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Gereja-gereja di Seluruh DuniaYerusalem Baru

ANGKATAN DARAT 
DAN ANGKATAN UDARA
MILIK SANG PENCIPTA

(PARA PENJAGA)
oleh Tony Alamo

(Bersambung ke halaman 2)

Pelayan Nabi Elisa bangun 
pagi-pagi dan ia mengamati 
bahwa tentara Siria mengepung 
kota tempat dia dan Elisa be-
rada. Dalam kepanikannya, ia 
berkata kepada Elisa: ‘“Celaka 
tuanku! Apakah yang akan kita 
perbuat?’ [Dengan kata lain, 
bagaimana kita bisa keluar dari 
situasi ini hidup-hidup? Lalu 
Elisa berkata kepada pelayan-
nya]: ‘Jangan takut, sebab lebih 
banyak yang menyertai kita dari 
pada yang menyertai mereka.’ 
Dan Elisa berdoa [kepada SANG 
PENCIPTA]: ‘Ya TUHAN: Bu-
kalah kiranya matanya, supaya ia melihat.’ 
Maka TUHAN membuka mata bujang itu, 
sehingga ia melihat. Tampaklah gunung 
itu penuh dengan kuda dan kereta berapi 
sekeliling Elisa” (2 Raja-raja 6:15-17).

Tentara atau bala tentara SANG PEN-
CIPTA yang Elisa minta kepada SANG 
PENCIPTA agar ditunjukkan kepada 
pelayan Elisa adalah tentara atau bala 
tentara SANG PENCIPTA yang sama 
yang meruntuhkan tembok Yerikho (Yo-
sua 6:20). Yosua bertemu PANGLIMA 
bala tentara TUHAN di Yerikho dengan 
cara ini: “Ketika Yosua dekat Yerikho, ia 
melayangkan pandangnya, dilihatnya 
seorang laki-laki berdiri di depannya 
dengan pedang terhunus di tangan-NYA. 
Yosua mendekati-NYA dan bertanya 
kepada-NYA: ‘Kawankah ENGKAU atau 
lawan?’ Jawab-NYA: ‘BUKAN, TETAPI 

AKULAH PANGLIMA BALA TEN-
TARA TUHAN [preinkarnasi YESUS]. 
SEKARANG AKU DATANG.’ Lalu su-
judlah Yosua dengan mukanya ke tanah, 
menyembah dan berkata kepada-NYA: 
‘Apakah yang akan dikatakan TUAN-ku 
kepada hamba-NYA ini?’ Dan PANGLI-
MA Balatentara TUHAN itu berkata ke-
pada Yosua: ‘Tanggalkanlah kasutmu dari 
kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu 
Kudus.’ Dan Yosua berbuat demikian.”

“Dalam pada itu Yerikho telah menu-
tup pintu gerbangnya; telah tertutup kota 
itu karena orang Israel; tidak ada orang 
keluar atau masuk. [Ini karena mereka 
tahu bahwa SANG PENCIPTA menyer-
tai Israel, dan mereka juga tahu bahwa 
SANG PENCIPTA akan membinasakan 
mereka.] Berfirmanlah TUHAN kepada 
Yosua: ‘Ketahuilah, Aku serahkan ke 

tanganmu Yerikho ini beserta 
rajanya dan pahlawan-pahla-
wannya yang gagah perkasa. 
Haruslah kamu mengelilingi 
kota itu, yakni semua prajurit 
harus mengedari kota itu sekali 
saja. Demikianlah harus eng-
kau perbuat enam hari laman-
ya. [Ini untuk menakut-nakuti 
orang-orang berdosa di Yerikho 
sebelum pembinasaan mer-
eka.] dan tujuh orang imam ha-
rus membawa tujuh sangkakala 
tanduk domba di depan tabut. 
Tetapi pada hari yang ketujuh, 
tujuh kali kamu harus mengel-

ilingi kota itu sedang para imam meniup 
sangkakala. Apabila sangkakala tanduk 
domba itu panjang bunyinya dan kamu 
mendengar bunyi sangkakala itu, maka 
haruslah seluruh bangsa bersorak dengan 
sorak yang nyaring, maka tembok kota itu 
akan runtuh [ini akan diselesaikan oleh 
tangan bala tentara TUHAN yang tidak 
kelihatan], lalu bangsa itu harus meman-
jatnya, masing-masing langsung ke de-
pan.’”

“Kemudian Yosua bin Nun memanggil 
para imam dan berkata kepada mereka: 
‘Angkatlah tabut perjanjian itu dan tujuh 
orang imam harus membawa tujuh sang-
kakala tanduk domba di depan tabut TU-
HAN.’ Dan kepada bangsa itu dikatakan-
nya: ‘Majulah, kelilingilah kota itu, dan 
orang-orang bersenjata harus berjalan di 
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(Sambungan dari halaman 1)
depan tabut TUHAN.’ Segera sesudah Yo-
sua berkata kepada bangsa itu, maka ber-
jalanlah maju ketujuh orang imam [Ya-
hudi], yang membawa ketujuh sangkakala 
tanduk domba itu di hadapan TUHAN, 
lalu mereka meniup sangkakala, sedang 
tabut perjanjian TUHAN mengikut mer-
eka. Dan orang-orang bersenjata berjalan 
di depan para imam yang meniup sangka-
kala dan barisan penutup mengikut tabut 
itu, sedang sangkakala terus-menerus di-
tiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan 
kepada bangsa itu, demikian: ‘Janganlah 
bersorak dan janganlah perdengarkan 
suaramu, sepatah katapun janganlah ke-
luar dari mulutmu sampai pada hari aku 
mengatakan kepadamu: Bersoraklah! — 
maka kamu harus bersorak.’”

“Demikianlah tabut TUHAN mengelilingi 
kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian 
kembalilah mereka ke tempat perkemahan 
dan bermalam di tempat perkemahan itu. 
Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, 
lalu para imam mengangkat tabut TUHAN. 
Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam, 
yang membawa ketujuh sangkakala tanduk 
domba itu di depan tabut TUHAN, sambil 
berjalan mereka meniup sangkakala, sedang 
orang-orang bersenjata berjalan di depan 
mereka dan barisan penutup mengikut 
tabut TUHAN, sementara sangkakala terus-
menerus ditiup. Demikianlah pada hari 
kedua mereka mengelilingi kota itu sekali 
saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. 
Dan begitulah dilakukan mereka enam hari 
lamanya.”

“Tetapi pada hari yang ketujuh mer-
eka bangun pagi-pagi, ketika fajar me-
nyingsing, dan mengelilingi kota tujuh 
kali dengan cara yang sama; hanya pada 
hari itu mereka mengelilingi kota itu tu-
juh kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika 
para imam meniup sangkakala, berkata-
lah Yosua kepada bangsa itu: ‘Bersorak-
lah, sebab TUHAN telah menyerahkan 
kota ini kepadamu! Dan kota itu dengan 
segala isinya akan dikhususkan bagi TU-
HAN untuk dimusnahkan; hanya Rahab, 
perempuan sundal itu, akan tetap hidup, 
ia dengan semua orang yang bersama-
sama dengannya dalam rumah itu, karena 
ia telah menyembunyikan orang suruhan 

yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jaga-
lah dirimu terhadap barang-barang yang 
dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya 
jangan kamu mengambil sesuatu dari ba-
rang-barang yang dikhususkan itu setelah 
mengkhususkannya dan dengan demikian 
membawa kemusnahan atas perkemahan 
orang Israel dan mencelakakannya. Segala 
emas dan perak serta barang-barang tem-
baga dan besi adalah kudus bagi TUHAN; 
semuanya itu akan dimasukkan ke dalam 
perbendaharaan TUHAN.’”

“Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang 
sangkakala ditiup; segera sesudah bangsa 
itu mendengar bunyi sangkakala, bersor-
aklah mereka dengan sorak yang nya-
ring. Maka runtuhlah tembok itu,[Hal ini 
dilakukan oleh bala tentara TUHAN dan 
PANGLIMA bala tentara TUHAN] lalu 
mereka memanjat masuk ke dalam kota, 
masing-masing langsung ke depan, dan 
merebut kota itu” (Yosua 5:13-6:20).

Dalam Kitab Henokh, sang nabi agung 
Henokh meramalkan para penjaga. Para 
penjaga ini adalah malaikat-malaikat 
SANG PENCIPTA, dan bala tentara Sur-
gawi TUHAN. Mereka terkadang disebut 
sebagai para malaikat penjaga SANG PEN-
CIPTA bagi orang-orang kudus di bumi ini.

Ada malaikat-malaikat yang buruk, dan 
ada malaikat-malaikat yang baik. Wahyu 
12:4 menyatakan bahwa sepertiga dari ma-
laikat-malaikat ini — yang buruk— diusir 
dari Surga dengan pemimpin mereka, yai-
tu Setan (Lukas 10:18). Namun ingat, dua 
per tiga dari para malaikat — yang baik 
— tetap melayani SANG PENCIPTA. Para 
malaikat jahat, yang sepertiga itu, bukan 
hanya buruk, tetapi juga sangat jahat.

Wahyu 12:3 menyatakan, “Maka 
tampaklah suatu tanda yang lain di langit; 
dan lihatlah, seekor naga merah padam 
yang besar [Iblis], berkepala tujuh....” “Yang 
penting di sini ialah akal yang mengandung 
hikmat: ketujuh kepala itu adalah tujuh 
gunung [dari  Roma, Italia], yang di atasnya 
perempuan itu duduk” (Wahyu 17:9). 
Perempuan ini adalah nabi palsu, gereja 
palsu, gereja setan, kepala binatang buas 
adalah Vatikan, agama Katolik Roma, 
homoseksual, gereja penganiaya anak.

Wahyu 12:3 terus mengatakan bahwa 
tujuh kepala ini memiliki sepuluh tan-
duk. Sepuluh tanduk ini menggambarkan 
sepuluh bangsa Eropa yang menyerahkan 
kekuatan mereka kepada Vatikan di Roma 
(PBB, Zaman Dunia Baru) untuk waktu 
yang singkat (yang terakhir adalah Yu-

nani), yang telah bersatu dengan Zaman 
Dunia Baru-nya Iblis, atau pemerintahan 
satu dunia. “…Di atas kepalanya ada tujuh 
mahkota [ini ada tujuh mahkota mewakili 
Zaman Dunia Baru-nya Iblis untuk se-
mentara waktu memerintah tujuh benua, 
atau dengan kata lain, seluruh dunia].”1

“Dan ekornya menyeret sepertiga dari 
bintang-bintang di Langit [Bintang-bin-
tang tersebut adalah para malaikat jahat.2 
Wahyu 1:20 menyatakan bahwa bintang-
bintang itu menggambarkan para mala-
ikat], dan [naga, Setan] melemparkannya 
[sepertiga dari malaikat-malaikat keji 
dan jahat] ke atas bumi. Dan naga [Iblis] 
berdiri di hadapan perempuan [yang me-
miliki dua belas bintang di mahkotanya. 
Ini (wanita) adalah Mempelai KRISTUS, 
Yerusalem Baru, yang merupakan TU-
BUH KRISTUS secara harfiah di bumi 
ini, Israel sejati, orang-orang Kristen, ti-
dak pernah orang-orang Katolik, yang 
berasal dari orang-orang pilihan SANG 
PENCIPTA, bangsa Yahudi. Kini SANG 
PENCIPTA sudah membuka keselamatan 
bagi semua orang dari segala bangsa yang 
akan menerima KRISTUS sebagai kesela-
matan mereka]” (Wahyu 12:4).

Wahyu 12:4 menyatakan bahwa 
wanita ini (TUBUH KRISTUS) hendak 
melahirkan anak-Nya, yakni KRISTUS. 
Ini adalah kilas balik ketika Iblis, melalui 
Raja Herodes dan pasukannya, berdiri di 
depan orang Israel untuk menghancurkan 
KRISTUS saat kelahiran-NYA dan/atau 
lebih dari dua tahun,3 karena KRISTUS 
adalah dan tetaplah RAJA segala raja dan 
TUHAN segala tuan, JURUSELAMAT 
dunia, DIA yang akan menghancurkan 
pekerjaan Setan dengan menyelamatkan 
jiwa-jiwa mereka yang mau menerima dia 
sebagai JURUSELAMAT dan penguasa.4 
Kolose 2:15 menyatakan bahwa KRISTUS, 
“melucuti pemerintah-pemerintah dan 
penguasa-penguasa...menjadikan mereka 
tontonan umum dalam kemenangan-Nya 
atas mereka.”

Saat ini adalah akhir zaman.5 Bumi 
dipenuhi oleh bala tentara SANG PEN-
CIPTA, dan udara dipenuhi oleh An-
gkatan Udaranya SANG PENCIPTA. 
Semuanya adalah UFO yang telah dilihat 
jutaan orang di seluruh dunia. Karena 
orang-orang dunia tidak mengenal FIR-
MAN SANG PENCIPTA, mereka percaya 
bahwa UFO-UFO ini adalah para alien 
dari planet lain. Ketika kita mengenal 
Alkitab, kita tahu cara orang-orang dari 

1 Dan. 2:40, 7:19-25, Why. 13:2-8, 14:8, bab 17, 18:2-24   2 Yes. 14:12-17, Mat. 25:41, Luk. 10:18, 2 Ptr. 2:4, Yud. 6, Why. 12:3-4, 7-9    3 Mat. 2:1-18   4 Dan. 7:13-14, 1 Tim. 6:14-16, 
Ibr. 2:14-15, 1 Yoh. 3:8, 4:14-15, Why. 17:14, 19:16   5 Mat. Bab 24   
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seluruh dunia ditipu, karena “piring ter-
bang” ini, yang sering disebut UFO, tidak 
berasal dari planet lain. Mereka adalah 
“para penjaga,” malaikat-malaikat SANG 
PENCIPTA, yang mengamati bumi sebe-
lum KRISTUS datang ke bumi lagi. Para 
penjaga bersiap-siap untuk Penghakiman.

Wahyu 16:1 menyatakan, “Dan aku 
mendengar suara yang nyaring dari dalam 
Bait Suci berkata kepada ketujuh malaikat 
itu: ‘Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh 
cawan murka SANG PENCIPTA itu ke 
atas bumi.’” Dalam Daniel 4:13, “Seorang 
penjaga [malaikat], Seorang Kudus, turun 
dari Langit” untuk mendatangkan peng-
hukuman SANG PENCIPTA atas Raja 
Nebukadnezar yang sombong, yang men-
gatakan dalam Daniel 4:30, “Bukankah itu 
Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan 
kuasaku [bukan kuasa SANG PENCIPTA] 
dan untuk kemuliaan kebesaranku [bu-
kan kemuliaan SANG PENCIPTA] telah 
kubangun menjadi kota kerajaan?”

Inilah penghukuman SANG PENCIP-
TA yang diberikan kepada sang penjaga 
untuk dijatuhkan atas Raja Nebukadne-
zar: “Raja belum habis bicara [sombong], 
ketika suatu suara terdengar dari Langit: 
‘Kepadamu dinyatakan, ya raja Nebu-
kadnezar, bahwa kerajaan telah beralih 
dari padamu; engkau akan dihalau [para 
penjaga] dari antara manusia dan tempat 
tinggalmu akan ada di antara binatang-bi-
natang di padang; kepadamu akan diberi-
kan makanan rumput seperti kepada lem-
bu; dan demikianlah akan berlaku atasmu 
sampai tujuh masa berlalu, hingga engkau 
mengakui, bahwa YANG MAHATING-
GI berkuasa atas kerajaan manusia dan 
memberikannya kepada siapa yang dike-

hendaki-NYA!’ Pada saat itu juga terlak-
sanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, 
dan ia dihalau dari antara manusia dan 
makan rumput seperti lembu, dan tubuh-
nya basah oleh embun dari langit, sam-
pai rambutnya menjadi panjang seperti 
bulu burung rajawali dan kukunya seperti 
kuku burung” (Daniel 4:31-33).

Dalam Yeremia 4:16, SANG PENCIPTA 
memberi tahu Yeremia, “Peringatkanlah 
kepada bangsa-bangsa: Sungguh ia 
datang! Kabarkanlah di Yerusalem: 
‘Pengepung datang dari negeri yang jauh, 
memperdengarkan suaranya terhadap 
kota-kota Yehuda.” Sudah begitu banyak 
kemurkaan yang ditimpakan atas kota-
kota Yehuda. Itu karena mereka masih 
menolak YESUS sebagai MESIAS mereka 
sampai hari ini.

Saya percaya bahwa hampir semua 
orang di dunia sudah akrab dengan jutaan 
penampakan benda yang mereka sebut 
UFO (benda-benda terbang tak dikenal), 
tetapi itu bukanlah UFO. Benda-benda 
itu adalah para penjaga atau para malaikat 
SANG PENCIPTA yang mengamati bumi 
pada akhir zaman sebelum penghakiman 
SANG PENCIPTA, hari kiamat, akhir 
zaman. Dengan rahmat SANG PENCIPTA, 
DIA mengizinkan semua orang melihat 
ratusan nubuatan akhir zaman, tanda-
tanda, dan keajaiban seperti para penjaga, 
para malaikat SANG PENCIPTA, yang 
mengamati bumi dalam kendaraan 
mereka yang disebut “piring terbang” tepat 
sebelum itu (bumi) dihancurkan. Kitab 
Yoel menubuatkannya,6 seperti halnya 
Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul: 
“Akan terjadi pada hari-hari terakhir — 
demikianlah firman SANG PENCIPTA 

— bahwa Aku akan mencurahkan ROH-
KU ke atas semua manusia; maka anak-
anakmu laki-laki dan perempuan akan 
bernubuat, dan teruna-terunamu akan 
mendapat penglihatan-penglihatan, dan 
orang-orangmu yang tua akan mendapat 
mimpi. Juga ke atas hamba-hamba-KU 
laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan 
ROH-KU pada hari-hari itu dan 
mereka akan bernubuat. Dan Aku akan 
mengadakan mujizat-mujizat di atas, di 
langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi: 
darah dan api dan gumpalan-gumpalan 
asap. Matahari akan berubah menjadi 
gelap gulita dan bulan menjadi darah 
sebelum datangnya hari TUHAN, hari 
yang besar dan mulia itu. Dan barangsiapa 
yang berseru kepada nama TUHAN akan 
diselamatkan” (Kisah Para Rasul 2:17-21).

Para penjaga, yaitu, para malaikat 
di Surga, dan kita orang-orang Kristen 
(bukan Katolik), saling berkaitan karena 
SANG PENCIPTA menciptakan kita ber-
dua. SANG PENCIPTA menciptakan para 
malaikat, dan SANG PENCIPTA mencip-
takan kita. Ada umat manusia yang baik, 
dan ada umat manusia yang jahat, karena 
hanya sedikit dari kita yang memelihara 
perintah-perintah SANG PENCIPTA.7 
1 Yohanes 2:3-4: “Dan inilah tandanya, 
bahwa kita mengenal SANG PENCIPTA, 
yaitu jikalau kita menuruti perintah-
perintah-Nya. Barangsiapa berkata: Aku 
mengenal DIA, tetapi ia tidak menuruti 
perintah-NYA, ia adalah seorang pendus-
ta dan di dalamnya tidak ada kebenaran.”

Beberapa orang membual bahwa mereka 
mengasihi TUHAN. Namun, dalam kehidupan 
sehari-hari, mereka tidak menjawab panggilan 
SANG PENCIPTA, melainkan cenderung 
mengabaikan suara-NYA. Beberapa orang 
mengatakan bahwa mereka mencintai 
TUHAN hanya ketika mereka merasa 
bersemangat. Misalnya, ketika mereka ingin 
melihat film, atau menonton program televisi, 
acara olahraga, atau acara musik, hati nurani 
melarang mereka untuk pergi, tetapi mereka 
tetap pergi. Mereka tahu bahwa mereka 
seharusnya tidak melakukan dosa besar, tetapi 
mereka tidak peduli tentang sesuatu yang 
mereka anggap sepele. Ketika berdoa dalam 
kebaktian, mereka bahkan mungkin bersaksi 
bahwa mereka dijamah oleh ROH TUHAN. 
Ada banyak orang Kristen yang mengklaim 
demikian. Sebenarnya, mengasihi TUHAN 
dengan cara ini adalah sia-sia.8

(Bersambung ke halaman 4)

Pendeta Wilimena Thomas (di Danau Lauderdale, FL) menerima 
paketnya. Semua wanita di kelompok pendalaman Alkitab duduk dan 
membaca “Angkatan Darat dan Angkatan Udara Sang Pencipta.” Katanya, 
mereka belajar lebih banyak dari bacaan singkat itu daripada semua pendeta 
yang dulu mereka dengarkan selama bertahun-tahun (mereka sudah tidak 
mendengarkannya selama beberapa waktu). Mereka semua menikmati bacaan 
itu dan mendengarkan CD-nya. Mereka mengatakan tidak seorang pun yang 
menjelaskan banyak hal dengan detail seperti Tony. Ia memohon agar terus 
mengirimkan CD dan bacaan. Mereka ingin kita tahu kalau mereka berkumpul 
dan melakukan persekutuan doa, dan mereka mendoakan Tony dan gerejanya. 
Ia sekali lagi meminta agar terus diberi informasi bacaan dan CD terbaru. Ia 
juga meminta gereja mendoakan ketiga cucunya yang tidak patuh yang telah 
disaksikan selama bertahun-tahun.

Dari Doa 24 jam Kami dan Bagian Informasi

7 Mat. 7:13-14, 21-23, Luk. 13:23-30   8 Mat. 7:21-23, bab 
25   

6 Yo. 2:28-32   
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Seorang saudari mungkin begitu giat 
untuk melayani TUHAN sampai-sampai 
sepuluh saudara digabungkan tidak bisa 
menandinginya. Ketika ia berbicara tentang 
mengasihi TUHAN, orang-orang yang 
mendengarkannya mungkin tersentuh 
hingga menangis. Luar biasa, tetapi, ketika 
seorang saudari marah, tidak seorang pun 
bisa menghentikannya. Kehidupan alamiah 
adalah kehidupan tidak nyata  (kehidupan 
yang tidak berasal dari SANG PENCIPTA). 
Suatu hari, semua yang berasal dari kehidupan 
alamiah harus dihancurleburkan. Kita 
harus benar-benar dijamah oleh TUHAN 
untuk membuktikan bahwa antusiasme kita, 
semangat kita yang pura-pura atau palsu, 
kasih kita yang palsu kepada TUHAN, dan 
pelayanan palsu kita kepada TUHAN adalah 
semua yang alamiah dan kekurangan elemen 
SANG PENCIPTA, tidak riil. Seberapapun 
tebalnya lapisan baja dan tembaga dinding 
kita, dan di manapun tempatnya di gerbang 
luar, gerbang tengah, maupun gerbang dalam, 
semua harus dibuka, satu per satu kepada 
TUHAN, menurut ROH dalam diri kita. Kita 
lalu akan menyadari bahwa dalam ungkapan 
antusiasme dan semangat itu, kita tidak bisa 
melihat TUHAN SENDIRI. Hanya ketika 
kita digerakkan atau dijamah oleh TUHAN 
sepanjang bahwa DIA sesungguhnya bisa 
dibebaskan dalam diri kita sehingga kita akan 
menghasilkan buah, seperti yang disebutkan 
dalam Yohanes 15:2. Buah pohon yang berasal 
dari KEHIDUPAN dalam batin kita.

Kini, orang-orang yang berhubungan 
dengan para malaikat jahat adalah umat 
manusia yang jahat. Namun ingatlah, ada 
lebih banyak malaikat yang SALEH dari-
pada para malaikat jahat. Elisa menun-
jukkan hal ini kepada pelayannya ketika 
para tentara Siria mengepung mereka. 
Elisa meminta TUHAN membuka mata 
pelayannya sehingga bisa melihat bahwa 
yang menyertainya dan Elisa lebih ban-
yak daripada para tentara Siria. Ketika 
ia melakukannya, “Tampaklah gunung 
itu penuh dengan kuda dan kereta berapi 
[bala tentara TUHAN] sekeliling Elisa 
[dan pelayannya],” seperti halnya bala 
tentara SANG PENCIPTA yang saat ini 
bersama dengan para penjaga melingkupi 
dan melindungi kita, mengamati segala 
sesuatu yang dikatakan maupun diper-
buat semua orang di bumi ini (2 Raja-raja 
6:17). Hal ini terjadi melalui para penjaga 
SANG PENCIPTA baik di langit oleh pir-
ing terbang dan para penjaga di bumi — 
Angkatan Darat dan Angkatan Udaranya 
SANG PENCIPTA.9

Sudah saatnya semua orang di dunia 
bertobat dari dosa mereka dan mencari 
SANG PENCIPTA dengan segenap hati, 
jiwa, pikiran, dan kekuatan mereka, 
yang merupakan hukum pertama dan 
terpenting.10 Langit sebelah timur 
akan dipenuhi dengan tanda 
ANAK MANUSIA. Ada beberapa 
ayat Alkitab yang mendefinisikan 
peristiwa ini. Salah satunya adalah 
Pasal kedua puluh empat Kitab 
Matius. Selain itu, ada juga Pasal 
kedua Kitab Yesaya. Masih ada 
yang lain, yaitu Pasal keenam Kitab 
Wahyu.

Matius 24:30-51 menyatakan, ‘“Pada 
waktu itu akan tampak tanda ANAK 
MANUSIA di Langit dan semua bangsa 
di bumi akan meratap dan mereka akan 
melihat ANAK MANUSIA itu datang di 
atas awan-awan di langit dengan segala 
kekuasaan dan kemuliaan-NYA. Dan IA 
akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-
NYA [bala tentara TUHAN, para penjaga] 
dengan meniup sangkakala yang dahsyat 
bunyinya dan mereka akan mengumpulkan 
orang-orang pilihan-NYA dari keempat 
penjuru bumi, dari ujung langit yang satu 
ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran 
dari perumpamaan tentang pohon ara: 
Apabila ranting-rantingnya melembut dan 
mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim 
panas sudah dekat. Demikian juga, jika 
kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, 
bahwa waktunya sudah dekat, sudah di 
ambang pintu. Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya angkatan ini tidak akan 
berlalu, sebelum semuanya ini terjadi. Langit 
dan bumi akan berlalu, tetapi PERKATAAN-
KU tidak akan berlalu...Sebab sebagaimana 
halnya pada zaman Nuh, demikian pula 
halnya kelak pada kedatangan ANAK 
MANUSIA. Sebab sebagaimana mereka 
pada zaman sebelum air bah itu makan dan 
minum, kawin dan mengawinkan, sampai 

(Sambungan dari halaman 3)
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PELAYANAN DARING ALAMO

Kenya

Peru
(Diterjemahkan dari bahasa Spanyol)

Sang Pencipta memberkati Anda, Saudara, dan 
Gereja Tony Alamo,

Saya memberitahu Anda bahwa demi ke-
muliaan Sang Pencipta, kami sekarang memiliki 
gereja baru. Tiga jam dari Sullana, dekat Piura, di 
tempat yang disebut Sechura, di mana ada 23 
orang dewasa dan 33 anak-anak. Kami pergi ke 
sana untuk melakukan pekerjaan pribadi , mem-
bagikan bacaan Anda dari rumah ke rumah, dan 
banyak orang ingin terus diajar. Kemarin kami 
bersekutu lagi dan banyak saudara datang. Mer-
eka menerima Tuhan dan kami akan bersekutu 
lagi tiga kali seminggu. Kemuliaan bagi Tuhan. 
Yesus segera datang.
Andres Chiroque Silva
Kepada Gereja Tony Alamo,
Sullana, Peru

Dengan hormat Pendeta Tony Alamo,
Salam dalam nama yang berkuasa di atas segala nama, nama Tuhan dan Ju-

ruselamat kita Yesus Kristus. Saya senang mengabarkan bahwa memang kami 
sedang merebut kota dengan bacaan Alamo yang Anda sediakan bagi kami. 
Kami menjangkau semua orang yang diselamatkan atau belum, dan sebulan 
terakhir ini kami sudah melihat 15 orang diselamatkan dan mereka beribadah 
ke gereja. Selain itu, kami telah menerima paket yang dikirim pada 21 De-
sember. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena kami meminta lebih 
banyak bacaan dan Alkitab yang sangat dibutuhkan. Semoga Sang Pencipta mem-
berkati Anda karena kami terus berdoa kepada Sang Pencipta agar turut campur 
dalam kasus pendeta kami, sebab saya tahu melalui doa semua hal bisa terjadi.
Hormat saya hamba-Nya,
Pendeta Dalmas Munoko               Bungoma, Kenya

9 2 Taw. 16:9, Za. 1:7-11, 4:10, 6:1-7, Why. 7:1-3   10 Ul. 4:29, 6:5, 10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16, 20, 26:16, 
30:6, Yos. 22:5, Mat. 22:37-40, Mrk. 12:29-31, Luk. 10:27   

ANGKATAN DARAT 
DAN ANGKATAN UDARA

MILIK SANG PENCIPTA
(PARA PENJAGA)



5

kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, 
dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum 
air bah itu datang dan melenyapkan mereka 
semua, demikian pulalah halnya kelak pada 
kedatangan ANAK MANUSIA...Karena 
itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu 
pada hari mana TUHAN-mu datang. Tetapi 
ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pada 
waktu mana pada malam hari pencuri 
akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, 
dan tidak akan membiarkan rumahnya 
dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga 
siap sedia, karena ANAK MANUSIA datang 
pada saat yang tidak kamu duga.’ ‘Siapakah 
hamba yang setia dan bijaksana, yang 
diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya 
untuk memberikan mereka makanan 
pada waktunya? Berbahagialah hamba, 
yang didapati tuannya melakukan tugasnya 
itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata 
kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan 
mengangkat dia menjadi pengawas segala 
miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu 
jahat dan berkata di dalam hatinya: Tuanku 
tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul 
hamba-hamba lain, dan makan minum 
bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka 
tuan hamba itu akan datang pada hari yang 
tidak disangkakannya, dan pada saat yang 
tidak diketahuinya, dan akan membunuh 
dia dan membuat dia senasib dengan orang-

orang munafik. Di sanalah akan terdapat 
ratapan dan kertakan gigi.’”

TUHAN menunjukkan banyak tan-
da kepada kita, jadi jika Anda memer-
hatikannya, Anda tidak akan terkejut. 
Berikut adalah visi lain yang seharusnya 
memperbaiki  pikiran Anda, karena visi 
ini akan lebih cepat menjadi kenyataan 
daripada yang Anda pikirkan: “Lalu aku 
melihat Sorga terbuka [inilah visi akhir 
zaman lainnya dari SANG PENCIPTA]: 
sesungguhnya, ada seekor kuda putih; 
dan IA yang menungganginya bernama: 
‘YANG SETIA dan YANG BENAR’, IA 
menghakimi dan berperang dengan adil. 
Dan mata-NYA bagaikan nyala api dan di 
atas kepala-NYA terdapat banyak mah-
kota dan pada-NYA ada tertulis suatu 
nama yang tidak diketahui seorangpun, 
kecuali IA SENDIRI. Dan IA memakai 
jubah yang telah dicelup dalam darah dan 
nama-NYA ialah: ‘FIRMAN SANG PEN-
CIPTA’. DAN SEMUA PASUKAN YANG 
DI SORGA MENGIKUTI DIA; MEREKA 
MENUNGGANG KUDA PUTIH [ini 
adalah TUHAN dan bala tentara-NYA, 
para penjaga] dan memakai lenan halus 
yang putih bersih. Dan dari mulut-NYA 
keluarlah sebilah pedang tajam yang akan 
memukul segala bangsa. Dan IA akan 
menggembalakan mereka dengan gada 

besi [FIRMAN SANG PENCIPTA] dan 
IA akan memeras anggur dalam kilangan 
anggur, yaitu kegeraman murka SANG 
PENCIPTA, YANG MAHAKUASA. Dan 
pada jubah-NYA dan paha-NYA tertulis 
suatu nama, yaitu: ‘RAJA SEGALA RAJA 
dan TUAN DI ATAS SEGALA TUAN 
[Inilah YESUS TUHAN kita]’” (Wahyu 
19:11-16).

Kita saat ini hidup di beberapa menit 
terakhir akhir zaman. Semua tandanya ada 
di sini. Pemerintah Antikristus satu dunia 
sedang bekerja saat ini. Divisi udara SANG 
PENCIPTA telah beroperasi selama ber-
tahun-tahun, dan ratusan juta orang telah 
melihat mereka (piring terbang-piring ter-
bang, para penjaga, para malaikat, Angka-
tan Udara Kerajaan SANG PENCIPTA). 
Paus di Roma membual tentang betapa in-
dahnya Zaman Dunia Baru. Ada tsunami, 
gelombang pasang, gempa bumi, segala 
macam malapetaka, penyakit, kekacauan 
bangsa-bangsa, penganiayaan, dan ratusan 
macam kutukan.

Anda baik atau buruk.11 Anda juga 
akan menerima KRISTUS sebagai JU-
RUSELAMAT, atau Anda akan menolak-
NYA. Pilihlah DIA sekarang, sebelum 
terlambat. Anda hanya memiliki satu kali 

Nama saya adalah Steven Wedel. Saya 
berusia 59 tahun di akhir Oktober 2012. 
Saya menerima Kristus sebagai Juruselamat 
pada 4 November 1971. Saya baru bertobat 
pada usia 18 tahun, seminggu sebelumnya. 
Jika Kristus tidak masuk ke dalam hidup 
saya seperti yang DIA lakukan saat itu, 
Anda mungkin sudah membaca obituari 
saya bertahun-tahun lalu daripada kesem-
patan untuk bersaksi tentang kuasa dan 
kemampuan Sang Pencipta mengubah ke-
hidupan seseorang yang sedang Anda baca 
sekarang.

Ketika lulus SMA di musim semi 
tahun 1971, saya tidak berambisi untuk 
melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya 
adalah hippie (sebuah gerakan sub-
kultur Amerika di tahun 1960an yang 
memberontak pemerintahan, pengedaran 
dan penggunaan obat terlarang, dsb.) palsu. 
Saya menyusuri jalan menuju San Francisco, 
California, awalnya dengan beberapa teman 

di mobil, lalu dengan mengacungkan ibu 
jari, menumpang dari San Francisco ke 
Boulder, Colorado, dan kembali lagi ke 
California, kali ini ke Los Angeles.

Ibu seorang teman yang bepergian den-
gan saya memiliki rumah yang sangat besar 
dan indah di Beverly Hills. Ia mengun-
dang kami untuk sementara menginap di 
rumahnya, sampai kami bisa menemukan 
pekerjaan dan apartemen untuk tempat 
tinggal. Rumahnya memiliki kolam renang 
terbuka yang indah dan pelayan yang ber-
belanja dan memasak untuk kami. Seharus-
nya ini sudah menjadi suasana liburan yang 
ideal untuk dinikmati, tetapi itu adalah 
masa paling menyengsarakan  dalam hidup 
saya.

Saya merasa sepertinya hidup saya benar-
benar hilang dan tanpa harapan. Tidak ada 
yang bisa membuang kebingungan yang 
terus menyelimuti pikiran dan jiwa saya 
tentang makna dan tujuan hidup. Saya 

Kesaksian dari Steven Wedel

(Bersambung ke halaman 6)

(Bersambung ke halaman 8)

merasa terjebak dalam kondisi ini. Saya 
ingin hidup yang bermakna, salah satunya 
adalah bisa menolong orang lain. Saya 
sangat kecewa dengan kondisi lingkungan 
di sekitar saya; korupsi, apatisme, kejahatan, 
dan pertumpahan darah. Saya ingin hidup 
di dunia yang damai dan mengira bahwa 
pergerakan hippie di California telah 
memberi jawaban alternatif atas seluruh 
sistem persaingan yang tidak sehat ini. 

Saudara Steven Wedel

11 Mat. 7:15-20, Yak. 3:11-12, Why. 20:11-15, 21:7-8, 24-
27, 22:11-12, 14-15   
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Saya mengira bahwa mengisap ganja 
dengan bong dan hashish, memakai LSD 
dan obat-obat halusinogen lain pasti bisa 
memberi pencerahan yang didambakan, 
hingga menemukan alasan agar saya tetap 
hidup. Saya tidak ingin bekerja di kantor, 
rumah berpagar dengan banyak anjing dan 
kucing, dan masa depan yang tidak pasti. 
Saya ingin tahu untuk apakah sebenarnya 
hidup ini. Semua obat-obatan itu sudah 
merampas kesadaran saya yang tersisa dan 
menumpulkan daya nalar saya sama sekali. 
Saya mengira kalau saya akan gila dan tidak 
menyangkalinya, mungkin saya demikian. 
Namun, saya sama sekali tidak dididik 
dengan cara demikian.

Dulu saya dibesarkan di luar negeri sela-
ma bertahun-tahun. Ayah saya bekerja den-
gan YMCA International di Tokyo, Jepang, 
dan kami setia berbakti di gereja setiap hari 
Minggu di gereja non-denominasi. Saya 
selalu diajarkan bahwa kita adalah orang 
Kristen, dan selalu diajarkan untuk peduli 
pada kemanusiaan, untuk membantu orang 
lain. Saya tahu bahwa Natal dan Paskah 
adalah hari-hari istimewa, bahwa keduanya 
tidak ada hubungannya sama sekali dengan 
Sinterklas atau kelinci Paskah. Saya yakin 
dalam roh, seperti kebanyakan anak, bah-
wa Sang Pencipta yang telah menciptakan 
segalanya, termasuk saya sendiri. Saya su-
dah diajarkan untuk percaya kepada Yesus 
Kristus sebagai Juruselamat, tetapi saya 
belum mengenal siapa sebenarnya Yesus. 
Saya tidak sanggup menjalani hidup, tidak 
sanggup melawan dosa, dan sungguh, ter-
ingat, tak satu pun gereja yang pernah saya 
kunjungi yang bahkan mengajarkan kepada 
saya tentang apakah sebenarnya dosa itu. 
Saya belum pernah mendengar istilah “dila-
hirkan kembali oleh Roh” dari mereka dan 
sekalipun tidak pernah menyaksikan pang-
gilan altar tempat jiwa-jiwa diselamatkan di 
gereja-gereja itu. Mereka mati secara rohani 
persis seperti saya.

Ketika saya akan naik kelas sepuluh di 
sekolah, keluarga kami pulang ke Amerika 
Serikat. Saya tidak mau mati secara 
rohani lagi. Orang-orang di sekitar saya 
memberontak terhadap masyarakat. Saya 
mulai sungguh-sungguh mencari jawaban 
atas banyak pertanyaan dalam batin saya 

tentang kehidupan, kematian, kekekalan, 
dan tujuan hidup. Saya membaca buku-
buku tentang agama dari Timur Jauh, agama 
mistik, agama suku Indian Asli Amerika, 
filsafat, buku-buku tentang gagasan dan 
idealisme banyak orang, buku-buku tentang 
komunisme, sosialisme, kapitalisme — 
segala sesuatu yang bisa dinalar. Saya 
membaca Alkitab, tetapi pada saat itu, tanpa 
Roh Sang Pencipta dalam diri saya, tidak bisa 
memahaminya. Saya berlatih menyanyikan 
mantra, yoga, berjalan melintasi hutan, 
memastikan untuk tidak menginjak bunga-
bungaan, untuk mendekatkan diri kepada 
Sang Pencipta. Tidak ada yang mengisi 
kekosongan batin. Tidak satu pun yang 
berhasil.

Saya tidak tahu selanjutnya, tetapi kini 
saya tahu, bahwa Tuhan sedang berurusan 
dengan saya dan membawa saya ke tempat di 
mana Dia bisa merendahkan kesombongan 
saya untuk menerima-Nya sebagai Tuhan 
dan Juruselamat. Dia mengizinkan setiap 
pilihan lainnya menjadi tidak ada. Dia 
mungkin tidak perlu melakukan cara 
semacam ini kepada Anda, tetapi Dia 

tahu bahwa itulah satu-satunya cara agar 
saya akhirnya sadar. Dia mengizinkan 
saya datang ke California dengan tujuan 
demikian. Dia sedang bekerja dalam saya, 
tetapi saya belum menyadarinya.

Di Hollywood, California, Anda tidak 
bisa pergi sejauh 60 meter di Hollywood 
Blvd. tanpa bertemu orang-orang yang 
bersaksi dari Tony dan Yayasan Kristen 
Susan Alamo. Mereka ada ke mana 
pun Anda pergi. Setiap kali saya tiba di 
Hollywood, sambil mencari pekerjaan 
atau hanya membunuh waktu, mereka 
ada di mana-mana sambil membagikan 
Injil dan mengundang orang banyak hadir 
dalam kebaktian di gereja mereka. Mereka 
dipenuhi kegairahan dari Sang Pencipta. 
Saya beberapa kali bersaksi tentang Tuhan 
dan diundang untuk datang ke gereja 
seperti kebanyakan orang, tetapi terus-
menerus menolak undangan mereka. Saya 

(Sambungan dari halaman 5)

Kesaksian dari Steven Wedel

Saudara dan saudari 
dari Pelayanan Alamo 
sedang melayani para 
penghuni lansia di 
panti-panti jompo
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masih terlalu idealis untuk mendengarkan 
kisah orang lain kepada saya tentang 
Yesus. Meskipun berkali-kali, di malam 
hari, ketika kesusahan sehari sudah selesai 
dan sekarang saya sendirian, Tuhan mulai 
mengingatkan saya tentang hal-hal yang 
diceritakan orang-orang Kristen tadi, 
ayat-ayat Alkitab yang mereka tunjukkan 
kepada saya tentang akhir zaman, hal-
hal yang mudah terlihat di sekitar, ayat-
ayat Alkitab tentang kehidupan kekal dan 
Neraka yang benar-benar membuat saya 
penasaran. Di luar batin, Setan masih 
menyeret pada hal-hal yang ada di sekitar 
saya, tetapi di dalam hati, Sang Pencipta 
meremukkan saya.

Suatu sore, Sang Pencipta menyele-
saikan apa yang telah dimulai-Nya dalam 
rangkaian peristiwa ini. Saya merasa ada 
sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, teta-
pi tidak mengetahuinya. Saya mendapati 
diri saya berada di Hollywood Blvd. lagi 
hari itu, sama sekali bukan untuk mencari 
saudara dan saudari dari gereja itu, melain-
kan agak berusaha menghindari mereka. 
Justru sebaliknya saya bertemu salah satu 
saudari yang sedang bersaksi di sudut jalan 
yang hanya menyodorkan traktat Injil dan 
mengundang saya untuk datang ke gereja 
malam itu. Saya memberinya alasan yang 
kurang kuat, dengan mengatakan, “Saya 
akan mempertimbangkannya.” Ia segera 
menjawab, katanya, “Saya benar-benar 
akan mempertimbangkannya, karena 
ini mungkin kesempatan terakhir Tuhan 
berperkara dengan Anda!” Perkataannya 
tadi sangat mengusik saya. Hanya pikiran 
bahwa Sang Pencipta sendiri mungkin ti-
dak mau berperkara lagi dengan saya itu-
lah yang sungguh menggusarkan. Ini me-
nyentak saya. Saya gila, tetapi tidak cukup 
gila untuk tidak tahu bahwa Sang Pencipta, 
yang meninggalkan saya sendirian, akan 
menjadi hal terakhir yang benar-benar 
saya inginkan. Ini menakutkan saya. Saya 
sudah cukup banyak menderita.

Saya berjalan menyusuri Hollywood 
Blvd. dan di seberang jalan banyak berderet 
rumah besar dan halaman yang luas. Saya 
duduk di salah satu halaman dan menunggu 
sampai bus yang menjemput orang-orang 
ke gereja itu hampir tiba, dan kemudian 
berjalan ke arah bus yang sedang memuat 
penumpang dan mengambil tempat duduk.

Perjalanan ke gereja di Saugus cukup 
lama, tetapi saya merasa sangat nyaman. 

Salah satu saudara Kristen mengeluarkan 
gitarnya dan memimpin seluruh penum-
pang bus menyanyikan lagu-lagu rohani 
sepanjang perjalanan ke sana. Saya merasa 
sangat damai bahkan sekalipun semua ini 
terasa sangat aneh bagi saya saat itu.

Ketika kami tiba di gereja, para tamu 
yang sudah turun dari bus diundang masuk 
dan duduk untuk mengikuti kebaktian. Saya 
tidak pernah berbakti di gereja seperti ini 
sebelumnya, satu-satunya yang terasa hidup. 
Tidak ada perasaan mati  di dalamnya seperti 
gereja-gereja yang pernah saya datangi. 
Saudara saudari ini selama menyanyikan 
lagu-lagu rohani dengan lantang selama 
kebaktian. Mereka mengangkat tangan 
dan memuji Tuhan. Tampaknya seolah-
olah semua orang di gereja malam itu 
memberi bermacam-macam kesaksian 
tentang apa yang telah dilakukan Tuhan 
dalam hidup mereka. Beberapa pernah 
kecanduan narkoba seperti saya, beberapa 
tidak. Beberapa merupakan para mantan 
narapidana; beberapa tunawisma dan yang 
lainnya berasal dari kaum bangsawan. Ini 
adalah orang-orang yang sama seperti 
ketika saya masih — sengsara dan terhilang. 
Kini semua menyatakan Kristus sebagai 
Juruselamat mereka. Mereka tidak lagi 
terhilang, melainkan telah ditemukan. 
Dalam jiwa saya, saya menginginkan apa 
yang mereka sampaikan dalam kebaktian 
malam itu. Saya ingin kehidupan seperti itu, 
tetapi masih bimbang mengenai banyak hal. 
Setan melemparkan jutaan keraguan pada 
saya di kesempatan terakhirnya, berusaha 
menghalangi saya agar diselamatkan. Alkitab 
berkata, “Percayalah kepada Tuhan Yesus 
Kristus dan engkau akan diselamatkan.” 
Saat panggilan altar pada malam itu, Setan 
kehilangan cengkeramannya atas saya. 
Malam itu saya percaya kepada Tuhan 
Yesus Kristus saat berlutut di depan jemaat 
dan saya diselamatkan! Terpujilah Sang 
Pencipta! Terpujilah Tuhan selama-lamanya 
untuk kesabaran-Nya dan belas kasihan-
Nya kepada saya! Saya sudah lahir baru!

Saya merasakan Tuhan masuk dalam 
hati saya pada malam itu dan tidak akan 
pernah melupakannya. Memasuki ruang 
doa setelah kebaktian dan kini meyakini 
bahwa Sang Pencipta di Surga benar-benar 
memedulikan saya dan menjawab doa 
adalah perasaan paling melegakan seumur 
hidup. Kristus membayar harganya dengan 

darah-Nya sendiri. Dia mati agar kita 
bisa hidup. Dia membawa saya ke tempat 
yang tidak terlupakan pada malam itu. 
Dia membaptis saya dengan Roh Kudus 
sekitar dua minggu setelah peristiwa ini. 
Saya tidak pernah seyakin ini setelah 
melalui banyak pengalaman bahwa Sang 
Pencipta itu tidak nyata. Dia masih hidup, 
dan Dia tetap hidup selama-lamanya. 
Dia menyelamatkan saya dan Dia bisa 
menyelamatkan Anda. Saya telah melihat 
ribuan orang dibawa kepada Kristus melalui 
gereja ini sejak saat itu. Saya telah melihat 
banyak sekali orang yang disembuhkan 
oleh kuasa Sang Pencipta dari berbagai 
penyakit dan kelemahan tubuh mereka. 
Saya telah melihat bahwa kehidupan yang 
berantakan (seperti saya) diubah menjadi 
kehidupan yang produktif. Saya tidak akan 
menukar kehidupan Kristen ini dengan 
apapun yang ditawarkan dunia.

Tony dan Susan Alamo adalah orang-
orang yang dipakai Tuhan untuk membawa 
ribuan orang melalui setiap jalan kehidupan 
untuk menemukan kehidupan yang baru 
dalam Kristus. Mereka berdua melakukannya 
sungguh-sungguh tanpa pamrih. Mereka 
tidak pernah meminta balasan apapun 
dari siapapun, hanya itulah kita melayani 
Tuhan. Susan pergi menghadap Tuhan pada 
tahun 1982 dan Tony terus memberitakan 
Injil setiap hari sejak saat itu. Ia masih 
melakukannya. Saya, dan yang lainnya, sangat 
bersyukur kepada mereka berdua karena 
tidak hanya memiliki kegairahan dari Sang 
Pencipta dalam diri mereka untuk bersaksi di 
jalanan setiap hari untuk menjangkau orang 
lain yang membutuhkan bantuan, tetapi 
juga menyediakan tempat bagi orang-orang 
seperti saya agar bisa hidup kudus, saleh, dan 
tidak terperangkap dalam perkara-perkara 
dunia yang jahat ini. Terpujilah Tuhan!

Jika Anda membaca kesaksian ini dan 
belum diselamatkan, jangan menunggu. 
Yesus Kristus adalah Juruselamat dunia 
yang sejati, dan Dia bisa memberikan se-
gala sesuatu yang Anda dambakan. Dia 
menyelamatkan saya, Dia memberikan saya 
sesuatu yang patut dibanggakan, sesuatu 
yang dibela mati-matian. Dia bisa melaku-
kan hal yang sama kepada Anda. Jangan 
menunggu. Mintalah Dia masuk ke dalam 
hati Anda hari ini!
Terpujilah Tuhan.
Steven Wedel
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saja kesempatan dalam kekekalan.12 Ucap-
kan doa ini demi kepentingan jiwa Anda:

TUHAN KU dan SANG PENCIPTA, 
kasihanilah jiwaku, aku seorang pendosa.13 
Aku percaya bahwa YESUS KRISTUS adalah 
PUTERA SANG PENCIPTA yang HIDUP.14 
Aku percaya bahwa DIA telah mati di kayu 
salib dan menumpahkan DARAH-NYA 
yang kudus untuk pengampunan semua dosa 
masa laluku.15 Aku percaya bahwa SANG 
PENCIPTA membangkitkan YESUS dari 
kematian dengan kuasa ROH KUDUS,16 dan 
bahwa IA sekarang duduk di sebelah kanan 
SANG PENCIPTA dan pada saat ini juga 
mendengarkan pengakuan dosaku dan doa 
ini.17 Aku membuka pintu hatiku, dan aku 
mengundang ENGKAU masuk ke hatiku, 
TUHAN YESUS.18 Bersihkanlah semua dosa 
yang mengotoriku dengan dan dalam darah 
yang maha kudus yang ENGKAU TUMP-
AHKAN di kayu salib di Kalvari sebagai silih 
atas dosaku.19 ENGKAU tidak akan menolak 
aku, TUHAN YESUS; ENGKAU akan men-
gampuni dosa-dosaku dan menyelamatkan 
jiwaku. Aku tahu itu karena FIRMAN-MU, 
di dalam Alkitab mengatakan demikian.20 
FIRMAN-MU mengatakan bahwa ENG-
KAU tidak akan menolak seorang pun, dan 
tentunya termasuk diriku.21 Oleh karena itu, 
aku tahu bahwa ENGKAU sudah menden-
garkan aku, dan aku tahu bahwa ENGKAU 

sudah menjawab doaku, dan aku tahu bahwa 
aku telah diselamatkan.22 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.23

Setelah penyelamatan, YESUS berkata 
berilah baptislah dirimu, basuhlah dirimu 
di dalam air, dalam nama BAPA, dan 
PUTERA, dan ROH KUDUS.24 Pelajarilah 
dengan rajin Alkitab KJV (Terjemahan 
Baru), dan lakukan apa yang dikatakannya 
hingga ajal menjemput.25

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 [10% dari ‘persepuluhan’ kotor 
Anda] itu ke dalam rumah perbendaharaan, 
supaya ada persediaan makanan [makanan 
Rohani] di RUMAH-KU [jiwa-jiwa yang 
diselamatkan], dan ujilah AKU, firman 
TUHAN SEMESTA ALAM, apakah Aku 
tidak membukakan bagimu 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).

(Sambungan dari halaman 5)

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

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

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

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

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

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

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

ke dalam bahasa Anda. Jika Anda mencetak ulang, mohon disertakan hak cipta dan pendaftaran ini:
© Hak Cipta Februari 2013 Hak Cipta Dilindungi Pendeta Dunia Tony Alamo ® Terdaftar Februari 2013
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ANGKATAN DARAT 
DAN ANGKATAN UDARA

MILIK SANG PENCIPTA
(PARA PENJAGA)

Semua versi Alkitab baru tidak diter-
jemahkan 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 mela-
wan 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.]”


