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RAHASIA PAUS
Oleh Tony Alamo

Vatikan menampilkan diri sebagai Putri
Salju, tetapi Alkitab mengatakan bahwa ia
adalah seorang pelacur, “pelacur besar,”
sang pelacur (Why. 19:2).1 Ia menggunakan
lembaga-lembaga pemerintahan di setiap
negara, termasuk Amerika Serikat, sebagai
kurcaci-kurcaci kecilnya yang bersifat iblis.
Semakin besar kekuasaan dan kendali yang
diperolehnya dalam pemerintahan, semakin
ia akan menyembunyikan dirinya di balik
sosoknya sebagai “Putri Salju” menyamar
sehingga pemerintahan akan dimanfaatkan
dan dipersalahkan atas semua kejahatan yang
dilakukannya.
ALASAN: Untuk memperkuat hukum
yang melecehkan, memfitnah, menghancurkan, dan menyensor setiap orang serta setiap
pemikiran yang tidak sesuai dengan Katolik
Roma agar ia dapat duduk bertahta sebagai ratu iblis (pelacur besar).
Karena nafsu yang sekian lama dimilikinya untuk mengendalikan
pemerintahan dunia dan gereja, Vatikan yang menyerupai ular telah
menyelinap memenuhi dunia dan pemerintahan AS dengan sekian
banyak para pengikut Yesuit yang tekun, sangat terlatih dan berdedikasi, sehingga ia sekarang mengendalikan Perserikatan BangsaBangsa (yang diciptakannya),2 Gedung Putih, Kongres, setiap negara
bagian, federal, sipil, dan lembaga sosial pemerintahan, termasuk
Departemen Tenaga Kerja AS, IRS, FBI, Mahkamah Agung, sistem
hukum yudisial (sistem peradilan), angkatan bersenjata, negara
bagian, federal, dan kepolisian, juga perbankan internasional dan
sistem cadangan federal (disebut sebagai Illuminati dan Agentur),
perserikatan pekerja,3 Mafia, dan hampir semua media berita besar.
Aliran pemujaan ini (Vatikan) sudah hampir mengganti
Konstitusi (Undang-Undang) AS dengan satu-dunianya, hukum
kanon setan mengenai kematian “aliran sesat” (siapa saja yang bukan
pengikut Katolik Roma). Jenderal Lafayette, pembantu dan jenderal
yang sangat disegani dalam masa pemerintahan Presiden George
Washington, secara profetis mengatakan, “Jika kemerdekaan
bangsa Amerika hancur, kehancuran itu dilakukan oleh kekuatan
para imam pengikut Gereja Sesat Katolik Roma.”4
Sekarang kita melihat klimaks dari rencana terperinci yang
diberikan dalam bentuk ringkasan dari ceramah yang disampaikan
hampir lima puluh tahun lalu di Australia oleh seorang Uskup Agung
Katolik Roma Gilroy:
“Moto Katolik Roma adalah kita hanya untuk kita
sendiri pemeluk Katolik Roma. Kita harus mengalahkan
semua bidah - aliran sesat [yang bukan Katolik Roma]
dalam pemungutan suara. Bapa Suci mengatakan bahwa
taktik negatif ini sifatnya fatal. Bapa Suci [Paus] menginginkan bahwa semua pelayanan publik dilakukan oleh
100% pemeluk Katolik Roma. Satu hal harus diperhatikan
dengan saksama, yaitu jangan sampai timbul kecurigaan
bila orang-orang Katolik Roma secara rahasia mendapatkan lebih banyak pekerjaan di pemerintahan daripada
orang-orang Protestan, Yahudi, dan bidah lainnya.”
Jutaan orang telah dibunuh oleh Vatikan, demikianlah dikatakan

Tuhan (Why. 18:24). Sejarah mencatat fakta
ini. Pada masa pendudukan dan penguasaan Gereja Katolik Roma di Eropa, 68 juta
orang disiksa, dibuat tidak berdaya bahkan dibunuh oleh sekte yang sangat besar
ini.5 Hari Pembantaian St. Bartolomeus
(St. Bartholomew’s Day Massacre) menjadi saksi terjadinya pembantaian sekitar 100.000 orang Protestan.6 Presiden
Abraham Lincoln menyalahkan kepausan
sebagai sumber terjadinya Perang Saudara
dalam pesannya sebagai berikut:
“Perang ini tidak mungkin akan
terjadi tanpa adanya pengaruh jahat
dan terselubung dari para Yesuit.
Kami menganggap semua ini akibat
dari ajaran kepausan Katolik Roma
sehingga kita sekarang menjadi saksi
tanah air kita basah oleh darah putra-putra terkasih kita
semua.” Lincoln juga menambahkan, “Saya mendukung
kebebasan beragama dalam pengertian yang seluas-luasnya dan sungguh-sungguh mulia. Tetapi saya tidak dapat
memberikan kebebasan beragama kepada paus dan para
pengikutnya, kaum pengikut ajaran paus, sejauh ini
mengatakan pada saya, melalui semua penasihat, ahli
teologi, dan hukum kanon mereka bahwa ajaran agama
mereka memerintahkan untuk membakar istri saya,
mencekik anak saya, memenggal leher saya bila mereka
mendapatkan kesempatan untuk melakukannya.”7
Karena Abraham Lincoln banyak membuka keburukan Vatikan
yang selama ini terselubung, ia dibunuh sebagaimana sudah diramalkannya. Ya, dibunuh oleh para Yesuit atas instruksi dari Roma.8
Vatikan tidak berubah sejak masa Presiden Lincoln.
KESAL AHAN FATAL J.F.K.
Ketika John F. Kennedy ditanya oleh Vatikan, “Apakah Anda
akan mengikuti hukum kanon Katolik Roma atau Konstitusi AS?”
Presiden Kennedy menjawab dengan mengatakan, “Konstitusi AS.”9
Inilah kesalahan fatal Presiden Kennedy. Pembunuhan dirinya
dilakukan atas perintah Roma, lalu direncanakan dan dilaksanakan
oleh para Yesuit, sama seperti yang dialami Presiden Lincoln. Siapa
saja yang mengetahui terlalu banyak hal mengenai pembunuhan
Presiden Kennedy juga diawasi.
Ketika Amerika meminta agar dilakukan investigasi, Hakim
Agung Earl Warren (seorang anggota rahasia Knights of Columbus
Vatican) direkrut untuk melakukan investigasi tersebut. Dia banyak
melakukan omong kosong yang berulang dan saling tumpang tindih—sebagaimana dia diharapkan untuk melakukannya—kemudian,
setelah sekian periode waktu berlalu, menghentikan investigasi tersebut. Sebagaimana paus mengatakan, “Tindakan negatif akan berakibat
fatal.” Ingat, Presiden Kennedy adalah seorang pengagum besar dan
murid dari Abraham Lincoln dan tahu apa yang Mr. Lincoln tahu.
Perang Dunia II, dengan korban yang mencapai lebih dari
tiga puluh juta orang meninggal (enam juta orang Yahudi—peristiwa Holocaust),10 di bawah pengaruh sihir dan disponsori oleh

1 Why. 17:1-5, 15 2 Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, hal. 167-170 3 Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, hal. 162 4 50 Years in the “Church” of
Rome, Charles Chiniquy, hal. 483 (versi asli lengkap 1886, tersedia dalam bentuk PDF, hal. 342) 5 Smokescreens, Jack Chick, hal. 35 6 History of the World in a Christian Perspective, Vol. II, A Beka, 1981,
hal. 352 7 50 Years in the “Church” of Rome, Charles Chiniquy, hal. 498 & 503 (versi asli lengkap 1886, tersedia dalam bentuk PDF, hal. 352, 355) 8 50 Years in the “Church” of Rome, Charles Chiniquy,
hal. 512 (versi asli lengkap 1886, tersedia dalam bentuk PDF, hal. 361) 9 Vatican USA, Nino LoBello, Trident Press, hal. 79, 161-166 10 Information Please Almanac, 1982, hal. 98

1

Vatikan—Hitler, Mussolini, dan Franco semua adalah anggota sekte
ini (aliran Katolik Roma)11 —untuk memenangkan dunia, bukan
untuk Kristus, tetapi untukVatikan, yang adalah Antikristus.
Kekacauan yang terjadi di Amerika Tengah dan Amerika Selatan,
tirani di bawah kekuasaan Castro yang dilatih oleh Yesuit12 di Kuba
dan di seluruh Kepulauan Karibia, dan terorisme di Lebanon dan
Irlandia sekarang merupakan hasil karya Vatikan. Sekarang Anda
dapat melihat mengapa Sang Pencipta menyebut aliran Katolik Roma
sebagai ibu dari semua kekejian di bumi (Why. 17:5)?
Vatikan tahu bahwa setelah Perang Dunia II banyak orang
menyadari kenyataan bahwa perang tersebut merupakan pendudukan
dan penguasaan Vatikan, sehingga mereka harus menggunakan
salah satu dari taktik pengalihan perhatian dan membuka John Birch
Society untuk membuat setiap orang berpikir dan membicarakan
tentang Komunisme (yang sebenarnya juga disponsori oleh Vatikan)
alih-alih yang sebenarnya bersalah (Vatikan itu sendiri). Mereka
mendapat sukses besar dalam hal ini.
Vatikan juga mensponsori setiap kelompok teroris besar di dunia
ini. Alasannya adalah untuk membuat orang terus memikirkan tentang
tragedi-tragedi yang tidak masuk akal dan sulit untuk dijelaskan yang
dilakukan oleh kelompok teroris buatan mereka, sementara Vatikan
tetap sibuk menggerogoti semua pemerintahan di dunia sehingga
mereka dapat memperoleh kekuasaan di seluruh dunia (kekuasaan
kepausan). Ketika muncul berita mengenai serangan teroris, sangatlah
mengejutkan bahwa berita itu meminimalkan berita-berita tentang
Vatikan yang sedang menyingkirkan Konstitusi AS dan tentang orangorang yang kehilangan kebebasan beragama (dipenjarakan, sekolahsekolah dan gereja-gereja ditutup). Inilah sebenarnya yang diinginkan
Vatikan: secara mendunia mengendalikan agama keyakinan dan
pemerintah kita. Semakin gila, aneh, tidak masuk akal dan sulit untuk
dijelaskan terorisme itu akan dipandang semakin baik. Media berita
besar milik Vatikan juga membuat Anda terus memikirkan tentang
hal tersebut. Sekarang setelah semua ini terekspos beserta modus operandinya, mereka akan segera (dengan media mereka dan Presiden
Amerika Serikat, yang baru saja bergabung dengan mereka) akan menjadi kekuatan penggerak seruan atau kampanye untuk menghentikan
semua jenis terorisme ini (yang sebenarnya dibuat oleh mereka sendiri)
agar setiap orang percaya bahwa mereka adalah orang-orang baik dan
saleh, dan mereka tidak mungkin dapat mensponsori hal semacam ini.
(Pembaruan: seperti halnya Terry Waite bernegosiasi di Lebanon.)
Jim Jones, seorang diaken Yesuit Katolik Roma yang menampilkan diri sebagai seorang Kristen, menjadi korban (bukan dengan
Kool-aid beracun), dibunuh bersama-sama dengan pengikutnya,
oleh Vatikan untuk membuat dunia melihat dengan pandangan sempit dan penuh curiga terhadap kegiatan retret orang-orang Kristen.13
“Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan, tujuh
perkara yang menjadi kekejian bagi hati-Nya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah
orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencanarencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran
saudara” (Ams. 6:16-19). (Semua hal dusta yang dibenci
Sang Pencipta ini adalah Vatikan yang sangat jahat.)
Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dengan kendali Bea
Cukai dan Imigrasi AS yang dikendalikan Vatikan kita tidak dapat
meninggalkan negeri ini tanpa melalui pemeriksaan yang sangat
ketat (penggeledahan, radar, dan sejenisnya)? Namun pada tahun
1960-an, ketika Timothy Leary seorang Yesuit yang terlatih oleh
Vatikan14 menggiring anak muda bangsa ini menjadi kecanduan
narkoba, Imigrasi dan Bea Cukai tampaknya tidak berdaya, seperti
yang mereka lakukan sekarang, mereka tidak mampu mendeteksi
puluhan ribu pound narkoba yang memasuki negara dan bangsa kita
yang semula dikenal sebagai bangsa yang jujur, melalui para Mafia,
yang mencuci semua pendapatan terlarang yang mereka peroleh

dengan cara yang tidak benar (semua uang yang beredar di pasar
gelap) melalui Vatikan. Mungkin inilah sebabnya Presiden Abraham
Lincoln mengatakan, “Saya melihat awan yang sangat gelap di
horizon Amerika. Dan awan gelap tersebut datang dari Roma.’’15
Lihatlah apa yang dikatakan Alkitab mengenai Antikristus yang
menjadi penyebab semua tindakan korupsi dan pertumpahan darah ini:
“Dan aku melihat perempuan itu [Vatikan] mabuk
oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi
Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran
[takjub]” (Why. 17:6).
“Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan,
sebanyak kemuliaan dan kemewahan, yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya: Aku bertakhta
seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah
berkabung” (Why. 18:7).
“Mereka [pemerintahan ini] seia sekata, kekuatan dan
kekuasaan mereka mereka berikan kepada binatang itu,”
yaitu dunia dengan satu pemerintahan, negara bagian
dan federal, termasuk lembaga-lembaga sipil dan sosial
pemerintah, digerakkan oleh Setan, yang memberikan kekuasaan kepada Antikristus dengan cara melaksanakan perintahnya (Why. 17:13).
Ini merupakan sebagian dari tanda-tanda akhir zaman menurut
Alkitab yang dijabarkan dalam Kitab Wahyu sebelum Yesus datang
kembali ke dunia dan saat itu sudah tidak ada waktu lagi. Sang Pencipta
menghancurkan dunia dengan air,16 Sodom dan Gomorah dengan api
dan belerang.17 Dalam dua kejadian tersebut, Sang Pencipta mengirimkan
utusan untuk mewartakan akan datangnya hari kiamat. Sekarang, Sang
Pencipta dengan belas kasih-Nya yang tidak terbatas memperingatkan
umat Katolik Roma, “Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah dari
padanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya,
dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya”
(Why. 18:4). Jika Anda salah satu dari umat Sang Pencipta, jika Roh
pemberi kehidupan telah mempercepat Anda menuju kehidupan kekal,
maka patuhilah Firman dengan pergi meninggalkannya. Mengapa?
Karena dengan tidak melakukannya berarti tidak patuh, dan tidak patuh
pada Firman sama artinya dengan sihir.18
Banyak lembaga pemerintahan negara bagian dan federal
Vatikan seperti IRS, OSHA, dan Departemen Tenaga Kerja AS, dan
juga serikat pekerja, dengan sangat indahnya telah menghancurkan
tulang punggung perekonomian negara kita dengan mempersulit
dan memaksa ratusan bisnis dan industri menjadi bangkrut dan
kehilangan bisnis.19 Keadaan ini menyebabkan jutaan orang Amerika
kehilangan pekerjaan dan lapar, sementara perusahaan-perusahaan
Vatikan tidak dipersulit sama sekali melainkan berkembang pesat,
karena merekalah yang menjalankan lembaga-lembaga pemerintahan. Lihatlah apa yang Sang Pencipta katakan tentang Antikristus
dan kapan Ia akan mencampakkannya ke Neraka:
“Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya: Inikah dia
[Antikristus] yang telah membuat bumi gemetar, dan
yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang
telah membuat dunia seperti padang gurun, dan menghancurkan kota-kotanya?” (Yes. 14:16-17).
PEMERINTAH FEDERAL MENYETUJUI KAMP
PERBUDAKAN VATIKAN
Satu dari sekian banyak perusahaan miliaran dolar milik Vatikan
adalah kamp perbudakan pembuat minuman keras dan anggur, yang
tidak mengalami masalah tenaga kerja apa pun karena mereka secara
tidak sah menggunakan tenagakerja gratis (ribuan biarawan Katolik
Roma). Lembaga-lembaga pemerintah federal ini tidak akan mengizinkan siapa pun untuk menikmati hak istimewa (tenaga kerja
gratis) yang sama yaitu mempersembahkan pekerja kita kepada
Sang Pencipta, Bapa kita, dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus

11 Smokescreens, Jack Chick, hal. 19 12 Smokescreens, Jack Chick, hal. 35 13 Double Cross, Chick Publications 14 PBS Late Night Interview with Timothy Leary, July 1983 15 50 Years in the “Church”
of Rome, Charles Chiniquy, hal. 510 (versi asli lengkap 1886, tersedia dalam bentuk PDF, hal. 359) 16 Kej. Bab 6-7 17 Kej. 19:24-25 18 1 Sam. 15:23 19 The Vatican Billions, Avro Manhattan, hal.
214-215
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karena kita semua dianggap “bidah” (yang bukan Katolik Roma). Ya
benar, perusahaan-perusahaan mereka memang berkembang pesat
tanpa gangguan ataupun ancaman karena menggunakan tenaga kerja
gratis di Christian Brothers,20 La Salle, dan Benedictine perusahaan
yang menghasilkan minuman keras dan anggur (kamp tenaga perbudakan) dan di banyak tempat lagi mulai dari Napa Valley, California,
sampai ke New York State.
IRS Vatikan dan Departemen Tenaga Kerja AS yang sekarang
melanggar garis konstitusi yang memisahkan antara gereja dan negara dalam segala hal sedang berusaha menghancurkan semua gereja
dan sekolah Kristen fundamental. Salah satu cara adalah dengan
mencabut status bebas pajak mereka. Akan tetapi, IRS, organisasi
yang anti Amerika dan anti Konstitusi AS telah memberikan status
bebas pajak kepada semua organisasi komunis di Amerika dengan
pemakaian kode Internal Revenue Code 501(c)3. Mereka tidak pernah berusaha untuk mencabut status ini.21 Lembaga Penagih Roma
(IRS) juga memastikan bahwa ajaran Gereja Setan Katolik Roma dan
semua yang berafiliasi dengannya (gereja satu dunia) merupakan
satu-satunya organisasi keagamaan di AS yang tidak wajib membayar pajak properti bahkan pajak atas bisnis mereka yang bernilai
multi-miliar dolar.22 Semua ini dilakukan sesuai dengan Seksi 892
dari Internal Revenue Code. Vatikan merupakan satu-satunya agama
yang menerima bantuan federal dengan nilai jutaan dolar setiap
tahun untuk sekolah-sekolah di paroki mereka.23 Semua ini diambil dari pajak yang Anda bayarkan. Seperti yang dikatakan Uskup
Agung Gilroy, “Hanya kita saja untuk sesama pemeluk Katolik
Roma” dan “kita harus mengalahkan semua bidah.”
Vatikan telah memakai Partai Komunis untuk membantu menghancurkan gereja-gereja Ortodoks Rusia, dan menggunakan Partai
Nazi dalam upayanya menyingkirkan bangsa Yahudi dan sinagoge
mereka. (Karena Vatikan mengatakan bahwa semua yang lain selain
mereka sendiri adalah “bidah”—yang bukan Katolik Roma.)

pro-homosexual, stan dan literatur pro-sihir, mabuk, dan kefasikan, yang didukung oleh sekte dan gereja setan “universal” terbesar
di dunia. Orang pengikut aliran setan ini menyebut siapa saja yang
mewartakan kebenaran Firman Tuhan, yang memisahkan dari iblis,
konsekrasi atau persembahan kepada yang baik26 –mereka menyebutnya aliran agama atau sekte. Namun mereka memuja organisasi
sedunia ini, dan juga pemimpin aliran agama setan, yaitu paus...
“Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang
disebut atau yang disembah sebagai Sang Pencipta.
Bahkan ia [atau yang akan menjadi paus] duduk di Bait
Sang Pencipta [di Yerusalem] dan mau menyatakan diri
sebagai Sang Pencipta [yang akan segera menduduki bait
Sang Pencipta]” (2 Tes. 2:4).
“Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis,
dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda
dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat
terhadap orang-orang yang harus binasa” (2 Tes. 2:9-10).
Mereka berlutut dan mencium cincin dan kakinya27 dan menyebutnya “bapa suci,” sesuatu yang dilarang di dalam Alkitab.28 Mereka
patuh pada segala keinginannya. Dengan menyebut kita sebagai aliran sesat, yang berjalan dalam Roh dan taat pada segala kehendak
Sang Pencipta, mungkin mereka telah melakukan dosa yang tak terampuni menghujat Roh Kudus – yang tidak akan pernah bisa diampuni di dunia ini maupun di dunia yang akan datang (Mat. 12:31-32).
Tetapi Setan tidak peduli karena ia sudah menghujat Roh Kudus.
TANDA BINATANG
Setan ingin Anda menghabiskan waktu di Neraka bersama dia.29
Agar Anda melakukannya, lihatlah apa yang, dia lakukan melalui
lembaga-lembaga negara dan pemerintah federal, yang sudah disiapkannya dengan matang: penegakan hukum oleh pemerintah yang
membuat Anda harus mengenakan tanda pada tangan atau dahi
untuk melakukan transaksi jual beli (ini dapat dilakukan secara
tidak terlihat dengan menggunakan sinar laser). Sang Pencipta
menyebut tanda ini “tanda dari binatang itu” (Why. 19:20). Vatikan
akan memakai beberapa nama yang indah untuk binatang itu “tanda
damai sejahtera, kasih, persatuan, persaudaraan, dan sejenisnya.”
Dan Sang Pencipta mengatakan jika kita mengenakan tanda ini kita
akan masuk Neraka (Why. 14:9-11).
Paus, super-boss, dan lembaga federal serta pemerintahan negaranya akan mengatakan bahwa jika kita tidak mengenakan tanda ini
kita akan diboikot (tidak bisa melakukan transaksi jual beli). Saya
percaya Sang Pencipta akan memelihara saya, sama seperti Dia
memberi makan orang-orang Israel selama empat puluh tahun di
Padang Gurun Sinai. Dan Sang Pencipta akan melakukan keajaiban
lagi untuk para pengikut-Nya yang setia yang menolak paus, lembaga pemerintahannya, dan tanda itu.
Presiden Reagan juga telah terpesona dengan kecerdikan
Vatikan sama seperti halnya para pemimpin dunia lainnya. Hal ini
jelas terlihat dari tindakannya yang dengan tiba-tiba mengirimkan
Ambasador AS ke Roma, rumah pelacuran besar, (kantor kediaman
dan markas besar mereka).
Bapak Presiden, Anda terlibat terlalu jauh dengan mereka yang
terlatih oleh para Yesuit, pelayanan gereja satu dunia, dan mereka
memberi Anda nasihat yang sangat buruk. Apakah uang dan
dukungan kuat Vatikan yang membuat Anda menjadi bagian aliran agama ini? Apakah Anda bersedia menjual kehidupan kekal
jiwa Anda dengan secara pribadi dan membawa serta bangsa ini
bergabung dengan Antikristus demi uang dan kekuasaan yang fana?
Tuhan bertanya, “Apa gunanya seorang memperoleh seluruh
dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya [kehidupan kekal]?” (Markus
8:36). Dengan melakukan ini, Anda sekarang menghadapi masalah

IRS–AGEN PENAGIH PENGANUT ALIRAN
GEREJA SETAN ROMA
Para Yesuit anggota Katolik Roma memulai sistem perbankan
internasional24 dan disebut sebagai Illuminati dan Agentur (dan
mereka mempersalahkan bangsa Yahudi untuk hal ini). Motto
Roma adalah, “Dia yang memegang pundi-pundi berisi uang,
dialah yang menjalankan negara.” Vatikan yang memulai semua
peran (pendudukan dan penguasaan) untuk melenyapkan dunia
bidah (yang bukan Katolik Roma) dan kemudian memberikan
pinjaman dari bank-bank miliknya kepada negara sehingga mereka
mempunyai dana untuk melawan bidah ini. Dengan kebodohan kita
telah mengizinkan lembaga penagih milik mereka masuk di negara
kita (IRS—yang hanya melayani kepentingan Roma).
Menurut hukum Sang Pencipta di dalam Alkitab, setiap lima
puluh tahun sekali harus diadakan pembersihan hutang yang tidak
bisa dibayarkan (penghapusan). Inilah yang disebut sebagai tahun
peringatan (Im. 25:10). Mari kita singkirkan hukum kanon aliran
gereja setan Romawi mengenai kematian dan keterikatan dan kembali kepada hukum Sang Pencipta dan Putera-Nya, Yesus Kristus.
Mari kita mengadakan pengampunan dan pemulihan (tahun jubelium). Hutang ini memang telah sengaja diatur oleh Setan (aliran
agama Katolik Roma) untuk menyusahkan dan menjerumuskan kita
dalam keterikatan finansial. Kita tidak memulai peperangan ini, kita
tidak menginginkannya, dan kita tidak meminjam uang tersebut.
Nah, mengapa kita harus menderita? Peperangan ini semua adalah
bentuk penguasaan dan pendudukan Katolik Roma untuk membentuk menjadi pemerintahan, gereja dan media satu dunia.25
Pada konferensi satu dunia gereja di Vancouver, sebagian dari
relawan kita sangat dikejutkan oleh adanya stan dan literatur

20 The Vatican Billions, Avro Manhattan, hal. 182 21 Selanjutnya sampai dengan tahun 1987 semua organisasi komunis dibebaskan dari pajak. Sekarang, karena tulisan saya, mereka menghilangkan
status bebas pajak untuk semua partai komunis. Akan tetapi, aliran komunis Vatikan begitu merasuk ke pemerintah di balik kedok Partai Republik dan Partai Demokrat sehingga mereka tidak lagi
memerlukan pengecualian. Belum lagi bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok-kelompok mereka yang menyamar dalam bentuk “kelompok sosial” dan miliaran dolar bantuan pemerintah yang diberikan kepada sekolah-sekolah paroki dan organisasi komunis elit Katolik lainnya. 22 Vatican USA, Nino LoBello, hal. 87 23 Vatican USA, Nino LoBello, hal. 79 24 Vatican USA, Nino
LoBello, hal. 45-47 25 Dan. Bab 7, 8:23-25, 2 Tes. 2:3-12, Why. 12:12-17, Bab 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, Bab 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10 26 Mzm. 97:10, Rom. 12:9, 1 Kor. 10:21, 2 Kor.
6:14-18, Ef. 5:3-12, Yak. 4:4, 1 Yoh. 1:5-6 27 The Crisis of Church and State, 1050-1300, Brian Tierney, Prentice-Hall, hal. 49 28 Mat. 23:9 29 1 Ptr. 5:8, Why. 12:11-12
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bahwa Ia akan “mengirimkan kepada mereka khayalan yang kuat,
sehingga mereka akan percaya pada dusta: Supaya dihukum semua
orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan
[semua Antikristus yang disiapkan]” (2 Tes. 2:3-12).
Para pemimpin palsu ini mencintai uang dan koneksi politik
Katolik Roma. Uang dan koneksi politik ini membuat mereka tetap
tampil di televisi nasional maupun internasional, dan membantu
mereka membangun kerajaan kecil sementara untuk diri mereka
sendiri dan atas nama mereka, seperti jaringan televisi, universitas,
perkampungan, dan banyak kerajaan bisnis lainnya yang sia-sia dan
yang akan menjadi persaudaraan Kristen. Sang Pencipta berkata:
“Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah
kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut”
(Ams. 21:6).
Para pemimpin ini mengagungkan kepausan dan mendukungnya.
Mereka sering mengunjungi Paus di Roma dan melibatkan para imam
Katolik Roma dalam hampir semua fungsi-fungsi sosial mereka dan
tanpa malu mengizinkan mereka tampil dalam siaran televisi atau
pun radio. Mereka mendorong agar Presiden Reagan mengarahkan
bangsa kita kepada Antikristus (Vatikan). Vatikan mendorong
mereka, dan mereka juga mendorong Vatikan karena mereka sama
(pendusta). Dengan mudah Anda dapat melihat mereka, dan saya
rasa Anda pun tahu siapa mereka (nyalakan saja televisi Anda).
Berdoalah bagi para pengikut mereka yang buta (tidak tahu
apa-apa) karena mereka “mempercayai perkataan dusta, yang
tidak memberi faedah” (Yer. 7:8), dan untuk para pemimpin yang
juga buta ini yang “tidak seorang pun berkata benar; mereka sudah
membiasakan lidahnya untuk berkata dusta” (Yer. 9:5), kata Yesus,
dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya
akan jatuh ke dalam lobang? (Luk. 6:39). Yesus juga mengatakan:
“Dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian
mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan
belerang” (Why. 21:8). Dan mereka tidak akan masuk
surga, “Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir,
orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar” (Why.
22:15), karena mereka serupa dengan dia (Setan) yang
menipu Hawa dan sekarang berusaha menipu dunia
(semua kematian diawali dengan dusta).36
Yesus datang bukan untuk membawa damai, melainkan
membawa pedang (Mat. 10:34). Ia datang untuk menunjukkan
kepada kita perbedaan antara terang dan gelap, kebaikan dan
kejahatan, kebenaran dan dusta, tubuh Kristus dan Antikristus.
Kata-Nya, Domba-domba-Ku mengenal suara-Ku dan
mengikuti, tetapi yang lain tidak (Yoh. 10:3-5, Why. 14:4). Apakah
Anda mendengarkan suara Yesus, atau suara Paus? Apakah
Anda salah satu dari domba pengikut Yesus ataukah kambing
dari Antikristus?37 Apakah Anda lebih suka mendengarkan
kebohongan atau kebenaran (Firman Sang Pencipta)?
Banyak dari Anda yang mendukung Antikristus ini dengan
membayarkan perpuluhan kepada organisasi-organisasi ini. Dukunglah
Kristus, bukan Antikristus, jika Anda tidak ingin masuk Neraka yang
sama dengan mereka karena mendukung kebohongan. Agen-agen
rahasia Vatikan menyamar sebagai orang-orang Kristen dan menyebar ke
berbagai gereja Protestan untuk mengumpulkan dana guna membangun
suatu bait suci di Yerusalem untuk Antikristus (Bait Solomo), dan
orang-orang Kristen yang tidak paham, yang merasa bahwa hal tersebut
bukanlah fasik untuk ditipu seperti Hawa, memberikan mereka dana
untuk pembangunan tersebut, bukannya secara tertutup dan saleh
memberikan perpuluhan untuk pekerjaan orang Kristen yang sungguhsungguh. Yesus mengatakan, “Umat-Ku binasa [masuk Neraka] karena
tidak mengenal Tuhan” (Hosea 4:6).
Para juru bicara Katolik Roma marah ketika Firman Sang Pencipta

besar dengan Sang Pencipta yang hidup, kecuali jika Anda
meluruskan dan mengembalikan serta mencabut keputusan Anda di
hadapan publik sehingga Tuhan dan juga masyarakat umum tahu di
mana Anda sebenarnya berpijak.
Dengan penuh hormat, Bapak Presiden, dalam nama Yesus, saya
menyampaikan hal ini kepada Anda. Kita sudah semakin dekat
dengan akhir zaman, dan hari-hari kekuasaan para politikus segera
akan berakhir. Kita semua harus membuat orang lain tahu apa yang
ada di dalam hidup kita. Alkitab mengatakan bahwa orang baik
dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukum-Nya (Ams. 12:1). Bapak
Presiden dan Anda semua presiden dan raja di dunia ini, akan ada
penghakiman untuk kita semua, dan saya percaya akan segera terjadi.
BANGSA ISRAEL SEJATI PERCAYA PADA SANG PENCIPTA
Saya bukan seorang ahli teologi lulusan seminari. Saya seorang
Israel tulen, yang sudah dibasuh dengan darah Yesus, dipenuhi
dengan Roh Kudus, dan diutus oleh Tuhan untuk mewartakan Yesus
yang sudah disalibkan, bangkit, hidup dan segera akan kembali
ke dunia lagi.30 Saya memiliki otoritas penuh dari Surga untuk
mewartakan hal ini.
Seorang Israel tulen adalah orang yang percaya pada Sang
Pencipta, yang tidak dipercayai sebagian besar orang Yahudi karena
mereka menolak Mesias dengan cara menolak lebih dari 300 firman
yang tertulis dalam Perjanjian Lama yang menceritakan tentang
Mesias. Sebagian orang Israel telah masuk menjadi anggota sekte
ini (Katolik Roma). Vatikan menginginkan mereka menjadi rabbi
sehingga mereka dapat ditempatkan di Knesset kabinet Israel sebagai
mata-mata. Beberapa dari rabbi Yesuit Katolik Roma ada di sana
sekarang sebagai mata-mata.
Dalam Perang Dunia II, Polandia merupakan negara dengan kendali Vatikan terkuat. Jika Vatikan begitu mengasihi bangsa Yahudi–
saat itu dan sekarang–mengapa dibiarkannya terjadi kamp penyiksaan terbesar bangsa Yahudi berada di Polandia? Mengapa Vatikan
memalsukan dokumen anti-aliran semit, “Protokol dari para Tetua
Zion,” mempersalahkan nafsu Vatikan akan kekuasaan atas kita
bangsa Yahudi? Mengapa mereka menuduh kita bangsa Yahudi atas
skema perbankan internasional Vatikan, Illuminati dan Agenturs?31
Dan mengapa Vatikan mempunyai mata-mata yang tampil sebagai
para rabbi di Knesset jika benar anti-Semit ini, gereja setan Katolik
Roma sangat mengasihi bangsa Yahudi? Sang Pencipta berkata:
“Hai umat-Ku, pemimpin-pemimpinmu adalah
penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan!” (Yes. 3:12).
Mesias akan datang untuk kedua kalinya sekarang, karena itu
bertobatlah atau hancur,32 yang artinya terimalah Mesias dan damaiNya, yaitu darah-Nya yang ditumpahkan untuk dosa-dosa kita,33
atau Anda akan hancur, yang berarti Anda akan masuk Neraka jika
tidak bertobat.34
Ada para pemimpin agama yang membawa jutaan orang ke Neraka
karena hubungan mereka dengan dan meninggikan Antikristus
dan aliran gereja setannya, “Tipu daya pendusta-pendusta yang hati
nuraninya memakai cap mereka” (1 Tim. 4:2). Sebagian adalah para
imam Yesuit yang menampilkan diri sebagai orang Kristen. Bersama
dengan organisasinya, mereka telah mendapatkan penghargaan dari
Roma karena mereka sudah menggembalakan banyak sekali pengikut
mereka yang tidak paham dan tidak mencurigai mereka menjadi
pengikut gereja Setan universal, gereja yang rencana ke depannya akan
mengenakan pada mereka semua tanda dari binatang35 dengan memakai
nama persekutuan Kristen, persaudaraan, damai, karisma, dan kasih.
Dengan mudah orang-orang telah dibawa kepada perpecahan oleh
gereja setan dari Vatikan ini dan mereka berpendapat mereka benar
“karena mereka tidak menerima kasih akan kebenaran, bahwa
mereka akan diselamatkan” (jangan ikuti Firman Sang Pencipta
sebagaimana adanya). Oleh sebab itu maka Sang Pencipta mengatakan

30 Mat. 10:7-8, 28:18-20, Mrk. 16:15-20, Luk. 24:46-48, Kis. 1:8-11, 10:38-43, 1 Kor. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Kol. 1:25-29, 2 Tim. 4:1-2 31 A History of the World, Hugh Thomas, Harper-Row, hal. 498;
Germany 1866-1945, Gordon A. Craig, Oxford, hal. 84 32 Yoel 2:28-32, Mat. 24:3-51, Luk. 21:7-36, 2 Tim. 3:1-5, 1 Ptr. 4:7, Why. 6:12-17, 14:6 33 Mat. 26:28, Rom. 3:22-26, 5:8-21, Kol. 1:13-14, 2023, Ibr. 9:11-14, 10:5-17 34 Ams. 15:24, Mat. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Luk. 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Why. 20:11-15 35 Why. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4
36 Kej. 3:4-5 37 Mat. 25:31-46, Yoh. 10:1-16, 26-28
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diwartakan dan mengatakan bahwa mereka “tidak bisa mempercayai
bahwa hari ini dan di abad ini masih ada orang yang mewartakan
kebencian, bias, dan kecurigaan, dan sejenisnya.” Tetapi sebenarnya
apa yang dikatakan oleh perwakilan Vatikan, ialah bahwa mereka
tidak bisa mempercayai, bahwa hari ini dan di abad ini, masih ada
orang yang tetap mewartakan Firman Pencipta, kebenaran, dan
bahwa masih ada orang yang berani mengekspos Setan (diri mereka
sendiri). Gereja dan denominasi yang murtad adalah gereja-gereja
yang telah bergabung dan melebur dengan Vatikan yang mengatakan
bahwa “tidak ada tertulis dalam Alkitab, bahwa Sang Pencipta atau
Putera-Nya, Yesus Kristus, membantah, atau memerintahkan anakanak mereka untuk membantah.”
Di dalam Alkitab – dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu – Sang
Pencipta, Putera-Nya Yesus Kristus, para bapa gereja, nabi, murid,
dan rasul menyangkal Setan dalam segala hal, kapan saja ajaran sesat
si jahat menghambat mereka.38 Yesus memerintahkan kita untuk
menggunakan pedang (Firman Sang Pencipta) untuk membela diri
dan mempertahankan Injil dengan menantang Setan (dalam segala
hal) dengan ketegasan dan keberanian.39 Kita diperintahkan untuk
menyangkal kelicikan Setan (memutarbalikan Firman) sebagaimana
dilakukan Yesus ketika Ia menantang iblis di atas Gunung saat Ia
dicobai (Mat. 4:3-11).
Paulus, dengan bimbingan Roh Kudus, mengatakan, “Beritakanlah
Firman,” semua Firman (2 Tim. 4:2). Jangan mengabaikan firman
yang berbicara tentang Antikristus, nabi-nabi palsu, membantah,
menghardik, dan menegur dengan tegas. Yesus mengatakan bahwa
kita hidup (masuk ke Surga) oleh karena setiap perkataan Firman
yang keluar dari mulut Sang Pencipta yang hidup (Mat. 4:4). Artinya,
firman yang berbicara mengenai Antikristus, nabi-nabi palsu, dan
sejenisnya, karena Yesus mengatakan jika kita mengenal tahu akan
kebenaran (semua kebenaran, setiap firman), kebenaran tersebut
akan membebaskan kita (Yoh. 8:32). Tetapi Antikristus dan nabinabi palsunya tidak menginginkan Anda bebas dan merdeka karena
tuan mereka adalah Setan, yang suka membuat orang tinggal dalam
keterikatan. Jika mereka tidak menginginkan orang-orang dalam
keadaan terikat, lalu mengapa mereka menjadi sangat marah ketika
seluruh Firman Sang Pencipta diwartakan (yang membebaskan
Anda dari Setan)? Dan mengapa mereka menganggap mewartakan
Firman adalah perbuatan jahat, kebencian, bias, dan prasangka jika
mereka bukan berasal dari Setan?
Antikristus dan nabi-nabi palsunya mengatakan bahwa kita tidak
boleh melakukan apa pun—yang bertalian dengan melayani Sang
Pencipta—dengan cinta kasih sepenuh hati. Mereka mengatakan
menaati perintah Sang Pencipta, mewartakan dan melakukan
Firman Sang Pencipta dengan penuh kasih adalah dosa. Namun
dalam kitab Wahyu, Yesus memerintahkan kita untuk tekun, bila
tidak Ia akan memuntahkan kita keluar dari mulut-Nya (Why. 3:16).
Tekun dan berani (antusias) adalah aturan dari Sang Pencipta dan
Yang diurapi. Kita diperintahkan untuk melakukan apa pun yang
kita lakukan, seperti untuk Tuhan (Kol. 3:23) dengan segenap hati
(Mat. 22:37), dengan ketekunan (antusiasme). Dan jika ada orang
yang tersinggung oleh Firman Sang Pencipta (yang mana saja), Sang
Pencipta bersabda bahwa mereka adalah orang-orang dungu (seperti
binatang). Dan Sang Pencipta juga mengatakan bahwa menghina
atau menolak Firman-Nya adalah dosa.40 Menolak Firman Sang
Pencipta sama artinya dengan menolak Kristus, dan hanya dengan
penerimaan kita (kepercayaan) akan Firman, yang adalah Kristus,
kita akan diselamatkan. “Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus
[yang adalah Firman] dan engkau akan selamat” (Kis. 16:31).
Vatikan, melalui para Mafianya, pertama merusak dan menghancurkan moral bangsa dan negara dengan pornografi, pelacuran,
narkotika, pembuatan dan peredaran alkohol, dan sejenisnya.
Sekarang dengan tindakan kesalehan palsunya, ia sedang berusaha

menerapkan peraturan dan hukum sensor atas semua kecemaran
yang dia sendiri ciptakan di negara dan bangsa kita dan di seluruh
dunia.
Inilah tipu daya gereja setan tersebut, cara yang busuk untuk
membuat Anda percaya bahwa ia baik, layak dipercaya, murni dan
saleh. Juga untuk upaya pertamanya menguasai penyensoran di seluruh dunia.41 Motif kedua upaya penyensoran adalah untuk memeriksa semua pembicaraan, termasuk tentang Alkitab–kecuali cara ia
menginginkan Alkitab itu diwartakan, yang sebenarnya sangat bertentangan dengan Alkitab.42 Ia tahu bahwa dunia tidak menyadari
cara keji yang dilakukan gereja setan dalam banyak hal, dan dunia–
yang tidak menyadari bahwa dialah yang menciptakan semua
keburukan dan ketidaksenonohan utamanya–akan menyambut dan
menyembahnya karena tindakan “mulia” yang direncanakan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memikat setiap orang yang tidak
mengenalnya dan memperalat mereka agar menjauh dari Tuhan dan
mendekat kepada dia.
Dia merencanakan agar nantinya mereka yang buta ini, semua
akan masuk Neraka. Kejahatan pasti mencari teman, dan Setan
serta para pengikutnya tidak ingin tinggal di dalam api sendirian.
Mereka menginginkan Anda, sahabatku, untuk berbagi kekekalan
bersama dia dalam siksaan di Neraka.43 Apakah Anda juga
menginginkan apa yang mereka inginkan untuk Anda? Atau, Anda
menginginkan apa yang Yesus sudah siapkan untuk Anda, yaitu
kebahagiaan abadi bersama Dia bebas dari segala kejahatan, bebas
dari semua tipu daya, dan bebas dari semua kemungkinan segala
macam bahaya?44
BERBUAT BAIKLAH DI HADAPAN SANG PENCIPTA
Janganlah Anda hidup untuk dunia yang fana ini, hidup yang
sangat singkat.45 Rencanakan masa depan Anda yang kekal dengan
mempelajari mengenai rencana yang telah dibuat oleh Sang Pencipta,
Penguasa Alam Semesta untuk Anda—dengan menolak rencana
jelas aliran gereja setan ini untuk pemerintahan dunia oleh iblis dan
alir-an Katolik Roma yang begitu sia-sia dan dangkal.46 Jika Anda
tidak menolaknya, Sang Pencipta akan mengetahui bahwa Anda sama
jahat dan menantang seperti iblis yang menyebut dirinya vikaris Sang
Pencipta, dirinya sebagai “pencipta” di dunia ini. Berbuat baiklah di
hadapan Sang Pencipta—sekarang juga sebelum terlambat (seolah
saatnya sudah tiba bagi si jahat). Maka asap api yang menyiksa
mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya (Why. 14:11).
“Marilah, baiklah kita berperkara! --firman Tuhan -Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi
putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti
kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba
melalui darah Yesus (Yes. 1:18).
Karena kasih Sang Pencipta, Ia mengutus yang paling dikasihiNya untuk mati bagi kita (Putera-Nya). Yesus sangat mengasihi kita,
sedemikian besar kasih-Nya sehingga Ia memberikan hidup-Nya
dan menumpahkan darah-Nya, agar dosa-dosa kita dibersihkan,
diampuni.47 Jika kita juga mengasihi Sang Pencipta dan Putera-Nya,
Yesus Kristus, yang telah mengasihi kita, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi, dan meninggalkan kehidupan lama yang jahat, belajar mengenal Firman Sang Pencipta dengan benar, dan memberikan
kebenaran-Nya kepada dunia yang sudah terlalu lama hidup dalam
kebohongan—sehingga mereka dapat memperoleh kehidupan yang
Sang Pencipta dan Putera-Nya yang telah diberikan dengan cumacuma. Tetapi bagaimana mereka dapat mengetahuinya tanpa ada
yang mewartakan (bukan seorang pemula, tetapi orang yang sudah
mempelajari semua jalan kebenaran Tuhan)?48
“Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka
kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang
mengucapkannya” (Yes. 1:20).

38 Mat. 4:3-11, 16:21-23, Why. 22:18-19 39 Ef. 4:27, 6:17, 2 Tes. 2:14-15, 2 Tim. 1:13, Titus 3:10, Ibr. 4:12, Yak. 4:7 40 Yeh. 20:21-24, Zak. 7:11-13, Yak. 2:10-11, 1 Yoh. 3:4 41 Church and State, Vol.
37, No. 1, Jan. 1984, hal. 16 42 The Vatican Empire, Nino LoBello, hal. 68 43 Mat. 22:13, 25:30-46, Mrk. 9:43-44, Luk. 3:17, 2 Tes. 1:1-9, 2 Ptr. 2:4, 9, Why. 14:10-11 44 Yes. 64:4, 1 Kor. 2:9, Why. 7:1617, 21:3-4, 22-27, 22:1-5 45 Mzm. 103:15-18, Yoh. 12:25, Yak. 1:9-12, 1 Yoh. 2:15-17 46 Dan. 7:7-11, 23-26, Why. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, Bab 18, 19:20 47 Mat. 26:28, Kis. 13:38-39, Ibr. 9:22, 26, I
Yoh. 1:7 48 Rom. 10:14
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Katolik Roma, menyatakan bahwa 68% rohaniwan Vatikan bersalah
atas homosexualitas, lesbianisme, dan percabulan. Semua tindakan
ini sesungguhnya dilarang oleh Sang Pencipta dan akan mengakibatkan jiwa mereka masuk Neraka jika mereka tidak bertobat.63 Bila
ditelusuri kembali, selama ini banyak orang-orang terhormat mengatakan bahwa Vatikan adalah “penabur benih korupsi.”
Seorang mantan imam Yesuit yang berkedudukan tinggi yang
bekerja di Vatikan selama bertahun-tahun dan bertanggung jawab
hanya kepada paus menceritakan kepada saya bahwa jika paus yang
sekarang ini, Yohanes Paulus II, dulunya adalah seorang imam di
Krakow, Polandia, pekerja pabrik menjadi marah dengan calon
paus itu (imam Yohanes Paulus II). Juga dilaporkan bahwa banyak
pekerja pabrik ingin membunuhnya, dan mereka menyatakan bahwa
mereka tidak menginginkan dia lagi. Dan bila ia masih ada, mereka
akan melemparkan karpet berlumuran minyak kepada dia karena
dilaporkan bahwa dia telah menganiaya anak-anak mereka yang
masih kecil. Mereka juga menceritakan bahwa dia (yang sekarang
menjadi Paus Yohanes Paulus II) adalah seorang homoseksual. Ini
menjelaskan semua peraturan baru pemerintah federal Vatikan
berkaitan dengan non-diskriminasi terhadap kaum homoseksual.
Dalam buku tentang cinta (nafsu) yang ditulis oleh Paus Yohanes
Paulus II ketika ia masih seorang imam, ia berkali-kali mengutip
Sigmund Freud seolah-olah dia mengutip tulisan kudus. Sigmund
Freud, seorang Yahudi yang kemudian menganut aliran agama
Katolik Roma, dikenal sebagai orang yangsesat. Setan, melalui
pemerintahan satu dunia Vatikan, gereja, dan media, mengagungkan
dia, dalam bidang psikiatris, untuk menghapuskan kata-kata yang
berkaitan dengan “dosa” dan “kesalahan.” Kemudian Vatikan dapat
menggunakan para psikolog dan psikiater untuk mengirimkan
orang ke pusat perawatan mental, mereka yang mengaku mengimani
campur tangan Sang Pencipta dalam hal urusan dengan manusia,
sekarang dan di masa lalu. Para psikolog dan psikiater ini dan juga
media berita Vatikan yang besar terus menerus mengolok-olok
(mempermalukan) siapa saja yang membuka, melalui Firman Sang
Pencipta, mengenai gereja sesat ini, yang disebut Sang Pencipta
sebagai “pelacur” dalam kitab Wahyu, dan siapa saja yang berpijak
pada setiap Firman Sang Pencipta, termasuk perintah Kristus untuk
membangkitkan yang mati, menyembuhkan yang sakit, mengusir
setan, dilahirkan kembali, menolak dan membuka kedok iblis
(pelacur dalam kitab Wahyu). Yohanes Paulus II dan penyimpangan
Freud berjalan paralel, seperti yang dia akui di dalam bukunya.
Sekarang setelah ia mencapai “posisi tertinggi” (penguasa gereja
setan Katolik Roma dan lembaga pemerintahan federal), ia dapat
mengeluarkan undang-undang sesuai dengan apa yang ia pikirkan.
Sekarang ia menginginkan agar kita melaksanakan fantasinya dengan
membuat peraturan dan undang-undang yang mengharuskan
pria dan wanita menggunakan toilet yang sama di asrama-asrama
perguruan tinggi. Pemikiran yang menyesatkan ini membuatnya
bersuka cita ketika ia melihatumat manusia diatur oleh peraturan
dan undang-undang untuk mengikuti gayanya memutarbalikan
fakta. Hukum kanonik Roma yang baru ini mengenai penyimpangan
perilaku seksual dan kematian diberlakukan oleh dua lembaga
pemerintahan federal, yaitu Departemen Perumahan Rakyat dan
Pengembangan Daerah Pinggiran dan Departemen Pendidikan,64
yang kelihatannya sangat resmi, dan ini membuat mereka semakin
tersamar karena kegiatan operasional Vatikan yang licik ini dilakukan
di balik gambaran seorang Putri Salju yang manis.
Dalam peperangan rohani antara Sang Pencipta dan Setan, kita
bersukacita dan sangat bergembira dengan amat sangat karena Yesus
mengatakan, “Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar
di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum
kamu” (Mat. 5:12). Kita adalah organisasi Kristen fundamental terkuat di dunia (dan sangat bangga akan keadaan tersebut).

Jika Anda ingin diselamatkan, maka ucapkanlah doa ini, dan
Anda akan diselamatkan:
TUHAN KU dan Sang Pencipta, kasihanilah jiwaku, aku seorang
pendosa.49 Aku percaya bahwa YESUS KRISTUS adalah PUTERA
Sang Penciptayang HIDUP.50 Aku percaya bahwa DIA telah mati
di kayu salib dan menumpahkan DARAH-NYA yang kudus untuk
pengampunan semua dosa masa laluku.51 Aku percaya bahwa Sang
Pencipta membangkitkan YESUS dari kematian dengan kuasa ROH
KUDUS,52 dan bahwa IA sekarang duduk di sebelah kanan Sang
Pencipta dan pada saat ini juga mendengarkan pengakuan dosaku
dan doa ini.53 Aku membuka pintu hatiku, dan aku mengundang
ENGKAU masuk ke hatiku, TUHAN YESUS.54 Bersihkanlah semua
dosa yang mengotoriku dengan dan dalam darah yang maha kudus
yang ENGKAU TUMPAHKAN di kayu salib di Kalvari sebagai silih
atas dosaku.55 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.56 FIRMAN-MU mengatakan bahwa ENGKAU tidak akan
menolak seorang pun, dan tentunya termasuk diriku.57 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.58 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.59
Setelah penyelamatan, YESUS berkata berilah baptislah dirimu,
basuhlah dirimu di dalam air, dalam nama BAPA, dan PUTERA, dan
ROH KUDUS.60 Pelajarilah dengan rajin Alkitab KJV (Terjemahan
Baru), dan lakukan apa yang dikatakanya.61
TUHAN ingin Anda mewartakan kepada yang lain tentang
keselamatan Anda. 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 pendapatan kotor Anda] itu ke dalam rumah
perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan [makana 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).
BERIKUT ADA BEBERAPA TAMBAHAN RAHASIA PAUS
Vatikan sangat misterius sehingga hampir semua imam, suster
dan kaum rohaniwan serta anggota mereka dari jajaran yang lebih
rendah yang bekerja di tingkat bawah pada lembaga pemerintahan
tidak mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari aliran gereja
setan terbesar di dunia dan bahwa narkoba, prostitusi, pornografi,
minuman keras, dan pasar gelap—semua hal yang kotor—dapat
ditelusuri kembali ke Vatikan dan lembaga-lembaga pemerintahan
mereka.62 Mereka yang meninggalkan sekte terbesar ini, gereja setan

49 Mzm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 50 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Yoh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 51 Kis. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yoh. 1:7, Why. 5:9 52 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, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 53 Luk. 22:69, Kis. 2:25-36, Ibr. 10:12-13 54 1 Kor. 3:16, Why. 3:20 55 Ef. 2:13-22, Ibr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yoh. 1:7, Why. 1:5,
7:14 56 Mat. 26:28, Kis. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 57 Mat. 21:22, Yoh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 58 Ibr. 11:6 59 Yoh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Why. 7:14, 22:14 60 Mat. 28:18-20, Yoh. 3:5,
Kis. 2:38, 19:3-5 61 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 62 Why. 17:1-6, 18:2-3, 23-24 63 Mat. 15:18-20, Rom. 1:20-32, 1 Kor. 6:9-10, 18, 10:8, Ef. 5:5, Ibr.
12:16-17, 13:4, Why. 21:8 64 Vatican USA, Nino LoBello, hal. 78-79
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Beberapa terbitan yang memberitakan kebohongan mereka (sebagian secara licik dan penuh tipuan bahkan mencetak Alkitab) dan
tidak mendengarkan Yesus yang mengatakan, “Jangan memeras siapa
pun dan jangan merampas” (Luk. 3:14), telah melibatkan kita dalam
buku mereka mengenai aliran sesat. Karena nyata benar kebohongan
besar yang mereka lakukan, dan karena kepentingan kita untuk menjunjung tinggi integritas pekerjaan Tuhan, kita harus memeriksa publikasi yang membahayakan ini, dan tentu saja, kita menemukan bahwa
semua itu dijalankan oleh para Yesuit pengikut gereja setan Vatikan.
“Mengapa kamu menyiksa umat-Ku dan menganiaya
orang-orang yang tertindas? demikianlah firman Tuhan
Sang Pencipta semesta alam” (Yes. 3:15).
Tidak tahukah kamu “Karena apa yang ditabur
orang, itu juga yang akan dituainya” (Gal. 6:7)? Dan Sang
Pencipta akan melipatgandakan apa yang telah Anda
lakukan kepada sesama yang lain... “Pembalasan itu
adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan,” “Aku yang akan menuntut pembalasan” (Rom. 12:19, Ibr. 10:30).
Kita bersukacita karena upah kita besar di sorga dan karena kebohongan
yang telah mereka ceritakan tentang kita (demikian kata Yesus) (Mat. 5:11-12).
Lembaga-lembaga pemerintahan federal Vatikan dan media berita
mereka yang besar (bersama-sama) juga membuat kita dapat memperoleh sukacita besar dan imbalan besar di Surga karena mereka secara
bersama-sama telah melibatkan kita dan membawa kita ke pengadilan
atas tuduhan palsu dan telah melakukan kampanye-kampanye yang
berbahaya dan menyesatkan65 terhadap diri kita secara terus menerus
dalam lima belas tahun terakhir ini. Setelah dilakukan investigasi, kami
menemukan bahwa media berita mereka yang besar,66 dan tentunya,
lembaga-lembaga pemerintahan yang disebutkan tadi, secara rahasia
dikendalikan dan/atau dimiliki oleh Vatikan. Kami berterima kasih
kepada-Mu dan memuji-Mu, ya Yesus karena telah mengungkapkan
semua fakta ini kepada kami, dan dengan demikian menjamin bahwa
kami akan mendapatkan imbalan terbesar. Pemazmur Daud menulis:
“Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar
bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapiNya: sambil berkata, Marilah kita memutuskan belenggubelenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari
pada kita! Dia [Sang Pencipta], yang bersemayam di sorga,
tertawa; Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah Ia
kepada mereka dalam murka-Nya dan mengejutkan mereka
dalam kehangatan amarah-Nya” (Mzm. 2:2-5).

mereka, menerima tanda binatang dan masuk Neraka.67
Siapa saja yang membuka fakta mengenai aliran sesat ini (gereja
setan Katolik Roma) dan asosiasinya secara historis telah, dan hingga
hari ini, dianggap bidah, setan, berbahaya, rahasia, beragama secara
fanatik, dan sejenisnya, dan telah menjadi mangsa kampanye pembuhunan karakter masalnya.
Mereka juga mengatakan kita mengalami paranoid terhadap
Vatikan. Apakah Abraham Lincoln dan John F. Kennedy mengalami
paranoid akan Vatikan? Dan jutaan orang sekarang ini yang sedang
diganggu dan dilecehkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan federal
Vatikan ditambah dengan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan
dan kelaparan (ada yang dipenjara karena mereka terpaksa mencuri
karena lapar), apakah mereka semua menjadi korban paranoid Vatikan?
Karena pemaparan ini, gereka setan Katolik Roma akan
beraksi seolah-olah mereka (dari semua orang) sedang mengalami
penganiayaan, dan akan mengatakan dengan polos, “Mengapa ini
terjadi pada kami?” dan mereka yang tidak tahu akan hal-hal ini
merasa bersimpati kepadanya. (Saya tidak bersimpati untuk si jahat.)
Saya tidak menulis Firman Sang Pencipta, saya hanya mewartakannya.
Sang Pencipta tidak membenci kebaikan, melainkan kejahatan.68
Vatikan dan orang-orangnya semua layak menerima Academy Award
Oscar untuk kinerja terbaik dalam hal keluguan dan kesalehan, dan
juga untuk tampilan dan dandanan, sehingga dari luar penampilannya
terlihat bagaikan Putri Salju. Di balik gaun putihnya bagaikan Putri
Salju, terdapat luka-luka yang berdarah, bernanah dan berulat. Dari
luar, ia tampil manis dengan senyumannya sambil mengatakan,
“Aku mengasihimu, saudaraku,” tetapi di balik punggungnya, dia
menyembunyikan tangan-tangan berlumuran darah dari para martir.69
Ini sebuah contoh bagaimana Vatikan selalu menutupi dirinya.
Ketika dia melihat Perang Dunia II (pendudukan dan penguasaan
Vatikan) akan kalah, dengan cepat dia menyembunyikan, dalam sekejap, seribu orang Yahudi sehingga setelah membunuh sekitar enam juta
orang Yahudi, ia masih dapat mengatakan, “Kami menyembunyikan
dan melindungi orang-orang Yahudi; kami mengasihi bangsa Yahudi.”
Inilah kebenaran aktual apa yang sebenarnya dilakukan Vatikan.
Berbicara mengenai Academy Awards, Vatikan sudah sejak lama
berkecimpung dalam industri film.70 Hollywood, dipengaruhi oleh
lobi yang amat kuat dari Katolik Roma, memberikan kita film-film
seperti “The Song of Bernadette,” “Going My Way,” dan sejumlah
film lainnya yang meninggikan gereja setan Katolik Roma ini.
Sebaliknya, mereka memperlihatkan film seperti “Elmer Gantry,”
yang memperlihatkan penginjil Protestan yang culas. Ingatkah
Anda akan “Dragnet” di televisi? Orang Kristen selalu digambarkan
sebagai orang yang membawa Alkitab besar, tersenyum setelah
berhasil mengikat sang nenek di ruang atas, di loteng.71 Dan imamimamnya selalu mereka para bintang yang terhormat, dibayar mahal
seperti Bing Crosby dan Barry Fitzgerald. Anda paham sekarang, kita
diserang dari segala sisi secara psikologis oleh Vatikan (pemimpin
satu dunia gereja dan semua pemerintahan dunia).
Melanjutkan perannya sebagai Putri Salju, Vatikan menggunakan
media miliknya sendiri untuk mempromosikan tiga jam propaganda ekstravagansa CBS yang menutupi kecemaran penciptanya,
pemimpin gereja setan tersebut. Saya yakin bahwa insiden membuang kain lap berminyak tidak ditampilkan.
Ada banyak orang baik-baik di gereja setan Roma Katolik dan
mereka bukan orang kaya, sebagian bahkan sangat miskin, dan mereka
tidak mencari posisi yang tinggi. Banyak dari mereka adalah orang
yang rendah hati. Orang-orang awam ini benar-benar tidak menyadari
akan kejahatan yang sudah dan yang sedang dilakukan oleh gereja
setan Roma, yang selama ini mereka kenal sebagai gereja. Karena Sang
Pencipta tahu hati mereka yang tulus (Dia Sang Pencipta yang bertahta
dalam hati kita), Dia mengatakan kepada orang-orang yang tidak tahu
ini “Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah dari padanya” (Why.
18:4). Maka mari kita berdoa agar mereka segera pergi.

AKIBAT YANG MENGERIKAN BAGI MEREKA YANG
MELAWAN SANG PENCIPTA
Bawalah mereka dalam doa yang patut kita kasihani karena
menantang Sang Pencipta, Anak-Nya, Yesus Kristus, Roh Kudus,
dan mereka yang diurapi Sang Pencipta, karena jika mereka terus
berbuat demikian, akan ada akibat yang mengerikan bagi mereka.
Kita, seperti Bapa kita yang ada di Surga, dan Putera-Nya, Yesus
Kristus, tidak menginginkan ada satu orang pun yang masuk Neraka.
Oleh karena itu, kita menginstruksikan semua orang untuk berdoa di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa mereka dapat menemukan
Kristus sebagai Juru Selamat pribadi mereka dan hidup dengan baik
dengan cara melakukan hal-hal baik bagi Tuhan, daripada melakukan
hal-hal yang tidak berguna dan tidak dalam kebenaran, yang akan
membawamu pada hidup dan sengasara abadi di Neraka. (Kita tidak
berdoa untuk kaum setan atau mereka yang telah menghujat Roh
Kudus; tidak; kita tidak berdoa untuk mereka [1 Yoh. 5:16]). Gereja
kita telah berkembang dan bertambah luas serta bertumbuh semakin
kuat sebagaimana dikatakan Yesus bahwa kita akan mengalami
penganiayaan. Jika Sang Pencipta begitu mengasihi dunia, bukankah
kita juga? Paparan ini ditulis dengan penuh kasih sehingga jiwa-jiwa
yang sangat berharga tidak akan tertipu lagi oleh Vatikan dan asosiasi

65 Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, hal. 155 66 The Documents of Vatican II, Walter Abbott, S.J., hal. 319-331; Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, hal. 150; The Rockefeller File, Gary Allen, Bab 6; None Dare Call It Conspiracy, Gary Allen, Bab 5; Collier’s National Encyclopedia, 1936, s.v. “Illuminati,” Catholic Encyclopedia, s.v. “Illuminati,”
“Ingolstadt” 67 Why. 13:16-18, 14:9-11, 19:20 68 Mzm. 7:11, 45:6-7, Ams. 8:13, Am. 5:15, Rom. 1:18, Ibr. 1:8-9 69 Why. 17:1-6, Bab 18 70 Vatican USA, Nino LoBello, hal. 20-21 71 Smokescreens,
Jack Chick, hal. 46
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Peringatan keras kepada bos super pemimpin satanik tertinggi ini
(paus) yang menjalankan rumah pelacuran Roma dan pemerintahan
yang memberikannya kekuatan, kekuasaanmu hanya sementara,
demikianlah kata Tuhan.
“Dalam satu jam saja ia sudah binasa” (Why. 18:17).
“Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya” (Why. 19:3).
“Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut
binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh
najis yang menyerupai katak” (Why. 16:13).
Imamat bangsa Yahudi berakhir di Kalvari;72 tidak ada disebutkan di
dalam Alkitab bahwa Sang Pencipta telah memberikan otoritas imamat
kepada bangsa Italia, Polandia, atau suku bangsa lain umat manusia, selain kepada bangsa Yahudi. Dan dari kedua belas suku bangsa
Yahudi, hanya dari suku bangsa Lewi Sang Pencipta memanggil para
imam.73 Ini menunjukkan bahwa Vatikan tidak alkitabiah dan hidup
dalam dunia fantasi dan khayalan. Ketika Yesus mengatakan, “Sudah
selesai,” Yesus menjadi satu-satunya Imam Agung (Yoh. 19:30).74
Vatikan ingin pindah dari Roma ke Yerusalem. Pada tanggal 26
September 1973, “Houston Chronicle” melaporkan bahwa Henry
Kissinger yang secara politik haus kekuasaan membantu superberhala ini (Vatikan) dengan mengusulkan “bahwa Yerusalem
menjadi kota internasional dan kontrol akan tempat-tempat suci dan
administrasi keagamaan diserahkan kepada paus.”
Alkitab tidak pernah menyebutkan tentang purgatori (api
penyucian) atau tempat lainnya yang sejenis, tetapi Alkitab dengan
gamblang mengatakan, “Ditetapkan untuk mati hanya satu kali
saja, dan sesudah itu dihakimi” (Ibr. 9:27). Dan Sang Pencipta
berkata, hanya ada Surga atau Neraka, tidak ada yang lain.75 Anda
tidak bisa membayar untuk dapat masuk Surga, demikian juga Anda
tidak bisa membayar untuk keluar dari Neraka.
Tidak ada dikatakan dalam Perjanjian Baru untuk membunuh
orang yang tidak mempunyai kepercayaan yang sama dengan kita.
Akan tetapi, Vatikan menganggap pembunuhan semacam itu sebagai
“perang suci” dan merestuinya, sehingga sekali terbukti bahwa
Vatikan memang benar-benar sesat dan tidak alkitabiah.
Lima puluh tahun yang lalu, Uskup Agung Gilroy mengatakan:
“Karena Gereja Katolik mengendalikan kantor pos,
departemen pos mempunyai sarana untuk memeriksa
keberadaan orang-orang non Katolik Roma tertentu
[bidah] berkaitan dengan gerakan mereka dan situasisituasi tertentu. Karena kita memiliki orang-orang
seperti itu yang mengendalikan kantor pos dan melayani
Anda, kita tidak perlu takut bahwa polisi rahasia kita
akan terdeteksi melakukan tindak kriminal.”

Dengan mengetahui fakta ini, jelas bagi kita sekarang mengapa
departemen pos sekarang sedang berusaha mencabut diskon kita untuk
mengirimkan literatur Injil dalam jumlah besar melalui jasa layanan pos.
Secara kriminal mereka menekan kebebasan berbicara dan kebebasan
beragama, dua konstitusi terakhir kita menjamin bahwa Vatikan dengan
cepat dan diam-diam sedang berusaha menghapusnya. Lembaga-lembaga
negara dan federal, dengan media berita dan sistem yudisial mereka di semua
negara dan bangsa, di bawah perintah Roma, pasti akan mengatakan bahwa
“Rahasia Paus” adalah literatur yang menimbulkan “kebencian,” dan mereka
akan mengatakan bahwa saya adalah musuh Anda. Akan tetapi, seperti
dikatakan oleh Rasul Paulus, maka kataku, “Apakah dengan mengatakan
kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?” (Gal. 4:16).
Mengatakan kebenaran, sehingga orang-orang dapat terbebas
dari kekuasaan dunia di bawah kepemimpinan vikaris Setan yang
kejam, dengan prinsip Kanon Roma yang bersifat diktator dan penuh
kebencian, dan bukan Konstitusi AS yang baik (yang sah di Amerika
Serikat), sehingga semua orang dari semua bangsa dapat terbebas dari
tanda binatang dan Api Neraka–apakah itu kebencian? Kata Yesus,
mengatakan kebenaran adalah kasih dan Yesus memerintahkan kita
untuk pergi ke semua bangsa mewartakan kebenaran,76 sebab Yesus
berkata, “Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran
itu akan memerdekakan kamu” (Yoh. 8:32).
Anda boleh mempercayai paus atau saya. Saya sudah mengungkapkan
kepada Anda sebagian dari rahasia paus. Sang Pencipta mengatakan bahwa
organisasi kepausan merupakan ibu dari segala kekejian yang ada di dunia,
bukan 99% dari kekejian, tetapi setiap kekejian.77 Bacalah Alkitab Terjemahan
Baru Anda dan buktikan apakah saya mengatakan atau tidak mengatakan
kebenaran tersebut. Percayalah pada Sang Pencipta. “Percayalah kepada
Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat” (Kis. 16:31).
76 Mrk. 16:15, Luk. 9:60-62, Kis. 10:42, Rom. 10:13-15, 1 Kor. 1:17-18, 2 Tim. 4:2 77 Why. 17:315, 18, 18:2-13, 23-24

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-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 LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH!!!! Alkitab-alkitab yang
menulis seperti itu berasal dari Setan.]”

72 Yes. 53:7, Mrk. 15:37-39, Ibr. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28 73 Kel. 28:1, 30:30 74 Ibr.
2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28 75 Rom. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, 2 Kor. 5:10, Ibr. 9:27,
Yud. 6, 14-15

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 1983, 2006, 2012, 2013, 2014 Hak Cipta dilindungi Undang-undang World Pastor Tony Alamo ® Terdaftar 1983, 2006, 2012, 2013, 2014
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