

Yesus ditangkap, bukan oleh para 

petugas yang berwenang, tetapi oleh suatu 

gerombolan, “serombongan besar orang yang 

membawa pedang dan pentung, disuruh 

oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa 

Yahudi” (Matius 26:47). Yesus, sehubungan 

dengan penangkapan-Nya yang tidak sah 

itu, berkata, “Apakah Aku ini penjahat, 

sampai kalian datang dengan membawa 

pedang dan pentungan untuk menangkap 

Aku? Setiap hari Aku mengajar di Rumah 

Tuhan, dan kalian tidak menangkap Aku! 

Tetapi memang sudah seharusnya begitu 

supaya terjadilah apa yang ditulis oleh nabi-

nabi di dalam Alkitab” (Matius 26:55-56, 

BIS).

Para saksi palsu dihasut untuk bersaksi 

Yang Terkasih Pendeta Alamo,

Kiranya anugerah, rahmat, dan damai 

sejahtera dari Bapa dan Yesus Kristus 

Tuhan kita turun atas Anda dan gereja 

Anda. Saya bersyukur kepada Tuhan, 

yang telah saya layani sejak tahun 1994. 

Sekarang, saya sedang melayani sebagai 

penginjil di Musoma, Tanzania. Saya 

terus berusaha untuk menyebarkan 

Firman Tuhan ke seluruh Tanzania dan 

ke negara-negara tetangga. Pak Pendeta, 

saya belum pernah mendengar langsung 

Anda berkhotbah, namun saya dapat 

mengenal Anda melalui literatur Anda. 

Saya sudah membaca pelajaran-pelajaran 

Alkitab Anda yang menakjubkan 

berjudul Tulang-tulang yang Kering dan 

Ladang Tuhan, serta buku Anda yang 

berjudul Mesias. Saya pikir Anda adalah 

pengkhotbah  internasional  terbesar. 

Melalui literatur-literatur tersebut, saya 

mengetahui dan memahami kepedulian 

Anda bagi gereja, yang adalah tubuh 

Kristus, sekarang ini maupun di masa yang 

akan datang. Saya bersama-sama dengan 

saudara-saudara seiman (beberapa dari 

mereka baru saja menerima Kristus setelah 

membaca literatur Anda), telah membentuk 

gereja yang diberi nama Believer Community 

Church (Gereja Komunitas Orang Percaya). 

Kami bermaksud menyebarkan Firman 

Tuhan di Afrika Timur, khususnya di seluruh 

Tanzania. Kiranya Anda dapat menolong 

kami untuk mendapatkan beberapa pengeras 

suara dan satu generator. Tolong kirimkan 

sejumlah Alkitab bagi orang-orang yang 

baru menerima Kristus sebagai Juruselamat 

mereka dan juga berbagai literatur Anda 

untuk dibagi-bagikan. Dengan melakukan 

semua ini, Tuhan akan memberkati 

Anda secara berlimpah. Kiranya Tuhan 

memberkati Anda dan semua orang di gereja 

Anda. Kami menghargai pertolongan Anda.

Salam di dalam Kristus, 

O.E.M.                        Tanzania, Afrika Timur

TanzaniaMESIAS

Ghana
Pendeta yang baik dan terkasih,

Saya begitu senang karena Anda telah 

mengirimkan kepada saya Buletin-buletin 

Anda. Minggu lalu saya telah menerima satu 

kotak Buletin Anda. Hamba Tuhan yang 

terkasih, orang-orang di sini begitu diterangi 

setelah membaca Buletin-buletin tersebut. 

Ketika kami mengunjungi teman-teman di 

desa untuk mengadakan persekutuan doa, 

kami membagi-bagikan Buletin Anda dan 

mereka sangat gembira membacanya. Di 

antara mereka yang hadir, ada orang-orang 

yang tidak percaya yang juga ikut hadir. 

Setelah membaca Buletin-buletin Anda, 

dusta melawan-Nya “supaya Ia dapat 

dihukum mati” (Matius 26:59), dan Ia pun 

diadili di malam hari, suatu tindakan yang 

sebenarnya ilegal.

Di dalam pengadilan Romawi, ketika 

Pilatus berusaha mencari-cari alasan agar 

dapat menghukum-Nya, ia bertanya kepada 

orang banyak, “Kejahatan apakah yang telah 

dilakukan-Nya?” Satu-satunya jawaban yang 

ia peroleh hanyalah teriakan dari kerumunan 

orang banyak yang telah dihasut oleh para 

pemimpin mereka, “Ia harus disalib! . . . Ia 

harus disalib!” (Matius 27:22-23). Pilatus 

menyaksikan betapa rasa keadilan dan 

kata-kata rasional tidak membuahkan hasil, 

serta kekacauan pun semakin parah. Dalam 

ketidakberdayaannya, Pilatus membasuh 

tangannya dari perkara itu, lalu menyerahkan 

Yesus kepada mereka supaya mereka dapat 

menyalibkan Dia (Matius 27:22-26). Ini 

adalah penyimpangan keadilan terburuk di 

dalam catatan sejarah sepanjang masa.

Namun fakta bahwa Yesus tidak bersalah 

tidak hanya diakui oleh Pilatus, “Aku tidak 

mendapati kesalahan apa pun pada-Nya” 

(Yohanes 19:6), tetapi juga oleh nabi Yesaya 

saat ia menulis mengenai Mesias: “Ia tidak 

berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam 

mulut-Nya” (Yesaya 53:9).

mereka yang sebelumnya tidak percaya, 

lantas menerima Yesus sebagai Juruselamat 

mereka pribadi. Kami akan sangat senang 

apabila Anda dapat mengirimkan kepada 

kami literatur Anda secara teratur. Kami 

juga membutuhkan sejumlah Alkitab. 

Kami terus mendoakan Anda, Sion, 

putra terkasih Anda, dan semua orang 

yang bekerja bersama Anda di gereja 

Anda. Kiranya Tuhan memberkati Anda 

dengan berlimpah. Tolong doakan kami. 

Doa menggerakkan tangan Tuhan yang 

Mahakuasa. Tanpa doa, kita hanya 

“berputar-putar di tempat.” Tolong doakan 

para siswa yang dengan sukarela pergi ke 

desa-desa terpencil dan ke pegunungan 

untuk melakukan pekerjaan Tuhan; doakan 

agar mereka semakin bertambah dalam 

keberanian, iman, dan kasih. Kiranya Roh 

Tuhan menjadi penuntun dan pemimpin 

Anda. Kami berdoa agar Tuhan memberkati 

Anda dengan umur panjang, damai, dan 

kesejahteraan.

Kami terus mengasihi Anda di dalam 

Kristus, 

A.S.                                                Accra, Ghana

Bersambung ke Buletin edisi mendatang.
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TULANG-TULANG 
YANG KERING

Zambia

Pendeta yang Terkasih, 

Salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 

Buletin-buletin terakhir yang Anda kirimkan kepada 

saya telah saya distribusikan. Dan saya terpesona 

melihat betapa banyaknya orang-orang yang 

menerima Kristus sesudah membaca Buletin-buletin 

itu dan karenanya berubah hidupnya. Beberapa 

dari mereka berjanji untuk melayani Tuhan dengan 

segenap hati; dan beberapa di antara mereka itu 

berjanji untuk menulis surat kepada Anda. Tolong 

kirimkan 25 buku berjudul Mesias, 150 Buletin, 

sejumlah Alkitab, dan literatur lainnya untuk 

menolong saya mengabarkan Firman Tuhan kepada 

orang-orang yang berminat dan ingin tahu lebih 

banyak tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh-

sungguh ingin menjadi perwakilan gereja Anda di 

sini, di Nigeria, dan ingin tahu persyaratannya. Saya 

telah menyaksikan bahwa tangan Tuhan menyertai 

kehidupan serta gereja Anda, dan saya ingin turut 

mengambil bagian dalam berkat ini. Dengan penuh 

pengharapan saya menantikan kabar dan jawaban 

Anda terhadap permohonan saya.

Salam di dalam Tuhan,

R.M.                                                    Port Harcourt, Nigeria

Ketika pertama kali membaca Alkitab, saya 

kembali merasakan kuasa Tuhan seperti yang 

saya alami di kantor pengacara di Beverly 

Hills. Tuhan kemudian menunjukkan kepada 

saya penglihatan-penglihatan lain tentang 

surga dan neraka.21 Saya berseru kepada 

Tuhan, “Tuhan, jangan kirim saya ke Neraka!” 

Kemudian, saya melihat surga dan merasakan 

kedamaian surgawi.22 Walaupun secara rohani 

saya buta, telanjang, dan kecil, saya berkata 

kepada Tuhan bahwa saya bersedia untuk tetap 

berada dalam keadaan buta, telanjang, dan 

kecil seperti ini, asalkan saya dapat merasakan 

kedamaian surgawi itu selamanya. Kemudian 

saya kembali melihat neraka, dan saya berseru 

kepada Tuhan meminta belas kasihan dan 

pengampunan. Kemudian kuasa Tuhan Bapa, 

Anak, dan Roh Kudus memasuki tubuh saya 

yang fana.23 Melalui iman saya akan Yesus 

yang telah mencurahkan darah-Nya dan mati 

di salib untuk saya, dan melalui iman saya 

kepada Firman Tuhan yang telah saya dengar 

dan taati,24 saya merasakan segala dosa yang 

pernah saya lakukan terangkat lepas dari jiwa 

saya.25 Saya merasa bersih dan murni.26 Sesuatu 

yang indah terjadi pada diri saya oleh Kristus 

Yesus, “Tuhan Israel Yang Kudus.”27 Saya begitu 

bersukacita karena saya sudah terbebas dari 

dosa, serta memiliki kuasa yang baru yang 

dapat saya gunakan untuk mengatasi dosa. 

Karena itu, timbul keinginan di dalam diri 

saya, untuk memberitahukan tentang Yesus 

kepada seluruh dunia, agar mereka pun boleh 

mengenal-Nya dan memiliki hidup yang kekal. 

Saya sudah melakukan pelayanan bagi 

Tuhan Yesus Kristus sejak tahun 1964. Dan 

setiap kali saya membaca Alkitab, saya masih 

tetap merasakan kehidupan rohani sedang 

21 Kisah Para Rasul 7:55-56, Lukas 16:22-31, Wahyu 4:1-11, 15:1-4, 

21:2-5, 10-27, 22:1-5, Yesaya 5:14, 14:9, Wahyu 14:10-11, 20:10  22 Roma 

5:1, Efesus 2:14, Filipi 4:7, Kolose 3:15, 1 Tesalonika 5:23, 2 Tesalonika 

3:16  23 2 Korintus 6:16, 1 Petrus 2:5, Imamat 26:11-12, Yohanes 14:16, 

1 Yohanes 3:24  24 Habakuk 2:4, Matius 17:20, Lukas 7:50, Kisah Para 

Rasul 20:21, 26:18, Roma 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Galatia 2:16, 3:11, 

Efesus 2:8, 3:17, Ibrani 10:38  

dicurahkan dari surga mengisi tulang-tulang 

saya yang dulunya begitu kering. Firman Tuhan 

adalah bagaikan urat-urat, daging, dan kulit 

di sekeliling tulang rohani saya yang dulunya 

kering; Firman Tuhan memberikan kekuatan 

dan perlindungan rohani bagi jiwa saya. Setiap 

Firman Tuhan telah membuat Kristus semakin 

tertanam di dalam hati dan jiwa saya. Setiap kali 

saya membaca Alkitab, saya dapat merasakan 

Firman Tuhan menghembuskan Roh Kudus ke 

dalam jiwa saya, memberikan saya kuasa untuk 

berdiri dan memadamkan segala anak panah 

berapi yang diluncurkan Iblis kepada saya 

sepanjang tahun-tahun saya melayani Yesus 

Kristus. Setiap harinya saya semakin mengerti 

25 Markus 14:24, Yohanes 6:53, Kisah Para Rasul 20:28, Roma 3:25, 5:9, Efesus 1:7, 2:13, Kolose 1:14, 20, Ibrani 9:12, 14, 22, 1 Petrus 1:18-19, Wahyu 1:5, 

5:9  26 1 Yohanes 1:7, Ibrani 10:19-22, Wahyu 1:5, 7:14  27 Mazmur 89:19, Kisah Para Rasul 3:13-14  

Dari Layanan Telpon 24 jam untuk 
Doa dan Informasi:

Tuan D.R. dari Perpustakaan McAllister, 

Fuller Theological Seminary (Seminari 

Teologi Fuller) di Pasadena, California, 

menelepon. Ia mengatakan bahwa ia 

menemukan dua Buletin tergeletak di tanah 

dan dia memungut lalu membacanya. Ia 

menyukai Buletin-buletin itu, dan meminta 

agar namanya dicantumkan ke dalam 

daftar alamat pengiriman kami. Ia juga 

meminta kami mengirimkan setiap Buletin 

dan semua literatur lain yang ditulis oleh 

Pendeta Alamo. Katanya, ia ingin memiliki 

satu eksemplar dari setiap literatur. Ia 

ingin supaya Perpustakaan McAllister 

memiliki koleksi semua literatur Pendeta 

Alamo, agar para peneliti yang datang ke 

perpustakaan dapat belajar lebih banyak 

tentang Alkitab dan Pendeta Alamo. Ia 

sangat antusias saat membicarakan hal 

ini. Ia pun menyatakan bahwa ia dengan 

senang hati akan menyediakan satu 

rak buku di Perpustakaan McAllister 

khusus untuk literatur karya Pendeta 

Alamo. Menurutnya, Pendeta Alamo 

menyampaikan kebenaran sebagaimana 

adanya.

(Bersambung ke halaman 8)

Yang Terkasih Pendeta Tony Alamo,

Saya senang dapat menulis surat ini 

kepada Anda. Bagaimana kabar Pak 

Pendeta? Saya harap dengan anugerah 

Tuhan yang Mahakuasa, kabar Anda 

baik-baik saja. Saya telah membaca 

artikel Anda berjudul Leaders and 

Fables (Pemimpin Sejati dan Pemimpin 

Palsu) di Buletin Anda. Karena karunia 

Tuhan saya menemukan Buletin Anda. 

Setelah membacanya, saya diberkati, dan 

terdorong untuk menulis kepada Anda. 

Terima kasih atas semua literatur Anda 

yang telah menjangkau jiwa-jiwa yang 

terhilang dan membawa mereka kepada 

keselamatan di dalam Kristus. Melalui 

literatur Anda, banyak orang telah dibawa 

kembali kepada Kristus dan dilepaskan 

dari tangan Iblis. Kiranya Tuhan 

memberkati Anda baik secara finansial, 

jasmani, maupun rohani. 

Pendeta yang baik, saya seorang 

perempuan muda, dan telah menikah lima 

tahun lalu. Saya menyerahkan hidup saya 

kepada Yesus Kristus dua tahun lalu, dan 

Tuhan telah bermurah hati kepada saya. 

Saya mempunyai visi untuk menyebarkan 

kebenaran mengenai keselamatan melalui 

Yesus Kristus kepada orang lain. Sebagai 

kaum wanita di Afrika, kami telah 

terbelenggu selama berabad-abad, karena 

berbagai mitos tradisional. Itulah sebabnya 

saya sangat rindu menyerahkan diri saya 

sepenuhnya kepada Tuhan. Pak Pendeta, 

saya ingin meminta sejumlah Alkitab, buku 

berjudul Mesias, Buletin, kaset rekaman 

pelajaran Alkitab, dan literatur yang lain 

guna membantu saya memenangkan jiwa-

jiwa yang terhilang bagi Kristus. Yang 

terakhir, saya juga ingin meminta bahan-

bahan lain untuk menolong saya memahami 

Alkitab. Juga, sekiranya ada kaset lagu-lagu 

Kristen, tolonglah kirimkan kepada saya.

Salam di dalam Kristus,

L.M.                                             Isoka, Zambia

Nigeria

(Sambungan dari halaman 3)
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TULANG-TULANG 
YANG KERING

bahwa “kita lebih dari pemenang” di dalam 

Kristus Yesus,28 dan kita “telah dipenuhi di 

dalam Dia.”29 Saya pun tahu betapa pentingnya 

menaati setiap Firman Yesus, yang beberapa 

saat sebelum kenaikan-Nya ke surga, berkata, 

“Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil 

kepada semua umat manusia.”30 (Beritakanlah 

Injil kepada semua tulang-tulang yang kering, 

mereka yang mati secara rohani, supaya mereka 

dapat “mendengar Firman Tuhan.”31) “Siapa 

yang percaya [kepada Yesus] dan dibaptis akan 

diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya 

akan dihukum [di neraka].”32

Jika Anda seperti saya dan lebih suka 

diselamatkan ketimbang dihukum di neraka, 

ucapkanlah doa berikut ini kepada Tuhan:

Ya Tuhanku, berbelaskasihanlah padaku, 

orang yang berdosa ini.33 Aku percaya 

bahwa Engkau, Tuhan Yesus, adalah Anak 

dari Tuhan yang hidup.34 Aku percaya 

bahwa Engkau telah mencurahkan 

darah-Mu dan mati di kayu salib untuk 

mengampuni segala dosaku di masa 

lalu.35 Aku percaya bahwa Tuhan telah 

membangkitkan Engkau dari antara orang 

mati melalui kuasa Roh Kudus,36 dan bahwa 

Engkau kini memerintah bersama Tuhan, 

mendengarkan doaku dan pengakuan 

dosaku.37 Aku membuka pintu hati, dan 

mengundang Engkau ke dalam hatiku, ya 

Tuhan Yesus.38 Basuhlah dan hapuskanlah 

segala dosaku yang menjijikkan dengan 

darah-Mu, yang telah Engkau curahkan 

ketika Engkau mati sebagai gantiku di 

atas kayu salib di Golgota.39 Engkau pasti 

tidak akan menolakku, ya Tuhan Yesus; 

Engkau akan mengampuni dosa-dosaku 

dan menyelamatkan jiwaku. Aku tahu itu 

karena Firman-Mu, Alkitab, mengatakan 

demikian.40 Firman-Mu berkata bahwa 

Engkau tidak akan menolak siapa pun, 

termasuk diriku.41 Karena itu, aku tahu 

bahwa Engkau telah mendengarkanku, dan 

aku tahu bahwa Engkau telah menjawabku, 

dan aku tahu bahwa aku sekarang telah 

diselamatkan.42 Aku bersyukur kepada-

Mu, ya Tuhan Yesus, karena Engkau 

telah menyelamatkan jiwaku; dan aku 

akan menyatakan rasa syukurku dengan 

melakukan segala perintah-Mu dan tidak 

akan berbuat dosa lagi.43

Anda baru saja menyelesaikan langkah 

pertama dari rangkaian lima langkah yang 

diperlukan untuk menerima keselamatan. 

28 Roma 8:37, 1 Yohanes 4:3-4  29 Kolose 2:10  30 Matius 28:19, Markus 16:15, Lukas 14:23  31 Yehezkiel 37:4, 2 Raja-raja 20:16, Yesaya 1:10, Yeremia 2:4  32 Markus 16:16, 2 Tesalonika 2:12  33 Mazmur 51:7, Roma 3:10-12, 23  

34 Matius 26:63-64, 27:54, Lukas 1:30-33, Yohanes 9:35-37, Roma 1:3-4  35 Kisah Para Rasul 4:12, 20:28, Roma 3:25, 1 Yohanes 1:7, Wahyu 5:9  36 Mazmur 16:9-10, Matius 28:5-7, Markus 16:9, 12, 14, Yohanes 2:19, 21, 10:17-18, 

11:25, Kisah Para Rasul 2:24, 3:15, Roma 8:11, 1 Korintus 15:3-7  37 Lukas 22:69, Kisah Para Rasul 2:25-36, Ibrani 10:12-13  38 1 Korintus 3:16, Wahyu 3:20  39 Efesus 2:13-22, Ibrani 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yohanes 1:7, Wahyu 1:5, 7:14  

40 Matius 26:28, Kisah Para Rasul 2:21, 4:12, Efesus 1:7, Kolose 1:14  41 Matius 21:22, Yohanes 6:35, 37-40, Roma 10:13  42 Ibrani 11:6  43 Yohanes 5:14, 8:11, Roma 6:4, 1 Korintus 15:10, Wahyu 7:14, 22:14

Langkah kedua adalah meninggalkan 

gaya hidup lama Anda yang penuh dosa 

dan menjalani hidup yang baru sesuai 

dengan kehendak Tuhan. Anda harus 

membuang keakuan Anda, nafsu duniawi, 

dan semua perbuatan amoral. Anda harus 

mengenyahkan semua itu dari kehidupan 

Anda. 

Langkah ketiga adalah perpindahan dari 

kehidupan lama yang penuh dosa seperti 

Adam yang jatuh dalam genggaman Iblis, 

kepada kehidupan baru tanpa dosa di dalam 

Kristus. Langkah keempat adalah menerima 

kuasa dari Tuhan untuk menang atas keakuan, 

nafsu duniawi, perbuatan amoral, dan semua 

dosa. Langkah kelima adalah menggunakan 

kuasa Tuhan untuk mengalahkan semua 

dosa. Dengan melakukan hal ini, orang lain 

yang melihat pun akan mau diselamatkan 

dan mau memiliki kuasa yang sama untuk 

mengalahkan keakuan, nafsu duniawi, 

perbuatan amoral, dan semua dosa. Anda 

harus mempelajari Alkitab dan hidup sesuai 

dengan perintah Tuhan, supaya dunia dapat 

melihat kehidupan Anda yang selalu tunduk 

dan taat kepada Firman Tuhan. 

Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati 

Anda dengan berlimpah-limpah.

Di dalam nama Yesus,

Pendeta Tony Alamo

Anda boleh meminta artikel apa pun dari koleksi besar hasil karya Pendeta Alamo, maupun informasi tentang 

jadwal siaran stasiun radio kami di berbagai wilayah di seluruh dunia pada kontak info berikut ini:

Indonesian—Volume 06000—Dry Bones

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA

Layanan Telpon 24 jam untuk Doa dan Informasi: +1 661 252 5686 • Faks +1 661 252 4362

www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

Gereja Kristen Tony Alamo menyediakan tempat tinggal beserta segala kebutuhan hidup bagi semua 

orang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. 

Ibadah diadakan setiap malam di wilayah Kota New York: 

Teleponlah kami untuk memperoleh alamatnya: +1 908 937 5723 

TERSEDIA MAKANAN SETELAH IBADAH SELESAI

Mintalah buku Pendeta Alamo, Mesias, yang mengulas tentang lebih dari 

tiga ratus tiga puluh tiga nubuatan tentang Kristus di Perjanjian Lama. 

Semua literatur dan rekaman pelajaran Alkitab dari Tony Alamo dalam CD dan kaset diberikan secara cuma-cuma dan tidak untuk diperjual-belikan.

Jika ada orang yang mencoba memungut bayaran untuk semua materi ini, silakan telepon +1 661 252 5686, collect call (biaya sambungan ditanggung oleh gereja).

BULETIN INI MEMUAT JALAN KESELAMATAN SEJATI (Kisah Para Rasul 4:12). 

SETELAH ANDA MEMBACANYA, BERIKANLAH BULETIN INI KEPADA ORANG LAIN.

Bagi para pembaca di negara lain, kami mendorong Anda untuk menerjemahkan literatur ini ke dalam bahasa ibu Anda. 

Jika Anda mencetak ulang literatur ini, harap cantumkan informasi hak cipta dan registrasi berikut ini: 

© Hak Cipta November 1995, 2006, 2010  Hak Cipta Dilindungi  Pendeta International Tony Alamo  ® Terdaftar November, 1995, 2006, 2010
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