PENYINGKAPAN
oleh Tony Alamo

“Yang penting di sini ialah hikmat. Barangsiapa yang
bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu,
karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia,
[serupa manusia – “orang berdosa”1]; dan bilangannya ialah Enam ratus enam puluh enam” (666) (Why.
13:18—Yoh. 6:66).

kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Sang
Pencipta, maka Sang Pencipta akan membinasakan dia.
Sebab bait Sang Pencipta adalah kudus dan bait Sang
Pencipta itu ialah kamu” (I Kor. 3:16-17).2 Firman Sang
Pencipta, “Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab
jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji” (II Kor. 13:5).
Yudas, yang mengkhianati Kristus, dulunya adalah
seorang rasul yang melakukan pekerjaan bagi Kristus. Ia
menyebarkan injil, mendoakan orang sakit, menyanyikan pujian bagi Sang Pencipta; tetapi kemudian dia
menjadi antikristus yang terkutuk, “anak dari kebinasaan” (Yoh. 17:12), “orang berdosa” (II Tes. 2:3), anggota
dari Binatang dengan bilangan 666 saat “Iblis merasukinya” (Yoh. 13:27).
Yohanes-lah yang bertanya, sementara berbaring di
atas dada Yesus, “Tuhan, siapakah itu?” (Yoh. 13:25),
lalu menerima seluruh wahyu dari Yesus mengenai siapakah yang harus mengkhianatiNya, wahyu dari 666,
“orang berdosa,” dan “anak kebinasaan” lalu di Roma,
“binatang,” “pelacur besar,” “ibu dari pelacur,” dan keseluruhan dari kitab Wahyu. Nama Antikristus muncul
hanya 5 kali dalam keseluruhan Alkitab dan hanya di
dalam tulisan dari Rasul Yohanes.
Daniel banyak meramalkan tentang jenis manusia ini,
“orang berdosa” yang akan memilih bilangan 666 dari Binatang pada hari-hari terakhir, pas sebelum kedatangan
Kristus untuk kedua kalinya. “Dia [Setan] akan pulang
kembali, dan memiliki kepintaran [pengertian] KEPADA
MEREKA YANG MENINGGALKAN PERJANJIAN
KUDUS [menjauh dari Kristus]” (Daniel 11:30). Perjanjian Kudus yang disetujui antara Sang Pencipta dan umat
Kristen dijelaskan di sini: “Aku akan diam bersama-sama
dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan
Aku akan menjadi Sang Pencipta mereka, dan mereka
akan menjadi umat-Ku” (II Kor. 6:16).
Saat umat Kristen melanggar perjanjian ini, Matius
12:44-45 berlaku. Yesus berbicara tentang roh jahat
yang berteriak lantang: “Aku [Setan] akan kembali ke
rumah [tubuh manusia] yang telah kutinggalkan itu.”
Lanjut Yesus, “Maka pergilah ia dan mendapati rumah
itu kosong, bersih tersapu dan rapih teratur. Lalu ia
keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat
dari padanya dan mereka masuk [dulu tubuh Kristen]

BILANGAN DALAM YOH 6:66 BUKANLAH
SUATU KEBETULAN
Penjelasan tentang Antikristus ditemukan dalam
Injil Yoh. 6:66: “Mulai dari waktu itu BANYAK MURID-MURIDNYA [pengikut Yesus] MENGUNDURKAN DIRI DAN TIDAK LAGI MENGIKUT DIA.”
Rasul Yohanes menjelaskan tentang kebenaran ini
lagi dalam I Yoh. 2:18-19: “Anak-anakku, waktu ini
adalah waktu yang terakhir (akhir dari waktu), dan seperti yang telah kamu dengar, seorang ANTIKRISTUS
akan datang, sekarang telah bangkit BANYAK ANTIKRISTUS; itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang MEREKA
(dulunya orang Kristen) BERASAL DARI ANTARA
KITA, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk
pada kita: tetapi HAL ITU TERJADI, supaya menjadi
nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh
termasuk pada kita.” Dalam pasal ini, mantan pengikut
Yohanes melakukan penghujatan yang sama dengan
yang dilakukan oleh pengikut Kristus yang mana dalam
YOHANES 666 “MENGUNDURKAN DIRI DAN TIDAK LAGI MENGIKUT DIA [TUHAN]” Bagian ini
menunjukkan bahwa 666 adalah “bilangan manusia,”
jenis dari manusia yang jatuh menjauh dari Kristus,
meninggalkan Sang Pencipta, dan menjadi satu dari sekian banyak anggota Antikristus dari tubuh Setan yang
disebut Binatang.
Strategi setan adalah agar Anda akan mencari antikristus dalam manusia lain daripada dalam diri Anda
sendiri. Rasul Yohanes menyatakan, “Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun
Anak” (I Yoh. 2:22).
TUBUH YANG DIPILIH
“Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Sang
Pencipta dan bahwa Roh Sang Pencipta diam di dalam
1 2 Tes. 2:3, Yoh. 17:12 2 2 Kor. 6:16, 1 Kor. 6:19, Ef. 2:22, 1 Ptr. 2:5
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dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu
lebih buruk dari pada keadaannya semula. Demikian
juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini” (Mat.
12:44-45).
Banyak naskah membuktikan bahwa Sang Pencipta telah mengetahui akhir dari waktu dan kemurtadan
besar dari banyak antikristus Yudas, yaitu mereka yang
telah mendengar Firman Sang Pencipta , menerima hidup abadi, lalu menolaknya, melanggar Perjanjian kudus, untuk mengikut Setan.
“Dan itulah sebabnya Sang Pencipta mendatangkan
kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan”
(II Tes. 2:11-12).
Kesesatan yang kuat ini didefinisikan oleh Webster
sebagai “gangguan mental,” “halusinasi,” “kesalahan”
hingga ke titik di mana mereka sesungguhnya mempercayai halusinasi palsu dari kesalahan mereka sendiri.
Bukankah ini adalah dunia sekarang?
Dosa yang telah mereka lakukan adalah menghujat
Roh Kudus, yang merupakan dosa terbesar dan dosa
yang tidak terampuni – ia tidak akan diampuni, di
dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datangpun
tidak (Matius 12:32). Mereka lebih memilih roh jahat
Setan daripada Roh Kudus Tuhan untuk mendiami
tubuh mereka, dan telah “menganggap najis darah
perjanjian yang menguduskannya [dulu umat Kristen],
sesuatu yang tidak kudus, dan yang menghina Roh kasih
karunia” (Ibrani 10:29). “Dan karena mereka (dulu umat
Kristen) tidak merasa perlu untuk MENGAKUI SANG
PENCIPTA [memelihara perjanjian mereka dengan Sang
Pencipta], maka Sang Pencipta menyerahkan mereka
kepada pikiran-pikiran yang terkutuk” (Roma 1:28).
“Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Sang
Pencipta nyata bagi mereka, sebab Sang Pencipta telah
menyatakannya kepada mereka...sehingga mereka tidak
dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka MENGENAL
SANG PENCIPTA [hanya umat Kristen yang dapat
mengenal Sang Pencipta], mereka tidak memuliakan Dia
sebagai Sang Pencipta atau mengucap syukur kepadaNya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati
mereka yang bodoh menjadi gelap” (Roma 1:19-21).
Jawab Yesus kepada mereka, “Waspadalah supaya jangan
ada orang yang menyesatkan kamu! Sebab banyak orang
akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata:
Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak
orang” (Mat. 24:4-5).
Umat Kristen yang belum memiliki rasa takut akan

Sang Pencipta tidak mengerti sepenuhnya kedalaman
makna kitab suci, pengetahuan bahwa Binatang tersebut merupakan jutaan antikristus. Umat Kristen menduga nabi-nabi palsu akhir jaman yang disebut oleh
Yesus akan muncul sebagai pendeta, pengkhotbah, dan
pengajar, namun tidak pernah sebagai anggota-anggota dari industri film dan televisi. Utusan-utusan Setan
adalah aktor-aktor, aktris-aktris, penyanyi, pembawa
acara talk show, para “ahli-ahli,” anggota-anggota dari
pendeta, gereja sesat, dan pejabat-pejabat dari keseluruhan empat cabang pemerintah, dengan yang keempat
adalah kantor berita. Siapa yang akan menduga nabinabi palsu ada dalam sistem pendidikan? Dan siapa
yang akan menduga bahwa orang tua akan membiarkan
anak-anaknya diajarkan filsafat kuno, setan, okultisme,
ilmu hitam, dan sihir—kebijaksanaan Setan bukannya
pengetahuan praktis dan etis? Gambar-gambar film dan
televisi, surat kabar, majalah, dan buku-buku digunakan
untuk menunjukkan cara untuk menjadi imoral, menjadi anti-Kristen, menghujat Roh Kudus, mengembangkan agama satu-dunia, dan merendahkan ke-Kristenan
sejati.
Apakah mengherankan bahwa Sang Pencipta
memanggil orang Roma ini, kultus pemerintahan satudunia “Binatang,”3 “pelacur besar,”4 dan “Izebel,”5 dan
mereka yang terlibat dengan mereka “antikristus”6 dan
“roh jahat”?7 Orang Katolik Roma, sekte pemerintahan
satu-dunia “yang menyebut dirinya nabiah, mengajar
dan menggoda hamba-hamba [Kristen]-Ku supaya
berbuat zinah [agar menjadi antikristus], dan makan
persembahan-persembahan berhala,” yaitu, mempelajari
doktrin dan aksi Antikristus dan bukan Kristus (Why.
2:20). Rasul Paulus memperingatkan, “Janganlah kamu
memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang
bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari itu [kedatangan
Kristus kedua kali], HARUSLAH DATANG DAHULU
MURTAD, dan haruslah dinyatakan dahulu MANUSIA
DURHAKA YANG HARUS BINASA, [banyak Yudas
Iskariot, terjatuh ke dalam gereja setan pemerintahan
satu-dunia]; Yaitu [keduanya] lawan yang meninggikan
diri di atas segala yang disebut atau yang disembah
sebagai Sang Pencipta; bahkan ia duduk di Bait Sang
Pencipta [tubuh dari pengikut Kristus dahulu], dan mau
menyatakan diri sebagai Sang Pencipta” (Sang Pencipta
dari pengikut Kristus dahulu) (II Tes. 2:3-4). Hal ini akan
berlanjut “hingga ia disingkirkan. Pada waktu itulah si
Pendurhaka baru (Setan dan pengikut antikristusnya)
akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan
membunuhnya dengan nafas mulut-Nya dan akan

3 Why. 13:1 4 Why. 17:1 5 Why. 2:20 6 1 Yoh. 2:18 7 Why. 16:13
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memusnahkannya, kalau Ia datang kembali...karena
mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang
dapat menyelamatkan mereka” (II Tes. 2:7, 8, 10). Para
mantan pengikut terdahulu ini memberikan seluruh
hati, jiwa, dan kuasanya—kekuatan—kepada sang
Binatang. “Kepadanya [Binatang] diberikan juga kuasa”
(Why. 13:5). Mereka menjadi musuh Kristus dan gerejaNya. Para antikristus ini melakukan apa saja yang
dapat dilakukan untuk menghambat pekerjaan Tuhan
Yesus. Setan menggunakan pengetahuan tentang kitab
suci yang masih mereka miliki untuk menyelewengkan
kitab suci dan mengkhianati umat Kristen sejati
dengan memunculkan saksi palsu melawan mereka
di ruang sidang sekuler. Pengkhianatan ini ditujukan
untuk menghancurkan gereja sama halnya dengan
pengkhianatan Yudas yang mengirim Kristus ke kayu
salib.8
Yohanes berkata melalui Roh Kudus, “Barangsiapa
berkata: Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti
perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran” (I Yoh. 2:4). Yesus berkata,
“Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku” (Yoh. 14:21).
Sang Pencipta memberi manusia KEHENDAK
bebas untuk memilih apakah mereka akan melayani
Kristus atau Antikristus. Ada ditulis, “Sebab jika
kita SENGAJA berbuat dosa, sesudah memperoleh
pengetahuan tentang kebenaran [telah menjadi
umat Kristen], maka tidak ada lagi korban untuk
menghapus dosa itu [tidak ada lagi pengampunan
atas dosa]” (Ibr. 10:26). “Sebab murka Sang Pencipta
nyata [disampaikan] dari sorga [melalui Firman-Nya]
atas SEGALA KEFASIKAN DAN KELALIMAN
manusia, yang menindas kebenaran [Firman Sang
Pencipta] dengan kelaliman” (Rm. 1:18). Imbalan bagi
mereka adalah “Tetapi yang ada ialah kematian yang
mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat
yang akan menghanguskan semua orang durhaka” (Ibr.
10:27). “Pembalasan itu adalah hak-Ku; AKULAH
YANG AKAN MENUNTUT PEMBALASAN, Firman
Tuhan” (Rm. 12:19). “Ngeri benar, kalau jatuh ke dalam
tangan Sang Pencipta yang hidup” (Ibr. 10:31). Dunia
sekarang ini sedang berdiri dalam lembah penentuan,
menentukan apakah mereka sebaiknya melayani Kristus
atau Antikristus. Banyak yang telah membuat keputusan
mereka beberapa tahun lalu. Ini jelas terlihat pada
Katolik Roma fanatik, pemberontakan pemerintahan
satu-dunia terhadap Sang Pencipta dan pengikutNya,

dan perlawanan spiritual dari umat Kristen sejati atas
Setan, pemerintahannya, pengantin pelacurnya, dan
setiap anti-Kristus, serta orang yang dirasuki Setan.
Perang Armagedon adalah perang antara Sang Pencipta
dan Setan demi jiwa manusia. Perang ini akan berakhir
saat Setan dan pengikut anti-Kristus-nya dilemparkan
ke dalam lautan api (Why. 19:20). Hingga masa itu,
perang rohani akan terus berlangsung.9 Sang Pencipta
dan Setan pada saat ini juga sedang mengincar tubuh
Anda yang mana salah satu mungkin tinggal secara
rohani.
Perjanjian Sang Pencipta adalah dengan mereka yang
menerima Anak-Nya sesuai kehendak-Nya, mereka
yang mendengarkan perintah-Nya dan menyimpannya.
Hanya Kristus yang memiliki kuasa untuk
mendamaikan jiwa abadi Anda kepada Bapa, yaitu Anda
dapat menjadi bait suci Sang Pencipta, tubuh dari Kristus,
yang di dalam Anda, Anda dapat memiliki karunia hidup
abadi, dan berkat yang disebutkan dalam perjanjian dengan
Sang Pencipta.10 Ini adalah keputusan paling penting yang
pernah akan Anda buat: keabadiaan di dalam Surga atau
keabadiaan di dalam Neraka. SANG PENCIPTA MASIH
BERBELAS KASIH TERHADAP MEREKA YANG
BELUM MENGHUJAT ROH KUDUS.
Umat Kristen, apabila Anda telah kehilangan cinta
pertama Anda (semangat melayani Kristus), Yesus menawarkan Anda kesempatan terakhir untuk kembali
kepada Bapa sebelum terlambat. Terima penawaran ini
dengan serius dan bersyukur bahwa Anda mempunyai
telinga rohani untuk mendengar, atau Sang Pencipta Sendiri yang akan mengirim khayalan dan pikiran
terkutuk sehingga Anda meyakini sebuah kebohongan.
“Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh! Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula
engkau lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan datang
kepadamu dan Aku akan mengambil kaki dianmu dari
tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat [Kristus akan
mengambilnya Sendiri, dari bait-Nya, yaitu Anda!]...
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang
dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat [bait Sang Pencipta” (Why. 2:5, 7). Lihat, Yesus dalam rupa Roh Kudus
berdiri di muka pintu hati Anda dan mengetok supaya
Anda membukakan pintu sehingga Ia dapat masuk.
Yesus berkata, “Jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan
dia, dan ia bersama-sama dengan Aku” (Why. 3:20).
Panjatkan doa ini kepada Sang Pencipta Bapa. Bukakan pintu

8 Why. 17:6 9 “Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Sang Pencipta, yang sanggup untuk
meruntuhkan benteng-benteng” (2 Kor. 10:4). 10 Ul. 28:1-14
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hati Anda untuk hidup abadi melalui Kristus:
TUHAN KU dan SANG PENCIPTA, kasihanilah jiwaku, aku
seorang pendosa.11 Aku percaya bahwa YESUS KRISTUS adalah
PUTERA SANG PENCIPTA yang HIDUP.12 Aku percaya bahwa
DIA telah mati di kayu salib dan menumpahkan DARAH-NYA
yang kudus untuk pengampunan semua dosa masa laluku.13
Aku percaya bahwa SANG PENCIPTA membangkitkan YESUS
dari kematian dengan kuasa ROH KUDUS,14 dan bahwa IA
sekarang duduk di sebelah kanan SANG PENCIPTA dan pada
saat ini juga mendengarkan pengakuan dosaku dan doa ini.15
Aku membuka pintu hatiku, dan aku mengundang ENGKAU
masuk ke hatiku, TUHAN YESUS.16 Bersihkanlah semua
dosa yang mengotoriku dengan dan dalam darah yang maha
kudus yang ENGKAU TUMPAHKAN di kayu salib di Kalvari
sebagai silih atas dosaku.17 ENGKAU tidak akan menolak aku,
TUHAN YESUS; ENGKAU akan mengampuni dosa-dosaku
dan menyelamatkan jiwaku. Aku tahu itu karena FIRMANMU, di dalam Alkitab mengatakan demikian.18 FIRMAN-MU
mengatakan bahwa ENGKAU tidak akan menolak seorang
pun, dan tentunya termasuk diriku.19 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.20 Dan aku berterima kasih KEPADAMU, 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.21
Setelah penyelamatan, YESUS berkata berilah baptislah
dirimu, basuhlah dirimu di dalam air, dalam nama BAPA,
dan PUTERA, dan ROH KUDUS.22 Pelajarilah dengan rajin
Alkitab KJV (Terjemahan Baru), dan lakukan apa yang
dikatakannya hingga ajal menjemput.23
TUHAN ingin Anda mewartakan kepada yang lain tentang keselamatan Anda (Markus 16:15). Anda dapat menjadi distributor literatur Injil dari Pastor Tony Alamo. Kami
akan mengirimkan kepada Anda secara gratis. Silakan menelepon atau kirimkan email kepada kami untuk informasi

selengkapnya. Bagikan pesan ini dengan sesama yang lain.
Jika Anda menginginkan dunia diselamatkan, sebagaimana
diperintahkan YESUS, maka jangan merampas apa yang menjadi HAK SANG PENCIPTA, perpuluhan dan persembahan.
SANG PENCIPTA berkata, “Akankah manusia merampas hak
SANG PENCIPTA? Namun kamu telah merampas AKU. Tetapi
Anda akan mengatakan, Di mana dan kapan kami merampas
ENGKAU? Dalam hal perpuluhan dan persembahan. Kamu telah
kena kutuk, tetapi kamu masih menipu Aku, ya kamu seluruh
bangsa [dan seluruh dunia ini]! Bawalah seluruh persembahan
persepuluhan [‘persepuluhan’ adalah 10% dari pendapatan kotor
Anda] itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan [makanan Rohani] di RUMAH-KU [jiwa-jiwa
yang diselamatkan], dan ujilah AKU, firman TUHAN SEMESTA
ALAM, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap
Langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya
jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman TUHAN SEMESTA
ALAM. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia,
sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman TUHAN
SEMESTA ALAM” (Maleakhi 3:8-12).
Semua versi Alkitab baru tidak diterjemahkan dari naskah-naskah asli,
seperti NIV, NKJV. Inilah yang tertulis dalam Roma 13:1-4 berdasarkan
naskah-naskah asli: “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah
yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari
SANG PENCIPTA; dan pemerintah-pemerin-tah 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.]”

11 Mzm. 51:5, Rm. 3:10-12, 23 12 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Yoh. 9:35-37, Rm. 1:3-4 13 Kis. 4:12, 20:28, Rm. 3:25, 1 Yoh. 1:7, Why. 5:9 14 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 15 Luk. 22:69, Kis. 2:25-36, Ibr. 10:12-13 16 1 Kor. 3:16, Why. 3:20 17 Ef. 2:13-22, Ibr.
9:22, 13:12, 20-21, 1 Yoh. 1:7, Why. 1:5, 7:14 18 Mat. 26:28, Kis. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 19 Mat. 21:22, Yoh. 6:35, 37-40, Rm. 10:13 20 Ibr. 11:6 21 Yoh. 5:14, 8:11, Rm.
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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 Maret 1993 Seluruh hak cipta dilindungi Pendeta Dunia Tony Alamo
INDONESIAN—Unveiled
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