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Saya telah menulis beberapa bacaan tentang tentang penglihatan,
tanda-tanda, dan keajaiban yang diberikan kepada saya oleh Tuhan.1
Ada banyak penglihatan, tanda-tanda, keajaiban, dan pesan-pesan lain
dari Sang Pencipta yang belum pernah saya tulis. Saya tidak pernah
menyangka kalau saya akan menulis sebuah artikel tentang pengalaman
tertentu yang dialami oleh Susie dan saya seputar UFO, tetapi Tuhan
sungguh-sungguh memerintahkan saya untuk menceritakannya
sekarang. Itulah sebabnya saya menceritakan serba-serbinya saat ini.
Awalnya, pengubahan saya terjadi secara bertahap. Semua tahapan
sangat supernatural. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya dalam
bacaan lain, saya tidak pernah percaya kepada Bapa Sang Pencipta, Yesus
Kristus, atau Roh Kudus sampai Sang Pencipta membuktikan keberadaan
dan kuasa-Nya kepada saya kira-kira tiga puluh lima tahun lalu.
Sebelum pengalaman supernatural ini, yang meyakinkan saya
bahwa Sang Pencipta, Anak-Nya, Yesus Kristus, dan Roh Kudus
sangat nyata dan berarti segalanya seperti dikatakan Alkitab, saya
sebelumnya mempunyai dua pengalaman, ketika saya masih kecil.
Salah satunya terjadi ketika saya berusia sekitar enam tahun, dan
yang lain terjadi ketika saya kira-kira berusia sebelas.
Suatu hari, ketika saya berusia enam tahun, saya sedang berjalan
menyusuri ladang-ladang di Windham, Montana dekat rumah nenek
dan kakek saya. Saya berada di dekat bukit Windham tempat huruf “W”
yang ditempelkan di bebatuan dan sedang dalam perjalanan pulang ke
rumah. Itu adalah musim semi yang indah. Matahari bersinar cerah.
Begitu hangat dan ada angin sepoi-sepoi nan lembut, sejuk.
Rumah-rumah cukup banyak tersebar di Windham. Tidak ada
rumah yang saling berdekatan. Penduduknya saat itu berada di
suatu kawasan yang mungkin dihuni lima puluh orang yang kirakira berdomisili di lima belas rumah, kebanyakan di peternakan.
Ada ladang-ladang luas yang tersebar di seluruh kota. Kantor pos,
apotek, toko kelontong, dan toko permen berada dalam sebuah
bangunan kayu kecil dimiliki dan dikelola oleh satu orang, Tuan
Duncan Gillespie. Windham begitu kecil sehingga bus bahkan tidak
akan berhenti di sana kecuali kalau Anda sedang berdiri di dekat
tiang telepon di jalan raya. Surat dilemparkan dari pintu bus ke tiang
telepon sementara bus menjaga kecepatan normalnya. Ada stasiun
kereta api kecil, toko bahan makanan, dan bar yang dulu sering
dikunjungi kakek saya, dan sekolah dua tingkat berbatu bata yang
saya masuki. Ibu saya adalah satu-satunya guru di sekolah itu, dan
dia mengajarkan para siswa dari TK hingga SMA. Sekolahnya kini
tidak ada lagi karena sedikit sekali orang yang bersekolah.
Ketika saya sedang berjalan melintasi ladang, saya mendengar
suara paling merdu di udara yang menyebut nama saya. Itu terjadi
setiap beberapa detik. Sama sekali tidak ada orang di sana. Ada
sebuah peternakan dan tiga rumah lain, termasuk rumah nenek saya,
jauh di kejauhan, semuanya berjendela badai dan berpintu badai
yang masih terbuka. Tidak seorang pun yang tampak. Suaranya yang
lirih dalam angin sepoi-sepoi yang lembut dan merdu terus-menerus
memanggil nama saya. Saya tidak merasakan sensasi pengalaman
supernatural lewat suara ini, tetapi saya belum pernah mendengar

siapapun berbicara dengan penuh kasih sayang dan merdu sebelum
atau setelah peristiwa itu.
Di lain kesempatan, ketika saya berusia sepuluh atau sebelas
tahun di Helena, Montana, saya menuju ke kantor surat kabar Helena
Independent Record sekitar pukul 04:30 atau 05:00 pagi, berjalan
melewati salju. Saya melipat dan mengantongi koran-koran itu sesuai
rute koran saya pada jam itu. Saya mulai mengagumi bintang-bintang.
Saya belum pernah melihat bintang-bintang secerah itu. Semuanya
bersinar jauh lebih cemerlang daripada berlian manapun yang
pernah saya lihat. Semuanya ini begitu indah sehingga saya seperti
berada di negeri impian. Saya bisa merasakan ungkapan syukur dan
kekaguman muncul dari diri saya. Seperti yang saya lakukan, saya
segera merasakan Roh yang begitu hangat atau kekuatan tubuh yang
menenang. Saya mengalami sensasi bahwa ada Sosok yang maha
besar, hangat, dan indah di atas sana sedang tersenyum begitu hangat
kepada saya yang berada di bawahnya.2 Ini sungguh menakutkan saya
begitu sehingga mata saya segera tertuju ke jalan raya yang tertutup es
dan salju. Setelah dua pengalaman ini, saya melalui apa kebanyakan
orang disebut sebagai sekolah penempaan , tetapi saya sangat berhasil.
Kira-kira tujuh belas setengah tahun kemudian, di Beverly Hills,
California, Sang Pencipta mengajari saya betapa Dia benar-benar nyata,
menakutkan, ketat, penuntut, dan pengancam.3 Setelah pengalaman
yang sangat mengejutkan dan mencerahkan ini,4 saya mulai rajin
mencari tahu hal-hal apa saja yang dituntut dan diketatkan dariku oleh
Sang Pencipta. Saya tahu bahwa Dia tidak hanya ingin saya mengetahui
keberadaan-Nya dan sifat-Nya yang ketat serta diktator.5 Saya selalu
mendengar bahwa Sang Pencipta itu tidak tegas, seperti tokoh Caspar
Milquetoast (tokoh gemulai dan tidak berguna). Dia justru sebaliknya.6
Setelah pewahyuan yang mengagumkan dan luar biasa sejak saya
diselamatkan, kira-kira setahun kemudian, dan setelah pengalaman
lainnya yang sangat supernatural bersama Tuhan, yang mengatakan kepada
Sue dan saya bahwa kami akan menikah, Sue menjual semua perabotan di
apartemennya, apartemen tempat kami memenangkan beberapa ratus jiwa
bagi Tuhan. Kami menuju Las Vegas untuk menikah. Saya berdebat dengan
Sue tentang hal ini, dengan mengatakan bahwa Sang Pencipta menikahkan
kami dalam penglihatan yang dia dan saya miliki.7 Saya tidak menganggap
bahwa kami perlu dinikahkan oleh manusia. Sue mengatakan kepada
saya bahwa jika kami tidak memiliki akta pernikahan, banyak orang akan
mengatakan hal-hal yang jahat. “Bukankah Alkitab berkata, ‘Kita harus
lebih taat kepada Sang Pencipta dari pada kepada manusia?’ (Kisah 5:29).
Meskipun demikian, kita akan pergi ke Vegas,” tegas saya. “Kamu sudah
menjadi Kristen selama 25 tahun hingga sekarang dan aku baru saja
diselamatkan. Tuhan berfirman kepadaku untuk mendengarkanmu, jadi
kita berangkat ke sini.” Maka pergilah kami.
Kami mulai mengemudi melewati padang gurun antara larut
malam dan dini hari. Tidak ada penerangan di jalan yang kami lewati.
Sama sekali tidak ada penerangan. Itu adalah malam yang gelap gulita
tanpa bintang dan bulan, dan hanya ada kegelapan di kedua sisi jalan
dan di depan kami. Satu-satunya cahaya hanya berasal dari lampu
depan kami dan pantulannya di garis putih jalan yang kecil. Susie
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mulai membicarakan tentang piring terbang. Ia mengatakan kepada
saya bahwa Nabi Yehezkiel dulu pernah membicarakannya.8 Ia juga
mengatakan kepada saya bahwa Sang Pencipta mewahyukan kepadanya
bahwa piring terbang yang dilihat oleh beberapa orang adalah makhlukmakhluk supernatural, para malaikat dari Surga, yang mengamati bumi
tepat sebelum Kristus datang kembali ke bumi.
“Mereka adalah para malaikat Tuhan, Tony,” kata Susan.
Ia menambahkan, “Segala sesuatu yang dimiliki Sang Pencipta, telah
dipalsukan oleh Iblis. Sang Pencipta memiliki para nabi yang diutus olehNya seperti kamu, Tony, dan aku sendiri.9 Setan memiliki para malaikat
jatuh yang jahat, nabi palsu, dan pelayan palsu di dunia untuk mengacaukan
banyak orang sehingga mereka tidak bisa selamat.”10 Ia juga mengatakan
kepada saya bahwa para pelayan Setan selalu merendahkan para pelayan
sejati Sang Pencipta, sambil menambahkan bahwa mereka pastilah
cabang-cabang gereja setan terbesar di dunia, yang pusatnya berada di
Roma, Italia.11 “Mereka menyebut diri Kristen, dan mereka bukanlah
orang Kristen.12 Mereka telah membunuh ratusan ribu orang Kristen sejati,
orang Yahudi, dan orang lain dengan membakar mereka di tiang pancang,
mengumpankan mereka pada singa, memasukkan mereka ke dalam
oven, dll.13 Mereka jugalah yang melakukan semuanya,” katanya, “untuk
memenjarakan para pelayan Sang Pencipta yang sejati.”14 Ia mengatakan
kepada saya gereja setan jahat satu dunia ini, pemimpin gerejanya, dan
pemerintahan satu dunia yang melaksanakan keinginan jahatnya adalah,
dalam Alkitab, secara simbolis disebut “pelacur besar,”15 ibu dari setiap
kekejian di atas bumi,16 “nabi palsu” dan “binatang buas.”17 Mereka semua
dikendalikan oleh Iblis,18 yang dilambangkan dalam Alkitab sebagai “naga
merah besar”19 dan “si ular tua, yang disebut Iblis, dan Setan” (Why. 12:9).
Kota tempat pelacur dan nabi palsunya menetapkan kebijakan
jahatnya ke semua negara di dunia bukanlah simbolis melainkan
harfiah. Ini adalah kota yang memiliki tujuh gunung, Roma, Italia,
satu-satunya kota yang cocok dengan gambarannya.20 Hanya ada
satu sekte di dunia yang menyebut dirinya gereja yang cocok dengan
gambaran pelacur besar. Bahkan tidak ada sama sekali “gereja” yang
sedikit pun mirip dengan gereja setan ini.
Susan menyatakan nabi palsu, gereja palsunya, dan pemboikotan
pemerintahnya, pemenjaraan, dan pembunuhan atas siapapun yang tidak
setuju dengan kelaliman mereka, dengan liciknya membuat semua orang
percaya mereka tidak melakukannya karena mereka menyalahkan para
orang Komunis, Israel, Rusia, Cina, bahkan orang Kristen saleh yang lahir
baru atas semua kebencian dan kekejian yang telah terjadi di dunia.
Sang Pencipta, Sang kebenaran, berfirman kepada kita bahwa
setiap kekejian di bumi berasal dari Iblis yang telah memilih Roma
sebagai pusat gereja setan dan pemerintahannya.21 Rencananya adalah
menjadikan dirinya tampak seperti Putri Salju.22 Tidak seorang pun
tahu persis bahwa gereja, nabi palsu, dan sistem satu dunianya adalah
penjelmaan Setan.23 Sang Pencipta meneruskan inkarnasi-Nya dalam
tubuh orang-orang pilihan, dan Setan, yang merupakan peniru
terbesar, bekerja dengan cara yang sama dalam tubuh para manusia.24
Waspadalah dengan para saudara palsu.25 Waspadalah pada Setan yang
berubah wujud dalam bentuk manusia, gereja setannya, dan semua
pemerintahan yang menentang Firman Sang Pencipta yang kudus.
Gereja setan Roma ini dan semua orang yang telah bergabung
di dalamnya adalah mereka yang dipenuhi oleh kebencian. Mereka
melakukan semua kekejaman di bumi, kekejaman melampaui batas
imajinasi manusia. Pikiran manusia tidak bisa memahami perkara
rohani, hal-hal baik dari Sang Pencipta maupun hal-hal yang jahat
dari Setan.26 Seseorang harus dilahirkan kembali oleh Roh untuk

memahami perkara ini.27 Inilah sebabnya Sang Pencipta menyatakan
bahwa seluruh dunia telah dibutakan oleh Setan.28 Roma mempunyai
sebutan bagi semua orang yang mengungkapkan hal ini; mereka
disebut sebagai para anggota sekte yang berbahaya dan dianggap
sudah dicuci otak. Tidak ada orang yang netral. Anda harus percaya
kepada Tuhan Yang Mahakuasa atau Anda harus percaya kepada
Iblis, Setan, yang tidak bisa mengatakan kebenaran.29 Sang Pencipta
tidak mungkin berdusta.30 Sebaliknya Iblis dan para pengikutnya tidak
mungkin mengatakan kebenaran.31 Akankah Anda memercayai Iblis,
yang mengatakan saya penuh kebencian karena mengungkapkan
pembenci sejati, atau akankah Anda memercayai Sang Pencipta, yang
menyatakan bahwa Iblislah sang kebencian?
Susie berkata bahwa hal yang sama juga terjadi pada fenomena
piring terbang. “Setan membuat kepalsuan. Ia mengirimkan ilusi ke
berbagai orang di dunia sehingga mereka bisa melihat penampakannya
yang menyesatkan. Saya tahu mereka melihat semuanya, tetapi Iblis
meyakinkan semua orang bahwa makhluk yang tampak aneh itu
berasal dari planet lain padahal kenyataannya itu cuma ilusi. Tidak ada
kehidupan di planet lain, sesuai Firman Sang Pencipta.”32
Susan berkata, “Mari kita berdoa. Mari kita bergandengan tangan dan
berdoa dan memohon kepada Sang Pencipta, ‘Sang Pencipta, jika ada halhal seperti piring terbang, tunjukkanlah hal itu kepada kami sekarang.’”
Cara bicara Sue kepada saya tampak supernatural. Saya tahu bahwa Roh
Kudus menuntunnya untuk mengatakan hal-hal ini kepada saya karena saya
bisa merasakan Roh Kudus menyentuh hati saya dengan setiap ucapannya.
Agak menakutkan, cara segala sesuatunya terjadi, karena saya
baru saja diselamatkan dan tidak tahu kelanjutan dunia supernatural
pada waktu itu. Semua penglihatan, tanda, dan keajaiban yang telah
ditunjukkan Sang Pencipta kepada saya telah mengejutkan pikiran saya
hingga titik bahwa saya merasa sangat takut kepada-Nya dan terusmenerus mengharapkan sesuatu yang baru dari-Nya setiap saat. Entah
bagaimana, saat Susie sedang berbicara dengan saya, saya merasa sesuatu
akan terjadi. Sendirian bersamanya di padang gurun yang gelap tanpa
ada mobil yang berlalu-lalang, saya mendengarnya berkata, “Ayo Tony,
mari kita bergandengan tangan dan berdoa agar Sang Pencipta mau
menunjukkan kita piring terbang.” Saya berkata, “Baiklah.” Ia sedang
mengemudi dan saya memegang tangannya. Ia berdoa, “Ya, Tuhan Yang
Mahakuasa, jika ada hal-hal seperti piring terbang, tunjukkanlah itu
kepada kami, Bapa, dalam nama Yesus.” Saya berkata, “Amin, Tuhan.”
Tidak lama sesudah ia selesai berdoa, dan saya berkata, “Amin,
Tuhan.” maka satu skuadron piring terbang dari kejauhan mulai
mendekati kami dengan sangat cepat. Piring terbang-piring terbang
itu secepat kilat naik turun melintas sepersekian inci kaca depan mobil.
Yang pertama tiba, lalu kedua, disusul yang ketiga. Kemudian
yang tiga lagi mengikuti dengan membentuk formasi “V.” Dua lagi
muncul, lalu satu lagi datang dari kejauhan, dan dalam waktu kurang
dari sedetik menukik ke kaca depan mobil kami tanpa menabraknya
dalam jarak sepersekian inci ketika kami melaju. Piring terbang-piring
terbang itu terus berdatangan, enam, dua belas, dua, dan berturutturut satu. Saya bisa melihat ke jendela belakang dan melihat lampulampunya di belakang kami, menghilang di kejauhan pada malam hari.
Semua berukuran sama, menyala-nyala secara bersamaan. Saya tidak
bisa melihat apapun di dalamnya. Semuanya seperti lampu-lampu
yang buram. Semuanya seolah-olah tidak tampak terbuat dari logam
atau bahan lain dari bumi, dan semuanya tidak terlihat seperti awan
yang berarak atau uap. Semuanya bulat utuh. Deru desing terdengar
ketika piring terbang itu mendekati mobil, memberi tahu kami bahwa
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itu dibuat dari bahan tertentu. Setidaknya jumlahnya ada seratus.
Susie, sambil tetap memegangi tangan saya, bertanya, “Apakah
kamu melihat apa yang kulihat?” Saya berkata, “Demi Sang Pencipta,
ya!” Ia berkata, “Apa?” Saya berkata, “Piring terbang.” Ia berkata, “Ya,”
dan meremas tangan saya. Saya memberi tahu Susie, “Hentikan mobil!
Benda-benda ini melaju sangat dekat, mereka akan menabrak kita!
Hentikan mobil! Bagaimana kamu dapat terus menyetir mobil ini saat
benda-benda itu melaju sepersekian inci dari kaca depan kita?” Saat itu
saya mengarahkan percakapan dengan Susie sambil menunduk di bawah
laci mobil. Pada saat yang bersamaan saya berdoa, “Sang Pencipta, tolong
hentikan! Hentikan mereka. Kami sudah melihatnya. Saya mendapat
pesannya. Itu saja. Saya sekarang tahu bahwa benda-benda itu ada.”
Sebelum ini terjadi pada saya, saya mengira semua orang yang
membicarakan piring terbang itu gila kecuali mereka yang benar-benar
telah memotretnya. Beberapa foto yang pernah saya lihat tampak mirip
dengan UFO yang kami lihat. Foto lainnya tidak sama persis. Apakah benda
yang mereka lihat itu nyata atau cuma tipuan Setan, saya tidak tahu. Namun,
saya pernah bertemu beberapa orang yang telah melihat benda-benda itu,
juga. Saya memandang rendah siapapun yang mereka-reka kisah tentang
apapun. Saya tidak main-main, dan saya tidak mengatakan kebohongan
atau cerita. Ada begitu banyak hal yang dibicarakan dalam Alkitab, begitu
banyak keajaiban dan tanda-tanda, dan ada begitu banyak hal yang terjadi di
akhir zaman ini sehingga tidak seorang pun perlu mengarang cerita palsu.
Piring terbang yang berasal dari Tuhan itu ada. Peristiwa ini terjadi
kira-kira tiga puluh empat tahun yang lalu. Saya tidak pernah melihat
piring terbang sebelum atau setelah peristiwa ini. Hal-hal yang saya tulis
adalah benar. Saya percaya tanpa keraguan bahwa jiwa saya akan pergi ke
Neraka jika saya mengatakan kebohongan apapun tentang penglihatan,
tanda-tanda, dan keajaiban yang pernah saya lihat dari Tuhan. Sementara
Kristus secara fisik berjalan dengan para murid-Nya di bumi, Dia tidak
mungkin masuk dan tinggal di dalam mereka secara rohani bersama
Bapa melalui Roh. Ini karena Kristus masih berada dalam tubuh fisik
atau manusia-Nya. Dia harus meninggalkan tubuh-Nya, memasukinya
lagi tiga hari kemudian, bangkit, diubah secara gerejawi, naik ke Surga,
menjadi Roh Kudus bersama Bapa, Sang Penghibur, agar menyatukankan
diri-Nya dengan Bapa melalui Roh kepada semua rasul dan muridNya, seperti halnya semua anak Sang Pencipta di segala zaman. Hanya
setelah kenaikan-Nya ke Surga, dan hanya setelah Dia menjadi Roh
Kudus, Bapa, dan Sang Penghibur, Dia mampu mengutus diri-Nya,
dengan segala kuasa yang dimiliki-Nya untuk bersaksi dan mengadakan
mukjizat, melalui murid-murid-Nya, seperti halnya melalui siapapun
yang mau taat kepada proses keselamatan Sang Pencipta bagi mereka
sebagaimana diuraikan dalam Firman Tuhan.33 Saya tidak akan pernah
membahayakan kesejahteraan jiwa saya dengan mengatakan kebohongan
apapun. Semuanya diatur oleh Tuhan sehingga saya menjelaskan hal-hal
yang telah diceritakan di sini agar Anda bisa diselamatkan, seperti saya.
Banyak orang mungkin mencibir yang saya tulis, seperti halnya saya
mengejek yang menyebutkan piring terbang belaka. Sejak saya pertama kali
melihat benda-benda itu, saya sudah memiliki berbagai penglihatan dari
Tuhan, semuanya benar dan telah terjadi. Salah satu hal yang sangat dibenci
Tuhan adalah para nabi palsu.34 Pasti para nabi palsu itu akan masuk Neraka
karena mereka berdusta tentang Firman Sang Pencipta dan hal-hal yang
berasal dari Sang Pencipta.35 Banyak orang mereka-reka cerita palsu, menurut
saya, agar orang lain terkesan. Saya tidak pernah berusaha mengesankan
banyak orang dengan kesaksian saya. Saya tidak pernah repot memikirkan
cara untuk mengesankan orang lain sebelum saya diselamatkan, dan niat

saya setelah diselamatkan hanyalah membawa banyak orang kepada Kristus
karena Dia memerintahkan kita untuk melakukannya.36
Saya sangat mengenal Tuhan, dan saya sangat baik mengenal Alkitab.
Dia adalah Firman.37 Saya memiliki banyak bacaan lain yang saya kira lebih
penting untuk diterbitkan saat ini ketimbang pengalaman Sue dan saya
tentang piring terbang. Tuhan berfirman kepada saya agar menulis dan
menerbitkannya pada bulan Mei 1999. Dia sudah memperingatkan dunia
“berulang kali dan dalam pelbagai cara” bahwa Dia akan segera datang
kembali ke bumi (Ibr. 1:1),38 dan jika Anda tidak diselamatkan sebelum
Dia datang kembali atau sebelum Anda mati untuk bertemu Dia, jiwa Anda
akan selamanya berada di Neraka.39
Semua orang yang mengenal saya tahu bahwa saya tidak keluar untuk
menjadikan orang lain menyukai saya atau keluar untuk menghasilkan
uang. Saya bisa tidak peduli apakah Anda menyukai saya atau tidak
karena saya tidak akan pernah menjalankan jabatan politik apapun. Saya
tidak mencari suara atau uang Anda. Saya tidak berkhotbah tentang Tony
Alamo. Saya berkhotbah dan mengajar orang lain untuk “Takutlah akan
Sang Pencipta dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini
adalah kewajiban setiap orang” (Pkh. 12:13). Saya tidak memberi tahu Anda
bahwa Dia mengasihi Anda jika Anda adalah Iblis, seseorang yang menolak
Sang Pencipta, karena Dia tidaklah demikian.40 Sang Pencipta berfirman,
“Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau” (Rm. 9:13). Mengapa Sang
Pencipta berfirman seperti itu? Karena Yakub mengasihi Sang Pencipta
dan memercayai bahwa janji-janji Allah itu benar.41 Ia memercayai bahwa
ada warisan terbesar yang akan diterima, sementara Esau tidak terlalu
memedulikannya sehingga ia menjualnya untuk semangkuk kacang.42
Jika Anda percaya kepada Tuhan, Anda sibuk mencari Dia.43 Anda
mencari bukti tentang nubuatan akhir zaman yang sedang digenapi. Jika
Anda tidak mengasihi Tuhan, jika Anda sama sekali tidak peduli kepadaNya atau nubuatan zaman akhir-Nya, maka Anda sedang terjebak dalam
urusan-urusan dunia ini.44 Anda tersesat, dan Anda tidak akan pernah
terselamatkan. Kelak Anda akan mengetahui betapa bodohnya Anda
karena dulu menolak Sang Pencipta, karena tidak percaya kepada-Nya.
Saya bersyukur kepada Sang Pencipta karena terbebas dari kutuk Tuhan.
Saya bersyukur kepada-Nya bukan hanya karena saya diselamatkan, tetapi
karena saya terus diselamatkan dengan menyerahkan jiwa saya kepada
Anda melalui kisah yang dihidupkan oleh Roh Kudus melalui diri saya
dari Firman-Nya maupun keajaiban yang ditunjukkan-Nya kepada saya.
Tuhan menyatakan bahwa hanya sedikit orang yang akan masuk
Kerajaan Sang Pencipta.45 Mereka yang diselamatkan merupakan
kelompok-kelompok kecil, tidak pernah dalam agama yang besar.
Penduduk dunia saat ini sedang dalam keadaan tidak percaya, seperti
nubuatan pada zaman Nuh.46 Seluruh dunia menyembah Iblis.47 Sang
Pencipta tidak pernah berubah.48 Dia menunjukkan bahwa yang
mayoritas itu selalu salah ketika Dia membunuh semua orang di dunia,
kecuali Nuh dan tujuh orang anggota keluarganya.49 Dia berjanji untuk
melakukan hal yang sama sekali lagi, kali ini dengan api.50 Sebagian
besar orang di dunia ini akan mati dan pergi ke Neraka.51 Sebagian
kecil akan pergi ke Surga.52 Banyak orang sulit mengalihkan mata
mereka dari dunia dan tertuju kepada Kristus, tetapi inilah yang harus
dilakukan agar hidup dalam kekekalan di Surga, bukan di Neraka.53
Tanda-tanda kedatangan Kristus sudah ada.54 Para malaikat sedang
mengamati bumi. Telah terjadi pemurtadan gereja besar-besaran,
yang penting, digenapi tanda yang diberikan kepada Paulus mengenai
kedatangan Kristus.55 Pemerintahan satu dunia dan gereja atas kita.
Kebencian melawan Sang Pencipta, Kekristenan, dan umat Sang
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Pencipta jelas terlihat pada saat kini. Seluruh penduduk dunia telah
menerima tanda dari binatang buas itu di pikiran, hati, dan jiwa mereka.
Mereka akan segera menerimanya di dahi mereka atau di tangan kanan
juga, untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Setan.56
Anda harus memilih siapa yang akan Anda layani di dunia saat
ini, Sang Pencipta atau Setan, dan kemudian hidup dalam kekekalan
sesuai pilihan Anda.57 Sang Pencipta tidak menawarkan pilihan lain
kepada Anda. Jika pilihan Anda adalah tinggal di Surga bersama
Kristus, maka ucapkanlah doa ini:
TUHAN KU dan SANG PENCIPTA, kasihanilah jiwaku, aku
seorang pendosa.58 Aku percaya bahwa YESUS KRISTUS adalah
PUTERA SANG PENCIPTA yang HIDUP.59 Aku percaya bahwa DIA
telah mati di kayu salib dan menumpahkan DARAH-NYA yang kudus
untuk pengampunan semua dosa masa laluku.60 Aku percaya bahwa
SANG PENCIPTA membangkitkan YESUS dari kematian dengan
kuasa ROH KUDUS,61 dan bahwa IA sekarang duduk di sebelah
kanan SANG PENCIPTA dan pada saat ini juga mendengarkan
pengakuan dosaku dan doa ini.62 Aku membuka pintu hatiku, dan
aku mengundang ENGKAU masuk ke hatiku, TUHAN YESUS.63
Bersihkanlah semua dosa yang mengotoriku dengan dan dalam
darah yang maha kudus yang ENGKAU TUMPAHKAN di kayu salib
di Kalvari sebagai silih atas dosaku.64 ENGKAU tidak akan menolak
aku, TUHAN YESUS; ENGKAU akan mengampuni dosa-dosaku
dan menyelamatkan jiwaku. Aku tahu itu karena FIRMAN-MU, di
dalam Alkitab mengatakan demikian.65 FIRMAN-MU mengatakan
bahwa ENGKAU tidak akan menolak seorang pun, dan tentunya
termasuk diriku.66 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.67
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.68
Setelah penyelamatan, YESUS berkata berilah baptislah dirimu,
basuhlah dirimu di dalam air, dalam nama BAPA, dan PUTERA, dan
ROH KUDUS.69 Pelajarilah dengan rajin Alkitab KJV (Terjemahan
Baru), dan lakukan apa yang dikatakannya hingga ajal menjemput.70
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 naskahnaskah 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-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh SANG PENCIPTA. [Kekuasaan SANG
PENCIPTA di bumi adalah para pelayan Injil.] Sebab itu barangsiapa
melawan pemerintah, ia melawan ketetapan SANG PENCIPTA dan
siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas
dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada
pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup
tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan
kamu akan beroleh pujian dari padanya. KARENA PEMERINTAH
ADALAH HAMBA SANG PENCIPTA UNTUK KEBAIKANMU. [SAMA
SEKALI BUKAN PEMERINTAHAN SEKULER ATAU LEMBAGALEMBAGA PEMERINTAH!!!! Alkitab-alkitab yang menulis seperti itu
berasal dari Setan.]”
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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:
© Mei 1999 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Pendeta Dunia Tony Alamo ® Mei 1999
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