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MALAIKAT SURGAWI
MELAYANG DI ATAS PLANET KITA

      oleh Tony Alamo

(Bersambung ke halaman 2)

“Kereta-kereta SANG PENCIPTA 
puluhan ribu, bahkan beribu-ribu 
banyaknya; TUHAN telah datang 
dari Sinai, masuk ke tempat kudus!” 
(Mazmur 68:17). Yang paling jelas 
sekarang ini bahwa kereta-kereta 
SANG PENCIPTA adalah piring 
terbang, yang diketahui sebagai 
UFO. Mereka bukan berasal dari 
planet  lain manapun,  namun 
m e r u p a k a n  m a l a i k a t  S A N G 
PENCIPTA, yang selama berabad-
abad telah mengawasi bumi dari 
kejahatan terhadap hokum SANG 
PENCIPTA dan terhadap ahli-ahli 
waris keselamatan.1

Ibrani 1:10-14 menyatakan, “Dan: 
Pada mulanya, ya TUHAN, ENGKAU telah 
meletakkan dasar bumi, dan langit adalah 
buatan tangan-MU. Semuanya itu akan binasa, 
tetapi ENGKAU tetap ada, dan semuanya itu 
akan menjadi usang seperti pakaian; seperti 
jubah akan ENGKAU gulungkan mereka, 
dan seperti persalinan mereka akan diubah, 
tetapi ENGKAU tetap sama, dan tahun-
tahun-MU tidak berkesudahan. Dan kepada 
siapakah di antara malaikat itu pernah IA 
berkata: “Duduklah di sebelah kanan-KU [Ia 
berbicara hanya dengan KRISTUS], sampai 
Kubuat musuh-musuh-MU menjadi tumpuan 
kaki-MU? Bukankah mereka semua adalah 
roh-roh yang melayani, yang diutus untuk 
melayani mereka yang harus memperoleh 
keselamatan?”

Jika ini bukan oleh karena kereta-kereta 
SANG PENCIPTA (yang sering disebut UFO), 
bagaimana roh-roh SANG PENCIPTA yang 
melayani dapat mengawasi semua perbuatan 

baik orang-orang kudus dan korupsi yang 
dilakukan di bumi oleh orang fasik dua puluh-
empat jam setiap harinya? Bagaimana SANG 
PENCIPTA dapat mengetahui, meskipun Ia 
adalah SANG PENCIPTA yang maha tahu, 
malaikat mana yang harus Ia kirim dan 
kapan mengirim mereka untuk memberkati 
orang-orang kudus atau memperingatkan, 
mengutuk, atau menghancurkan orang fasik?

Sebagai contoh, dalam Kejadian 32:12 
SANG PENCIPTA berkata kepada Yakub, 
yang kemudian disebut Israel, “Tentu Aku 
akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan 
keturunanmu sebagai pasir di laut, yang 
karena banyaknya tidak dapat dihitung.” 
Namun SANG PENCIPTA tahu apa yang 
ada dalam pikiran Raja Daud saat sang raja 
memutuskan untuk membatasi jumlah 
anak-anak Israel. Ini adalah asal-muasalnya. 
I Tawarikh 21:1-2 menyatakan, “Iblis bangkit 
melawan orang Israel dan ia membujuk Daud 

untuk menghitung orang Israel 
[yang mana SANG PENCIPTA 
katakan tidak dapat dihitung 
karena mereka tidak terhitung 
banyaknya (Ibr. 11:12)]. Lalu 
berkatalah Daud kepada Yoab dan 
kepada para pemuka [pemimpin] 
rakyat: “Pergilah, hitunglah orang 
Israel dari Bersyeba sampai Dan, 
dan bawalah hasilnya kepadaku, 
supaya aku tahu jumlah mereka.” 
Dengan mematuhi Setan, hati 
Raja Daud telah dipimpin, sama 
halnya dengan hati Hawa yang 
dipimpin, yang berkata dalam 
hatinya, “Aku akan menjadi seperti 
SANG PENCIPTA YANG MAHA 

TINGGI, dan aku akan tahu jumlahnya sama 
seperti SANG PENCIPTA tahu.” Jika SANG 
PENCIPTA begitu marah kepada Adam 
dan Hawa karena tidak mendengarkan-
NYA atau mentaati-NYA maka  IA akan 
mengutuk setiap jiwa yang pernah hidup 
di bumi dengan kematian, Neraka, dan 
keabadian dalam Lautan Api, mengapa SANG 
PENCIPTA dapat membiarkan Daud lolos 
dalam  ketidaktaatan dan dosa seperti ini 
dengan mendengarkan dan mentaati perintah 
Setan?2 SANG PENCIPTA tidak membedakan 
orang.3 Jika IA mengutuk Adam dan Hawa 
karena ketidaktaatan kepada- NYA, dan jika 
IA mengutuk Raja Daud, orang kesayangan-
NYA karena ketidaktaatan kepada-NYA, IA 
akan mengutuk Anda dan saya dan semua 
orang lain karena ketidaktaatan kepada-NYA.4

Setelah Daud memerintahkan Yoab 
untuk menghitung jumlah orang Israel, Yoab 

1 Kej. 18:20-22, 19:1-25, Bil. 22:21-35, 2 Sam. 24:10-16, 2 Raj 6:8-17, 2 Taw. 20:1-29, 32:1-22, Mzm. 34:7, 35:4-5, 68:17, Dan. 6:21-22, Za. 1:7-21, 2:1-5, psl. 4, Mat. 28:1-7, Kis 
5:17-24, 12:1-12, 21-23, Why. 7:1-2, Psl. 8, 9:1-5, 13-21, 14:6-11, 15-20, 15:1, 5-8, Psl. 16, 18:1-6, 21, 19:17-18, 20:1-3    2 Kej. 2:16-17, 3:1-19, Rom. 5:12-18, 1 Kor. 15:22, 47   3 Im. 
19:15, Ul. 1:17, 16:19, 1 Sam. 26:23, 1 Raj. 8:32, 2 Taw. 6:23, 19:7, Mzm. 9:8, Ams. 24:23, 28:21, Yes. 45:21, Kis. 10:34, Rom. 2:11, Ef. 6:9, Kol. 3:25, Yak. 2:1-10, 1 Ptr. 1:17, Why. 
15:3   4 Kej. 3:1-19, Kel. 23:20-21, Ul. 11:26-28, 28:61-63, 1 Sam. 12:14-15, 15:22-23, 2 Sam. Psl. 11, 12:1-23, Ayb. 36:7-12, Yer. 12:16-17, 18:9-10, Rom. 2:5-13, 6:12-16, Ef. 5:3-6, 
2 Tes. 1:7-9, Ibr. 2:1-4   
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(Sambungan dari halaman 1)
berkata kepada Daud, “Kiranya TUHAN 
menambahi rakyat-NYA seratus kali lipat 
dari pada yang ada sekarang. Ya tuanku raja, 
bukankah mereka sekalian, hamba-hamba 
tuanku? Mengapa tuanku menuntut hal ini? 
Mengapa orang Israel harus menanggung 
kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah 
raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka 
pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, 
kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu 
Yoab memberitahukan kepada Daud hasil 
pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang 
Israel ada sejuta seratus ribu [1.100.000] 
orang yang dapat memegang pedang, dan 
orang Yehuda ada empat ratus tujuh puluh 
ribu [470.000] orang yang dapat memegang 
pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak 
dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab 
titah raja itu dianggap keji oleh Yoab [sama 
halnya terhadap SANG PENCIPTA]. 

“Tetapi hal itu jahat di mata SANG 
PENCIPTA, sebab itu dihajar-NYAorang 
Israel. Lalu berkatalah Daud kepada SANG 
PENCIPTA: “Aku telah sangat berdosa 
karena melakukan hal ini; maka sekarang, 
jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, 
sebab perbuatanku itu sangat bodoh.” Tetapi 
berfirmanlah TUHAN kepada Gad, pelihat 
[nabi] Daud: Pergilah, katakanlah kepada 
Daud: Beginilah firman TUHAN: tiga perkara 
[tiga kutukan-pilih salah satu]: Kuhadapkan 
kepadamu; pilihlah salah satu dari padanya, 
maka Aku akan melakukannya kepadamu. 
Kemudian datanglah Gad kepada Daud, 
lalu berkatalah ia kepadanya: (Somewhere 
in the following quote there is a bracket that 
reads [three curses—chose one] “Beginilah 
firman TUHAN: Haruslah engkau memilih:  
tiga tahun kelaparan atau tiga bulan lamanya 
melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang 
pedang musuhmu menyusul engkau, atau 
tiga hari pedang TUHAN, yakni penyakit 
sampar, ada di negeri ini, dan malaikat 
TUHAN mendatangkan kemusnahan 
di seluruh daerah orang Israel. Maka 
sekarang, timbanglah jawab apa yang harus 
kusampaikan kepada YANG mengutusaku. 
Lalu berkatalah Daud kepada Gad: “Sangat 
susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke 
dalam tangan TUHAN, sebab sangat besar 
kasih sayang-NYA; tetapi janganlah aku jatuh 
kedalam tangan manusia.

“Jadi TUHAN mendatangkan penyakit 
sampar kepada orang Israel, maka tewaslah 
dari orang Israel tujuh puluh ribu orang. Pula 
SANG PENCIPTA mengutus  MALAIKAT 
[satu piring terbang berawak hanya dengan 

satu MALAIKAT] ke Yerusalem untuk 
memusnahkannya, dan ketika hendak 
dimusnahkannya [oleh MALAIKAT], maka 

TUHAN melihatnya, lalu menyesallah IA 
karena malapetaka yang hendak didatangkan-
NYA itu, lalu berfirmanlah Ia kepada malaikat 
[Penjaga] pemusnah itu: “Cukup! Turunkanlah 
sekarang tanganmu itu! Pada waktu itu 
malaikat [Penjaga] TUHAN itu sedang berdiri 
dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. 
Ketika Daud mengangkat mukanya, maka 
dilihatnyalah malaikat TUHAN berdiri di 
antara bumi dan langit, dengan di tangannya 
pedang terhunus yang diacungkan ke atas 
Yerusalem.

“Lalu dengan berpakaian kain kabung [ini 
berarti mereka sedang berpuasa] sujudlah 
Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah 
Daud kepada SANG PENCIPTA: “Bukankah 
aku ini yang menyuruh menghitung rakyat 
dan aku sendirilah yang telah berdosa dan 
yang melakukan kejahatan, tetapi domba-
domba ini, apakah yang dilakukan mereka? 
Ya TUHAN, SANG PENCIPTA, biarlah 
kiranya tangan-MU menimpa aku dan 
kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah 
menimpa umat-MU. Kemudian malaikat 
TUHAN menyuruh Gad [nabi] mengatakan 
kepada Daud, bahwa Daud harus pergi untuk 
mendirikan mezbah bagi TUHAN di tempat 
pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Lalu 
pergilah Daud, sesuai dengan perkataan Gad 
yang diucapkannya demi nama TUHAN.

“D an  O r n an  me m a l i ng k an  d i r i , 
dilihatnyalah MALAIKAT itu; keempat 
anaknya yang menyembunyikan diri bersama 
dengannya [seperti yang biasa dilakukan 
orang-orang saat melihat piring terbang, 
UFO, MALAIKAT SANG PENCIPTA, 
melayang di atasnya; ini bukanlah dari 
planet lain, melainkan dari Surga!]. Ornan 
sedang mengirik gandum.  Dan ketika 
Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan 
mengangkat mukanya dan melihat Daud, lalu 
keluarlah ia dari tempat pengirikan, kemudian 
sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya 

ke tanah [saat Ornan melihat MALAIKAT 
dan lalu Daud, ia merasakan hubungan yang 
kuat antara MALAIKAT dan Daud. Ornan 
menjadi takut, dan bersujud kepada Daud] 
dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud 
kepada Ornan: “Berikanlah kepadaku tempat 
pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini 
mezbah bagi TUHAN; baiklah berikan itu 
kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah 
ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan 
kepada Daud: “Ambillah, dan baiklah tuanku 
raja melakukan apa yang dipandangnya 
baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk 
korban bakaran dan eretan-eretan pengirik 
ini untuk kayu bakar dan gandum untuk 
korban sajian, semuanya itu kuberikan. Tetapi 
berkatalah raja Daud kepada Ornan: “Bukan 
begitu, melainkan aku mau membelinya 
dengan harga penuh, sebab aku tidak mau 
mengambil milikmu untuk TUHAN dan tidak 
mau mempersembahkan korban bakaran 
dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud 
memberikan kepada Ornan sebagai bayaran 
tempat itu emas seberat enam ratus syikal. 
Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi 
TUHAN, mempersembahkan korban bakaran 
dan korban keselamatan dan memanggil 
TUHAN; maka IA [SANG PENCIPTA] 
menjawab dia dengan menurunkan api dari 
langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu 
berfirmanlah TUHAN kepada MALAIKAT 
itu supaya dikembalikannya pedangnya ke 
dalam sarungnya.  

“ P a d a  w a k t u  i t u  j u g a  D a u d 
mempersembahkan korban di sana, ketika 
ia melihat, bahwa TUHAN telah menjawab 
dia di tempat pengirikan Ornan, orang 
Yebus itu. Kemah Suci, yang dibuat Musa di 
padang gurun, dan mezbah korban bakaran 
pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di 
Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke 
sana berhadapan dengan SANG PENCIPTA 
untuk menanyakan petunjuk- NYA, sebab ia 
takut kepada pedang MALAIKAT TUHAN 
itu (I Tawarikh 21:3-30). Terdapat banyak 
surat-surat lain yang menunjukkan bahwa 

Malawi
Yang Terkasih dalam Kristus,

Salam sejahtera dalam Tuhan. Saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa paket 
yang Anda kirimkan telah kami terima tepat saat kami membutuhkannya. Kami telah 
bagikan di pusat perdagangan Mthandizi di mana banyak orang telah menerima Yesus 
sebagai Tuhan mereka. Amin.

Permintaan kami adalah mohon jangan ragu-ragu dalam mengirimkan lebih 
banyak lagi Alkitab, buku Mesias dan buletin-buletin untuk disebarkan, serta kaos 
untuk anggota tim kami.

Kami selalu berdoa bagi Pendeta Alamo dan gerejanya dalam berbagai situasi yang 
akan dihadapi.
Yang terkasih dalam Tuhan,
Evance Nauliya         Limbe, Malawi
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SANG PENCIPTA menggunakan malaikat-
NYA untuk mengutuk dan menghancurkan.5

Nabi tua Nahum menjelaskan jalan raya 
dan mobil masa sekarang dengan satu-satunya 
cara yang dia ketahui. Nahum 2:4 berkata, 
“Kereta melaju galak di jalan, kejar-mengejar 
di lapangan; kelihatannya seperti suluh, 
berpacu seperti kilat.” Ini merupakan nubuat 
akhir jaman tentang  kendaraan bermotor 
dan jalan raya.

Tidak ada kehidupan di planet lain 
manapun, dan pada ciptaan SANG PENCIPTA 
lainnya. Karena itu, sangatlah konyol dan 
tidak masuk akal untuk berpikir bahwa piring 
terbang dan UFO berasal dari suatu planet 
lain. Mereka berasal dari Surga.

Lebih daripada hal apapun, SANG 
PENCIPTA ingin dipercaya, dan IA tahu Anda 
tidak mempercayai-NYA saat Anda melanggar 
perintah- NYA. Ini yang SANG PENCIPTA 
katakan mengenai Surga- NYA dan bumi- 
NYA. Dalam Kejadian 1:14-15, “Berfirmanlah 
SANG PENCIPTA: “Jadilah benda-benda 
penerang pada cakrawala untuk memisahkan 

siang dari malam. Biarlah benda-benda 
penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan 
masa-masa yang tetap [di sini maksudnya di 
bumi, bukan pada planet lain] dan hari-hari 
dan tahun-tahun [sekali lagi, hanya bagi planet 
Bumi], dan sebagai penerang pada cakrawala 
biarlah benda-benda itu menerangi BUMI 
[bukan pada Mars, Yupiter, Merkurius, atau 
planet lain manapun]. Dan jadilah demikian.” 
Jangan berpikir bahwa Anda dapat melarikan 
diri dari korupsi dan kekerasan yang sedang 
terjadi dan yang akan memburuk dengan 
sendirinya ke mana yang Anda sebut “ibu 
pertiwi.” Jangan berpikir Anda dapat mendiami 
planet lainnya, karena kehidupan tidak dapat 
bertahan di tempat lain manapun. Anda tidak 
akan mendapatkan kedamaian karena kita 
adalah orang yang korup, dan tanpa TUHAN 
dalam hati kita, kita akan selalu menjadi 
korup. Juga, mohon hilangkan dari pikiran 
Anda bahwa UFO, piring terbang, PENJAGA, 
MALAIKAT-MALAIKAT ini adalah berasal 
dari suatu planet lain. Jika Anda percaya 
kekeliruan ini, SANG PENCIPTA telah 
mengirimkan Anda penyesatan hebat seperti 
disebutkan dalam 2 Tesalonika 2:8-12: “Pada 
waktu itulah si Pendurhaka baru [iblis, Setan, 
Antikristus] akan menyatakan dirinya, tetapi 

TUHAN YESUS akan membunuhnya 
dengan  NAFAS mulut- NYA dan akan 
memusnahkannya dengan terang dari 
kedatangan-NYA: Bahkan dia yang 
kedatangannya kalau  IA datang kembali. 
Kedatangan si Pendurhaka itu adalah 
merupakan pekerjaan Iblis [dengan seluruh 
kuasa Setan yang lemah dan menyedihkan], 
dan akan disertai rupa-rupa perbuatan 
ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat 
palsu [kebohongan seperti pernyataan 
bahwa MALAIKAT atau UFO adalah dari 
planet lain, dan adanya kehidupan di planet 
lain, dan bahwa Anda akan segera dapat 
melarikan diri dari kekorupan bumi ini ke 
suatu planet lain], dengan rupa-rupa tipu 
daya jahat [bahwa pernikahan sesama-jenis 
adalah baik, aborsi, pembunuhan sadis 
adalah baik,6 lesbian dan homoseksual 
adalah baik,7 perzinahan8 dan pencabulan 
adalah baik,9 meracuni diri dengan alkohol 
dan obat terlarang adalah baik,10 lawakan 

adalah baik,11 mencuri 12 dan penghujatan 
adalah baik,13 tidak mengasihi TUHAN SANG 
PENCIPTA dengan sepenuh hati, jiwa, pikiran, 
dan kekuatan adalah baik,14 tidak melayani 
TUHAN adalah baik, dan iri hati adalah baik 
15] terhadap orang-orang yang harus binasa 
karena mereka tidak menerima dan mengasihi 
kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 
Dan itulah sebabnya SANG PENCIPTA 
mendatangkan kesesatan atas mereka, yang 
menyebabkan mereka percaya akan dusta 
[kebohongan seperti pernyataan bahwa UFO 
adalah berasal dari planet lain, seakan-akan 
ada kehidupan lain di planet lain]: Supaya 
dihukum semua orang yang tidak percaya akan 
kebenaran dan yang suka kejahatan.” 

Mari kembali ke Kejadian 1: “Maka 
SANG PENCIPTA menjadikan kedua benda 
penerang yang besar itu, yakni yang lebih 
besar untuk menguasai siang [matahari] dan 
yang lebih kecil untuk menguasai malam 
[bulan]: dan menjadikan juga bintang-
bintang. SANG PENCIPTA menaruh 
semuanya itu di cakrawala untuk menerangi 
BUMI [bukan pada planet lain manapun], 
dan untuk menguasai siang dan malam, dan 
untuk memisahkan terang dari gelap: SANG 
PENCIPTA melihat bahwa semuanya itu baik” 
(Kejadian 1:16-18). 

Sekarang apa yang Anda percayai? Apakah 
Anda percaya apa yang baik atau apa yang sesat? 
Apakah Anda percaya SANG PENCIPTA 
menciptakan kita dari debu tanah, atau 
apakah Anda percaya para ilmuwan? Apakah 
Anda percaya SANG PENCIPTA atau mesin 
pembaca umur karbon? Dengan kata lain, 
apakah Anda percaya bahwa dunia ini berusia 
6000 tahun sesuai firman TUHAN, atau 
apakah Anda percaya bahwa dunia ini berusia 
jutaan atau miliaran tahun sesuai pendapat 
para Atheis? Jika Anda percaya kebohongan 
daripada FIRMAN SANG PENCIPTA, 
Anda telah menerima penyesatan hebat, dan 
menjadi yang terkutuk.16 Demi kebaikan 
Anda, mudah-mudahan tidak demikian 
adanya. Jika Anda ingin diselamatkan dan 
menghabiskan keabadian di Surga bersama 
SANG PENCIPTA SANG BAPA, ANAK dan 
ROH KUDUS, beserta semua orang yang 

(Bersambung ke halaman 4)
6 Kej. 9:5-6, Kel. 20:13, 21:12-15, 22-23, Im. 24:17, Bil. 35:16-21, 30-33, Ul. 5:17, 27:24-25, Mzm. 139:13-16, Ams. 
1:10-16, 6:16-18, Yer. 1:5, Mat. 19:18, Mrk. 10:19, Luk. 18:20, Rm. 13:9, Gal. 5:19-21, 1 Tim. 1:9-10, Yak. 2:11, 1 
Yoh. 3:15, Why. 9:20-21, 21:8, 22:14-15   7 Kej. 19:1-13, 24-25, Im. 18:22, 20:13, Ul. 22:5, 23:17, Hak. 19:22-25, 
Rm. 1:20-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-5, Yud. 7   8 Kel. 20:14, Im. 18:20, 20:10, Ul. 5:18, 22-24, 1 
Raj. 14:24, 15:11-12, Ams. 6:29, 32-33, Yer. 5:8-9, Yeh. 18:10-13, 22:11, Mal. 3:5 Mat. 5:27-28, 15:19-20, 19:18, 

Mrk. 7:21-23, Luk. 18:20, Rm. 13:9, 1 Kor. 6:9-10, Yak. 2:10-12   9 1 Kor. 5:9-11, 6:9-10, 13-18, 7:2, 10:7-8, 2 Kor. 
12:21, Ef. 5:3, Kol. 3:5-6, 1 Tes. 4:3-5, Yud. 7, Why. 2:14, 20-22, 9:20-21   10 Ul. 21:20-21, Ams. 23:21, 29-35, 31:4-5, 
Yes. 5:11, 22-23, 28:1-4, Nah. 1:9-10, Luk. 21:33-36, Rm. 13:12-14, 1 Kor. 5:10-12, 6:9-10, Gal. 5:19-23, 1 Tes. 5:6-8, 
1 Tim. 3:8-9, Tit. 1:7-9, 2:1-5, 1 Ptr. 4:1-5, 2 Ptr. 1:5-8   11 Pkh. 2:1-3, 7:2-6, Mat. 12:36, Ef. 5:3-4, 1 Tim. 2:9-10, 15, 
Tit. 2:1-8, 12, 1 Ptr. 1:13-16, 4:7, 5:8   12 Kel. 20:15, 22:1-4, Im. 19:11, 13, Ul. 5:19, Za. 5:3, Mat. 15:19-20, 19:18, Mrk. 
7:21-23, Luk. 18:20, 19:45-46, Rm. 13:9, 1 Kor. 6:10, Ef. 4:28, Why. 9:21   13 Im. 24:11-16, 23, Mat. 12:22-32, 15:19-20, 
Luk. 12:9-10, Why. 13:1-9, 14:8-11, 17:1-9   14 Ul. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Yos. 22:5, Mat. 22:37-40   
15 Kel. 18:21, 20:17, Ul. 5:21, Mzm. 10:3, Mi. 2:1-3, Mrk. 7:21-23, Rm. 1:28-32, 13:8-9, 1 Kor. 5:9-11, 6:9-10, Ef. 5:1-5, 
Kol. 3:5-6, 2 Tim. 3:1-5, 2 Ptr. 2:1-3, 12-14, 1 Yoh. 2:15-17   16 Yes. 66:3-4, 2 Tes. 2:3-12   
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India
Saudara-saudari yang terkasih dalam 
Kristus,

Salam kudus bagimu. Hari ini kami telah 
menerima materi literatur yang sangat bagus. 
Kami juga sangat gembira karena foto layanan 
baptis saya juga diterbitkan dalam buletin Anda!

Oleh dukungan doa Anda, di sini kami telah 
adakan pertemuan Injil pada tanggal 4, 5, dan 
6 Maret dengan sangat sukses. Saya juga ingin 
mengirimkan foto-foto. Selama pertemuan-
pertemuan itu, kami telah mengabarkan 
kuasa Sang Pencipta dan keagungan-Nya. 
Dalam pertemuan-pertemuan tersebut banyak 
sekali penganut Hindu menerima rencana 
keselamatan dari Sang Pencipta. 

Dengan ini kami semua juga mendoakan 
kesehatan Pendeta Tony dan gereja Anda. 
Semoga Sang Pencipta memberkati Anda. 
Saudara Anda dalam Kristus,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, India

5 Kej. 19:1-25, Bil. 22:1-35, 25:1-9, 2 Sam. 24:1-17, 2 Raj. 
19:35, 1 Taw 21:9-30, 2 Taw. 32:19-22, Why. 7:1-2, Psl. 8, 
9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, Psl. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 
20:1-3, 21:9   
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17 Mzm. 51:5, Rm. 3:10-12, 23   18 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Yoh. 9:35-37, Rm. 1:3-4   19 Kis. 4:12, 20:28, Rm. 3:25, 1 Yoh. 1:7, Why. 5:9   20 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   21 Luk. 22:69, Kis. 2:25-36, Ibr. 10:12-13   22 1 Kor. 3:16, Why. 3:20   23 Ef. 
2:13-22, Ibr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yoh. 1:7, Why. 1:5, 7:14   24 Mat. 26:28, Kis. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14   25 Mat. 21:22, Yoh. 6:35, 37-40, Rm. 10:13   26 Ibr. 11:6   27 Yoh. 5:14, 
8:11, Rm. 6:4, 1 Kor. 15:10, Why. 7:14, 22:14   28 Mat. 28:18-20, Yoh. 3:5, Kis. 2:38, 19:3-5   29 Ul. 4:29, 13:4, 26:16, Yos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Yak. 1:22-25, Why. 3:18   

telah percaya SANG PENCIPTA melalui 
ANAKNYA KRISTUS YESUS, mari kita 
panjatkan doa ini:

TUHAN KU dan SANG PENCIPTA, 
kasihanilah jiwaku, aku seorang pendosa.17 

Aku percaya bahwa YESUS KRISTUS adalah 
PUTERA SANG PENCIPTA yang HIDUP.18 
Aku percaya bahwa DIA telah mati di kayu 
salib dan menumpahkan DARAH-NYA yang 
kudus untuk pengampunan semua dosa 
masa laluku.19 Aku percaya bahwa SANG 
PENCIPTA membangkitkan YESUS dari 
kematian dengan kuasa ROH KUDUS,20 
dan bahwa IA sekarang duduk di sebelah 
kanan SANG PENCIPTA dan pada saat 
ini juga mendengarkan pengakuan dosaku 
dan doa ini.21 Aku membuka pintu hatiku, 
dan aku mengundang ENGKAU masuk ke 
hatiku, TUHAN YESUS.22 Bersihkanlah 
semua dosa yang mengotoriku dengan 
dan dalam darah yang maha kudus yang 
ENGKAU TUMPAHKAN di kayu salib di 
Kalvari sebagai silih atas dosaku.23 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.24 FIRMAN-MU 
mengatakan bahwa ENGKAU tidak akan 
menolak seorang pun, dan tentunya termasuk 
diriku.25 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.26 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.27

Setelah penyelamatan, YESUS berkata 
berilah baptislah dirimu, basuhlah dirimu di 
dalam air, dalam nama BAPA, dan PUTERA, 
dan ROH KUDUS.28 Pelajarilah dengan 
rajin Alkitab KJV (Terjemahan Baru), dan 
lakukan apa yang dikatakannya hingga ajal 
menjemput.29

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 [a ‘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).

(Sambungan dari halaman 3)

MALAIKAT SURGAWI
MELAYANG DI ATAS PLANET KITA

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 Maret 2013 Seluruh hak cipta dilindungi Pendeta Dunia Tony Alamo ® Terdaftar Maret 2013

INDONESIAN—17700 Heavenly Angels Hovering Over Our Planet 

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.]”


