YESUS BERFIRMAN
BAHWA SETAN AKAN MEMPUNYAI

GEREJA DAN PEMERINTAHAN
Oleh Tony Alamo
Dalam Kerajaan Surga, Setan
menyatakan bahwa ia akan mengambil
tahta Sang Pencipta, dan tentu saja ia telah
gagal. Setan merebut pemerintahan atas
bumi yang telah Sang Pencipta berikan
kepada Adam dengan memperdaya istri
Adam. Hawa lalu memperdaya Adam,
melalui Setan, dan hubungan antara
manusia dan Sang Pencipta terputus. Oleh
belas kasihan kepada kita, Sang Pencipta
merancang rencana penebusan bagi
mereka yang percaya kepada-Nya dan
bukan Setan. Anak Sang Pencipta harus
mati dan menumpahkan darah-Nya demi
mewujudkan rencana keselamatan. SATUSATUNYA metode yang Sang Pencipta
rancang ini harus disembunyikan, di
luar fokus, atau dikaburkan oleh Setan
atau pemerintahannya akan berakhir.
Untuk melakukan ini secara efisien,
pertama-tama Setan harus meyakinkan
manusia bahwa ia tidak ada (dan ia telah
melakukannya dengan baik). Di Surga,
Setan telah menghasut sepertiga dari
para Malaikat (mereka percaya pendusta
yang lemah ini dan bukan Sang Pencipta
yang penuh kuasa dan kebenaran)
dan mereka telah dibuang dari Surga
ke bumi. Setan melihat keindahan,
kemegahan, dan kebahagiaan surgawi
yang mana telah Sang Pencipta ciptakan
di Taman Eden, dan dengan keirian dan
kebencian memandang dua manusia tak
berdosa yang Sang Pencipta telah berkati
dan kepadanya Ia telah memberikan
kekuasaan atas seluruh dunia ini. Setan
mengamati bahwa di setiap sore hari
yang sejuk, Yesus akan datang ke taman
untuk berkumpul dengan pasangan ini.
Sebelum dosa mereka, tidak ada batasan
antara manusia—ciptaan Sang Pencipta—
dan Sang Pencipta, dan mereka sering

berbicara sebagai sahabat, pembicaraan
antara ciptaan dan sang Pencipta yang
hebat, tanpa rasa takut. Persekutuan
mereka dengan Kristus merupakan saat
terbaik setiap hari, dan mereka akan
belajar dariNya kemuliaan Sang Pencipta,
arti dari semua hal, dan kepastian melalui
persekutuan ini bahwa Sang Pencipta
benar-benar mengasihi mereka. Mereka
telah diberitahu akibat dari ketidak-taatan
pada satu perintah untuk tidak menyentuh
atau memakan dari pohon di tengah
taman (pohon pengetahuan tentang yang
baik dan jahat). Setan tahu bahwa di Surga,
kelicikannya sedemikian rupa sehingga ia
telah mampu memperdaya sepertiga dari
populasinya ke tujuan yang sia-sia dan
akhir yang merusak. Ia merasa dengan
tingkat keberhasilan yang besar di Surga,
walaupun akhirnya akan gagal, ia mungkin
berhasil dalam merebut dari dua manusia
tak berdosa di Taman Eden, kendali atas
dunia yang Sang Pencipta berikan kepada
mereka. Injil berkata bahwa kepada
suara siapapun Anda mendengarkan, ia
adalah tuan Anda. “Barangsiapa berasal
dari Sang Pencipta, ia mendengarkan
firman Sang Pencipta; itulah sebabnya
kamu tidak mendengarkannya, karena
kamu tidak berasal dari Sang Pencipta”
(Yoh. 8:47). Sebab Iblispun menyamar
sebagai malaikat Terang (II Kor. 11:14),
ia menyebabkan Hawa mengabaikan
peringatan Sang Pencipta, Sang Anak,
yang telah Ia perintahkan kepada mereka
pada salah satu kunjungan sorenya. Karena
itu, Setan menjadi tuan dari Hawa. Ia
dengan segera menjadi penginjil pertama
Setan dan Adam adalah pengikutnya.
Karenanya, pemerintahan dunia menjadi
milik Setan, dan sebuah tembok antara
Sang Pencipta dan manusia didirikan.
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Dunia kini menjadi gelap, dan hubungan
antara Sang Pencipta dan manusia
telah terputus, kecuali jika petunjuk
penebusan Sang Pencipta dituruti dengan
benar. Rencana ini disusun, dan disebut
sebagai rencana keselamatan. Anak Sang
Pencipta harus datang untuk mati demi
menunjukkan pada seluruh umat manusia
kengerian dari dosa dan Neraka. Juga,
Sang Pencipta harus menunjukkan dengan
pengorbanan tak tertandingi ini, syukur
kepada Sang Pencipta karena karuniaNya yang tak terkatakan itu (II Kor. 9:15).
Persembahan korban bakaran dan altar
diadakan sebagai tanda bagi manusia
untuk menunjukkan dengan iman bahwa
Sang Pencipta akan mengirim Anak-Nya
yang tunggal, Kristus. Apabila manusia
percaya bahwa Sang Pencipta pasti akan
mengirim Anak-Nya yang tunggal untuk
mati di kayu salib dan menumpahkan
darah-Nya demi pengampunan atas jiwa
manusia, maka ia akan menunjukkan
kepercayaannya dengan mengambil yang
terbaik dari ternaknya, yang tanpa cela
atau cacat, menyembelihnya, memercikkan
darahnya di atas altar (altar yang
merupakan lambang dari hati manusia),
dan lalu membakar korban dengan batu
api. Bau dari persembahan akan naik ke
Surga menjadi wangi yang nikmat bagi
Sang Pencipta. Ini menunjukkan pada Sang
Pencipta bahwa manusia ini mengasihi dan
percaya akan Sang Pencipta dan bukan
Setan. Setan benci rencana keselamatan ini
karena ini menyatukan kembali manusia
dengan Sang Pencipta dan merebut otoritas
Setan atas manusia. Dinding pemisah
yang memisahkan satu dari lainnya kini
telah memiliki sebuah pintu--keyakinan
bahwa iman dalam Sang Pencipta melalui
Yesus Kristus, Pintu, Jalan, Kehidupan,

Kebenaran, Alfa, Omega, yang Pertama,
yang Terakhir, Bintang Pagi dan Cemerlang,
“AKU,” Raja damai, Raja yang Hidup,
Juru Selamat, Tuhan, Pencipta langit dan
bumi dan semua yang ada di dalamnya,
Penulis dan Penutup dari iman kita, adalah
pemenuhan dari Tuhan secara daging, dan
di dalam-Nya kita menjadi sempurna, dan
disatukan kembali dengan Sang Pencipta.
Benar, Setan membenci rencana
keselamatan yang dirancang bagi umat
manusia. Seluruh manusia di bumi sedang
menuju Neraka jika bukan karena adanya
rencana pelolosan (penebusan) yang dibuat
secara detil oleh orang-orang terkait yang
telah menemukan jalannya. Sang Pencipta
mengenal belas kasih, karena mereka
yang peduli akan orang lain yang tidak
mengetahui bagaimana cara mendapatkan
penebusan, dan ini adalah misi Setan
untuk mengacaukan kesederhanaan
dari itu. Ia telah berhasil memenangkan
dunia pertama-tama sekali dengan tipudaya iblis (menyamar sebagai malaikat).
Agar semakin sukses ia harus memiliki
gereja, dan gereja ini akan mengajarkan
bahwa Setan adalah Sang Pencipta. Untuk
melakukan ini, ia harus sangat hati-hati,
sangat penuh tipu-daya, sangat diamdiam. Harus bertindak lebih licik lagi
dari yang biasanya. Tidak ada yang boleh
tahu bahwa itu adalah gereja Setan, dan
tidak ada yang boleh menyadari bahwa
gereja ini adalah jalan menuju Neraka.
Gereja ini harus menarik bagi pemerintah,
secara politis dan finansial, demi menarik
pemimpin dunia, dan akan diberikan
pahala duniawi bagi yang mematuhi, jika
budinya dibalas. Pemimpin-pemimpin
yang akan Setan pekerjakan untuk ini harus
berada di bawah kerahasiaan yang paling
ketat, di bawah sumpah untuk mematuhi
setiap kehendak Setan tanpa syarat.
Pemimpin-pemimpin yang dipekerjakan
tidak pernah boleh menjelekkan gereja
Setan atau menyingkapkan kebenaran
bahwa setiap bentuk kekejian dari korupsi
di dunia berasal dari situ (yang mana
akar dari segala kejahatan, yaitu Setan
itu sendiri). Dunia tidak pernah boleh
melihat apa yang terjadi di belakang layar
atau di dalam ruang gantinya. Gereja
Setan harus lebih besar, Katedralnya lebih

indah, musiknya lebih merdu daripada
gereja lain manapun. Cara ibadahnya
harus terlihat lebih kudus, meskipun
seluruh ibadah, seperti penyalaan lilin,
pembunyian lonceng, pembakaran dupa,
dan seluruh bentuk ibadah lain yang
gereja ini lakukan tidak ada dalam Injil.
Gerejanya harus dibuat dengan sangat
rumit hingga sulit dipahami. Gereja Setan
harus terlihat lebih rendah hati (meskipun
itu merupakan kerendahan hati yang
palsu), harus tampak lebih bajik dan kuat,
dan pada akhirnya, tepat sebelum Yesus
kembali ke dunia, harus memiliki kendali
atas seluruh pemerintahan, agar kekuatan
dapat dikerahkan saat penyingkapan
dirinya (bahwa ia adalah sang anti-Kristus)
diketahui.
Seberapa dekat kita kepada kedatangan
kembali Kristus ke dunia? Seberapa dekat
kita pada kendali pemerintahan gereja
Setan?
Pernah dilaporkan pada kita bahwa
sekelompok orang Kristen di Texas
menanyakan Jaksa Agung Texas (Jim
Mattox) pada 19 Mei 1986, “Apakah benar
bahwa anak-anak kami dimiliki oleh
Negara Bagian Texas?”
Jaksa Agung Texas Mattox menjawab,
“Iya, benar (bahwa negara bagianlah yang
memiliki anak-anak Anda) dan bukan
anak-anak Anda saja namun juga Anda!”
Polisi rahasia I.R.S. sedang sibuk
menghapuskan semua status bebas-pajak
dari gereja-gereja di luar gereja Setan
dan pemerintahan. Selama bertahuntahun pula I.R.S telah sibuk memberikan
organisasi gereja pro-Setan status bebaspajak, seperti terhadap seluruh gereja
sihir dan pertemuannya. Setiap organisasi
komunis di Amerika Serikat telah
diberikan status bebas-pajak 501(c)(3)
oleh lembaga gestapo I.R.S. gereja Setan.
Fakta ini dapat ditemukan di banyak
tempat, salah satunya merupakan Buku
Pajak Federal Prentice Hall, Bab 28,
Pajak Jaringan Sosial, Pembebasan Pasal
3804 #3813.1
Banyak sekali pengikut Katolik Jesuit
yang telah menembus pemerintahan kita
dari Ronald Reagan ke bawah, yang mana
orang anti-Amerika, anti-Kristus, antiKonstitusi AS bahkan telah sukses dengan

Komisi Aktivitas Non-Amerika dan Subkomite Keamanan Internasional Dewan
Perwakilan Rakyat. Para pengkhianat
laten atas keadilan ini telah menghapus
departemen yang dulu melaporkan
pengkhianatan Komunis Katolik di negara
kita. Doktrin Katolik adalah komunisme,
sosialisme dan ateisme. Di mana komite yang
dulu mengadili 55.000 kasus pengkhianatan
per tahunnya, kini hanya mengadili sekitar
14 kasus sejak tahun 1974 hingga 1982.
Satu-satunya yang baru pemerintahan
setan ini adili adalah orang-orang yang
menyingkapkan gereja dan pemerintahan
Setan, seperti diri saya dan Gereja Kriten
Alamo Kudus dan para patriotik Amerika
lainnya yang non-Katolik. Neo-Nazi
bukanlah orang Amerika patriotik atau
pengikut Kristen. Mereka adalah grup
militan radikal Katolik lain yang disatukan
oleh pemerintahan Setan untuk mencoba
membuat F.B.I terlihat baik (memberi wajah
palsu baru F.B.I.) yang tidak lebih daripada
grup militer Katolik itu sendiri. Biasanya
Neo-Nazi akan dipenjarakan sejak dulu
jika pemerintah Konstitusional AS (dalam
Tuhan Kita Percaya) masih ditegakkan. J.
Edgar Hoover di sepanjang karirnya dulu
dipimpin oleh Kardinal Katolik Spellman.
F.B.I. adalah sepenuhnya Katolik (Di Nazi
Jerman mereka disebut Gestapo, di sini
mereka disebut F.B.I.). Kami memiliki
keterangan tertulis dari banyak orang
(termasuk agen F.B.I. yang bertobat dalam
Kristus di gereja kita) yang membuktikan
bahwa F.B.I., I.R.S. (Dirjen Pajak Vatikan),
Departemen Tenaga Kerja, dan seluruh
agen gestapo negara dan federal adalah
Katolik; dan mereka menawarkan untuk
membayar para pengguna obat terlarang,
pemabuk, pencuri, dan sejenisnya, uang
(pajak Dolar Amerika) untuk memberi
kesaksian palsu terhadap gereja kita dan
diri saya. Mereka juga telah mengancam
media pendukung untuk tidak mencetak
berita yang sesungguhnya tentang kita,
dan pekerjaan baik yang gereja kita telah
lakukan atau agen gestapo gereja Setan akan
mengusik mereka juga.
Gereja Setan ini tidak akan pernah
boleh diungkap, diingat, dan kekuatan
penuh harus segera digunakan terhadap
mereka yang akan memimpin orang kepada

1Hingga tahun 1987 seluruh organisasi komunis dibebaskan dari pajak. Kini Dirjen Pajak (IRS) telah mencabut pembebasan ini. Meskipun begitu komunis Vatikan sangat berurat akar di pemerintahan
di bawah kedok Republikan dan Demokrat yang mana mereka tidak lagi memerlukan pembebasan pajak, tanpa menyebutkan hibah pemerintah yang diberikan kepada kelompok “Amal Semu” mereka
dan hibah multi-miliar dollar bagi sekolah paroki dan organisasi komunis Katolik lainnya.
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rencana penebusan dari Sang Pencipta
melalui Anak-Nya Yesus Kristus, dan juga
terhadap siapapun yang berani mengekspos
rencana setan ini yang telah dirahasiakan
selama beratus-ratus tahun. Sebutan “bidah”
harus dilabelkan terhadap mereka semua
yang ditunjuk oleh Sang Pencipta untuk
menyampaikan rencana mulia penebusan
dan yang mengekspos wajah pemuja Setan.
Pada hari-hari terakhir, seluruh gereja lain
yang telah memilih pesan Setan, ketimbang
Firman Sang Pencipta, akan diperintahkan
oleh pendeta Setan yang akan menggelapkan
mimbar mereka demi menabur kebencian
ke dalam hati jemaatnya. Para pendeta
Setan memerintahkan gereja-gereja ini
untuk mengabaikan utusan cahaya. Para
pendeta kegelapan ini juga memerintahkan
jemaat mereka untuk memanggil nama,
mengancam, mencemohkan. Mereka
memutarbalikkan Injil seperti yang Setan
lakukan terhadap Kristus di atas Gunung
Pencobaan. Dengan keji, ketakutan
pengungkapan yang hebat, para pengikut
Setan berteriak dengan keras bahwa mereka
yang patuh kepada perintah Sang Pencipta
adalah “pembenci” dan semua harus
dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Menurut
Injil, Setan dan pengikutnya adalah kasuskasus jiwa yang terpenjara oleh kegilaan
mereka selamanya dalam Neraka yang
membara.
Selama
bertahun-tahun
lamanya
pekerjaan Setan yang licik, rahasia, hatihati akan dihancurkan seketika saat
utusan Sang Pencipta tiba. Listrik menyala
hingga ketegangan tinggi dikarenakan
musuh terbesar Setan telah tiba, dan ia
harus mencela segalanya tentang pesan
ini. Oleh karenanya, cerita menjijikkan ini
harus disampaikan, dan segala hal tentang
Setan, Setan harus menuduh seorang anak
Manusia. Hal ini harus ia lakukan guna
mempertahankan kerahasiaan dari maksud
jahatnya terhadap manusia. Doktrin palsu,
wajah palsu dari gerejanya, sekarang
dirubuhkan, dan tidak akan terjadi apapun.
Orang-orang akan mampu melihat di
belakang layar, ruang ganti, wakilnya,
korupsi, seluruh kekejian kotor yang Sang
Pencipta katakan ada di dalamnya.
Kendali dunia atas media pemberitaan
adalah salah satu cara gereja Setan
mencemarkan nama baik dan memfitnah
utusan Sang Pencipta dengan rapi. Seluruh

umat Kristen yang menuruti firman
Tuhan harus dihancurkan. Orang Yahudi
juga harus dihancurkan, karena melalui
orang Yahudilah rencana keselamatan,
rencana penebusan Sang Pencipta, akan
diselesaikan melalui Yesus Kristus. Orang
Yahudi pertama adalah Abraham, lalu
Ishak dan Yakub, akar dari Isai, Rumah
Daud, dan akhirnya Yesus, yang adalah
Singa dari suku Yehuda.
Di Jerman, Setan menunjukkan
kebenciannya atas orang Israel dengan
menghantarkan enam juta orang Yahudi
ke gerbang kematian. Di belakang layar,
perintah dikeluarkan dari gereja Setan
di Roma, ke negara yang menerima
sejumlah besar uang dari bank gereja
Setan dan pasukan pemerintahan Setan
ini, dalam bentuk instruksi terperinci
untuk memusnahkan seluruh ingatan
tentang daging yang membuka satusatunya jalan pada dunia ini ke Surga,
satu-satunya kebenaran yang ada di sini
atau di Surga, di mana hanya di dalam
Kristus ada kehidupan. Upaya Setan
untuk menyiksa dan menghancurkan
orang Yahudi terlihat dalam berabad-abad
sejarah. Dapat ditemukan di sejumlah
pasal dari Kitab Injil tentang kebencian
misterius dan tidak beralasan terhadap
orang Yahudi, dan juga banyaknya upaya
untuk benar-benar memusnahkan ras
ini. Kini, Sang Pencipta menggunakan
ras Yahudi untuk jadwal perjalanan-Nya
guna menunjukkan seberapa dekat kita
pada kedatangan Kristus yang kedua
kali. Satu tandanya adalah bahwa orang
Yahudi akan kembali ke tanah airnya,
Israel. Sejumlah orang Yahudi akan
kembali kepada Sang Pencipta melalui
Yesus Kristus dengan menerima rencana
penebusan-Nya dan pada akhir zaman
akan mengabarkan injil dan rencana
penebusan kepada dunia. Beberapa dari
kita orang Yahudi benar-benar sedang
melakukannya sekarang. Umat Kristen
Ibrani sangat dibenci oleh pangeran
kegelapan karena mereka telah menerima
rencana penebusan keselamatan Sang
Pencipta melalui Yesus Kristus Juru
Selamat dan Tuhan kita. Dan karena
mereka adalah orang Israel, dan pada
saat yang sama Anak dari Sang Pencipta
yang hidup. Seluruh fakta ini ditetapkan
dalam Perjanjian Lama dan Baru dari
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Versi lama Alkitab King James, bukan
di versi baru yang memiliki pernyataan
dari penerbitnya “dengan bantuan.” Setan
telah menggapai seluruh versi lainnya
untuk lebih jauh lagi membingungkan
dan mencoba merubah kebesaran
Firman Sang Pencipta seperti yang ada
dalam Versi King James yang asli.
Sebuah pemutarbalikkan yang tipis dan
sedikit pelencengan Kitab Injil, bukti realitas
Sang Pencipta, dan moril dan kebenaran
dari Firman Sang Pencipta adalah semua
yang diperlukan untuk menghasut seantero
bangsa menjadi pembunuh barbar jika
dipropaganda oleh Setan, sebuah bangsa
yang patuh kepada Firman Sang Pencipta
(tidak asing dengan Kitab Injil) tidak
akan pernah menyetujui pembunuhan,
dusta, atau penganiayaan manusia karena
perbedaan dalam agama mereka atau
alasan lainnya. Sang Pencipta tidak pernah
memberi ijin untuk memutarbalikkan atau
melencengkan Firman-Nya. Jika seseorang,
sebuah kota, atau pemerintahan menolak
Firman Sang Pencipta, perintah yang benar
dari Sang Pencipta memberikan instruksi
kepada umat-Nya untuk “menyingkirkan
debu dari kaki Anda” (Mat. 10:14),
untuk memberikan pipi yang satu lagi
dan mengantar jiwa Anda ke orang lain,
sehingga Sang Pencipta dipermuliakan.
“Dan barang siapa yang tidak menerima
kamu, mendengar kamu, saat kamu
berangkat dari situ, hilangkan debu
di bawah kaki Anda bagi kesaksian
melawan mereka. Sesungguhnya Aku
berkata kepadamu, akan lebih dapat
tertahankan bagi Sodom dan Gomorrah
pada hari penghakiman, daripada bagi
kota itu” (Mrk. 6:11), karena hari ini kita
telah menerima Perjanjian Baru bersamaan
dengan Perjanjian Lama.
Pemenuhan dari Firman Sang
Pencipta (dari Kejadian hingga Wahyu)
menunjukkan gambaran Yesus dan tujuanNya yang paling lengkap, sangat bagus,
dan gambaran sempurna dari Yesus dan
tujuan-Nya (misi). Sebuah potret yg sangat
bagus dan lengkap yang menunjukkan
kejahatan dan keburukan tak terhingga
akan ditemukan juga oleh pencari Setan,
gerejanya dan tujuannya (misi), rumah
penjaranya bagi jiwa manusia yang hilang.
Lebih dari 300 nubuat tentang
kedatangan Kristus ke dunia untuk

menyelamatkan manusia dari Neraka
abadi dapat ditemukan oleh siapapun
yang membaca Kitab Injil. Kristus tahu
tentang rencana penebusan dengan
baik—Ia dan Bapa merancangnya dan
menyetujuinya karena tidak ada pilihan
lain untuk itu. Firman Sang Pencipta
(Kristus) menciptakan semua yang di
Surga dan di bumi, termasuk Surga itu
sendiri, bumi yang kita diami sekarang ini,
serta lautan. Ia juga menciptakan manusia
dan menghembuskan nafas kehidupan
ke dalam hidungnya. Ia hanya membuat
manusia (pria dan wanita) yang berjiwa
hidup, dan Firman Sang Pencipta: “Dan
keselamatan tidak ada di dalam siapapun
juga selain di dalam Dia, sebab di bawah
kolong langit ini tidak ada nama lain
yang diberikan kepada manusia yang
olehnya kita dapat diselamatkan” (Kis.
4:12). Nama Sang Penebus ialah Yesus, dan
Ia dilahirkan dan mati tepat pada hari yang
dinyatakan nabi Daniel bahwa Mesias,
Sang Penebus, akan dilahirkan dan mati.
Ia akan dilahirkan di Betlehem di tanah
Yudea di mana Penebus yang benar harus
dilahirkan, sesuai nubuat. Ia akan dilahirkan
dari seorang dara, dikandung oleh Roh
Kudus dengan cara yang sama di mana
orang Kristen yang lahir baru menerima
Kristus melalui Roh Kudus saat Ia (Yesus)
diundang ke dalam hati seseorang. Noda
dosa dibersihkan seketika saat seseorang,
oleh iman, percaya tanpa ragu bahwa
rencana penebusan Sang Pencipta, darah
yang menyucikan jiwa dari nadi Penebus,
adalah cukup untuk menghapuskannya,
tidak peduli berapa keji dan kotor dosa
itu. Rencana penebusan mulia, Penebus
mulia, yang membebaskan jiwa manusia
dari penjara Setan. “Dan kamu akan
mengetahui kebenaran, dan kebenaran
itu akan memerdekakan kamu” (Yoh.
8:32). Oh, sukacita dosa diampuni!! Oh,
sukacita yang hanya diketahui mereka
yang darahnya ditebus,,,!! Pesan penuh
kuasa ternyata tetap saja hidup di zaman
dulu dan sekarang, Firman yang tetap
hidup, baik kemarin maupun hari ini dan
sampai selama-lamanya (Ibr. 13:8) dalam
Kitab Injil versi King James (tidak untuk
dirusak, tidak untuk dilencengkan atau
dibelokkan).
Firman Sang Pencipta adalah air yang hidup
bagi jiwa manusia, pria maupun wanita. Yesus

berkata, “Kamu memang sudah bersih karena
firman yang telah Kukatakan kepadamu
[tidak diputarbalikkan, tidak dilencengkan]”
(Yoh. 15:3). Tidak sedikitpun diputarbalikkan,
tidak sedikitpun dilencengkan, namun
Firman Sang Pencipta yang hidup, tegas, dan
menyucikan tertulis dalam Roh Kudus dari
Surga dan dalam darah Yesus.
Firman Sang Pencipta membersihkan
jiwa manusia dari doktrin palsu, Firman
yang hidup dan tidak diputarbalikkan
membersihkan segala kebencian dan
kekerasan oleh penilaian palsu yang
diletakkan dalam pikiran dan hati manusia
oleh ajaran palsu dari pekerjaan Setan
(gereja dan pemerintahannya). Doktrin
palsu yang lemah dan tidak konsisten
akan dibersihkan dari manusia. Air
hidup Bapa yang tidak diputarbalik, tidak
dilencengkan memberitahu kita bahwa
Sang Pencipta membenci iblis, gereja iblis,
dan anak-anak iblis yang tidak bertobat.
Anak-anak iblis yang tidak bertobat adalah
mereka yang membenci Firman Sang
Pencipta yang tegas, tidak diputarbalikkan,
tidak dilencengkan, air hidup murni dari
tahta suci Sang Pencipta di Surga. Air suci
yang hidup Firman Sang Pencipta yang
tidak dilencengkan, tidak dibelokkan
menyatakan bahwa semua yang tidak
percaya Firman-Nya (yang tegas, tidak
dilencengkan, tidak dibelokkan) akan
dikutuk, namun mereka yang percaya
dan dibaptis akan diselamatkan. Berikut
ini adalah kutipan langsung dari Firman
Yesus yang tegas, saat berbicara dengan
pengikut-Nya (mereka yang percaya dan
mengikuti-Nya): “Siapa yang percaya
dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi
siapa yang tidak percaya akan dihukum
(dikutuk)” (Mrk. 16:16).
Yesus berkata bahwa Ia benci perbuatan
Nikolaus, penyembah berhala, dan inilah
Kitab Suci yang tidak diputarbalik, dan
tidak dilencengkan mengenai ketegasanNya: “Demikian juga ada padamu
orang-orang yang berpegang kepada
ajaran pengikut Nikolaus [orang Kristen
palsu dan pemuja yang tidak alkitabiah],
hal yang AKU BENCI” (Why. 2:15).
Yesus benci pemutarbalikkan dan
pelencengan palsu dari Firman-Nya yang
tegas, sama seperti kekeliruan yang tidak
ada dalam perkataan-Nya, atau agama
palsu, dan pemujaan berhala yang Sang
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Pencipta sebut doktrin palsu. Rasul Paulus
memperingatkan kita untuk tidak menerima
doktrin dari malaikat dari Surga atau dari
siapapun, melainkan kita diminta oleh
Paulus untuk membaca dan menerima
hanya Firman Sang Pencipta yang benar dan
tegas. Terdapat perkataan yang benar, tegas,
tidak diputarbalikkan, tidak dilencengkan
dari Rasul St. Paulus orang Yahudi: “Tetapi
sekalipun kami [Para Rasul Kudus],
atau seorang malaikat dari sorga yang
memberitakan kepada kamu suatu injil
yang berbeda dengan Injil yang telah kami
beritakan kepadamu, terkutuklah dia”
(Gal. 1:8). Rasul Paulus juga menyatakan:
“Beritakanlah firman [yang tegas, tidak
dilencengkan dan tidak dibelokkan]” (II
Tim. 4:2). Lanjut Rasul Paulus, “Karena akan
datang waktunya [hari terakhir...saat ini juga]
orang tidak dapat lagi menerima ajaran
sehat [Firman Sang Pencipta yang ditulis
dengan tegas oleh Roh Kudus dari tahta Sang
Pencipta, dengan tidak diputarbalikkan atau
dilencengkan sama sekali]; tetapi mereka
akan mengumpulkan guru-guru menurut
kehendaknya untuk memuaskan keinginan
telinganya” (guru-guru dan pengkhotbah
palsu, agama non-alkitabiah sesat dan
pendeta Kristen palsu) yang membenci
kebenaran Firman Sang Pencipta dan anakanak Kristus (II Tim. 4:3). Pelayan Sang
Pencipta menyingkapkan Setan, dan gereja
Setan, dan pemerintahan Setan, serta agenagennya. Pelayan Sang Pencipta menolak
untuk melencengkan dan membelokkan
Firman Sang Pencipta atau berkompromi
dengan Iblis, gereja Iblis, pemerintahannya,
atau anak-anaknya, yang adalah guru palsu,
anak-anak terkutuk. “Mereka bagaikan
awan yang tak berair, yang berlalu ditiup
angin [doktrin setan palsu berturut-turut];
mereka bagaikan pohon-pohon yang
dalam musim gugur [pohon seperti ini
adalah orang Kristen palsu, karena jiwa-jiwa
yang mereka ajar adalah diajarkan dengan
doktrin palsu] tidak menghasilkan buah,
pohon-pohon yang terbantun dengan akarakarnya dan yang mati sama sekali” (Yud.
12) yang berakhir sama seperti bapa mereka
sang iblis--yang terbakar dalam Neraka
abadi. Mereka “menghina kekuasaan
[perintah Sang Pencipta yang tidak
diputarbalikkan dan tidak dilencengkan...
Firman-Nya, kekuasaan pemerintahan Sang
Pencipta], serta menghujat semua yang

mulia di sorga [orang kudus Sang Pencipta
yang menyampaikan Firman-Nya hari ini]”
(Yud. 8).
Ya, Setan perlu gerejanya, gereja yang
memusnahkan Firman Sang Pencipta,
yang memutarbalikkan dan melencengkan
dan menggunakan Firman Sang Pencipta
melawan pria dan wanita Sang Pencipta
yang sangat suci yang dikirim hari ini dari
Sang Pencipta untuk menjelaskan Firman
Sang Pencipta (yang mencakup Setan,
gereja Setan, dan kendali pemerintahan
dunia Setan). Kita orang Kristen tidak
tunduk pada kuasa pemerintahan gereja
setan ini karena ia diberdayakan oleh
kekeliruan dari kelemahan Setan. Firman
Sang Pencipta yang tidak diputarbalikkan
menyatakan: “Biarlah setiap jiwa
dihadapkan pada KEKUATAN LEBIH
TINGGI. Karena tiada kekuatan selain
kekuatan Sang Pencipta: [kekuatan
sejati, kekuatan abadi] kekuatan yang
ditahbiskan Sang Pencipta.
“Sebab itu barangsiapa melawan
kekuatan [KJV Inggris], ia melawan
ketetapan Sang Pencipta dan siapa yang
melakukannya, akan mendatangkan
hukuman atas dirinya. [Sang Pencipta
menahbiskan utusan Sang Pencipta untuk
menjunjung aturan-Nya di bumi. Dia
menyebut pelayan-Nya penguasa. Pelayan
Sang Pencipta harus memerintah dengan
tegas, hanya dengan Firman-Nya.]
Karena penguasa bukanlah sebuah
teror terhadap pekerjaan baik, [Firman
Sang Pencipta yang tegas] namun bagi
iblis. Maukah kamu hidup tanpa takut
terhadap kekuatan [KJV Inggris]?
[Mereka yang menjunjung Firman Sang
Pencipta yang tegas] Perbuatlah apa
yang baik [berkhotbah dan lakukan
Firman Sang Pencipta]; dan kamu akan
beroleh pujian dari padanya: Karena
pemerintah [Kekuatan di bumi yang
ditahbiskan Sang Pencipta] adalah hamba
Sang Pencipta untuk kebaikanmu” (Rm.
13:1-4). Setan telah memutarbalikkan
Kitab Injil ini untuk mengindikasi bahwa
ini adalah gereja Setan dan pemerintahan
dan agen Setan, namun ini adalah
kejahatan. Ayat empat dan lima, pasal
tigabelas dari Roma menyatakan: “Tetapi
jika engkau berbuat jahat, takutlah
akan dia [Utusan Sang Pencipta, kuasa
Sang Pencipta di dunia] karena tidak

percuma pemerintah menyandang
pedang [Firman Sang Pencipta yang
tegas]. Pemerintah adalah hamba Sang
Pencipta untuk membalaskan murka
Sang Pencipta atas mereka yang berbuat
jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan
diri, bukan saja oleh karena kemurkaan
Sang Pencipta [jika Anda melakukan
hal yang bertentangan dengan Firman
Sang Pencipta yang tegas], tetapi juga
oleh karena suara hati kita.” “Itulah
juga sebabnya maka kamu membayar
pajak [memberikan perpuluhan dan
persembahan kepada mereka, bukan
pada gereja Setan], Karena mereka
yang mengurus hal itu adalah pelayanpelayan Sang Pencipta [Firman Sang
Pencipta yang tegas]. Bayarlah kepada
semua orang apa yang harus kamu
bayar” (Rm. 13:6-7). “Janganlah kamu
berhutang apa-apa kepada siapapun
juga” (Rm. 13:8), tetapi penuhilah
perintah Sang Pencipta, yang berarti
saling mengasihi. Sebab barangsiapa
mengasihi, ia sudah memenuhi perintah
Sang Pencipta. Anda dapat melihat jelas
bahwa pekerja iblis di dunia ini dari
gereja dan pemerintahan Setan telah
memutarbalikkan Kitab Injil ini dan
menipu dunia (karena dunia tidak kenal
Alkitab) meskipun begitu, ketegasan
Kitab Injil ini menunjukkan bahwa Setan
lemah dan pelayan Sang Pencipta adalah
kuasa Sang Pencipta di bumi, dan bahwa
setiap orang tunduk di bawah kuasa ini.
Setan tidak memiliki kuasa. Ia tidak
dapat memberi hidup; ia tidak dapat
menghidupkan orang mati; ia tidak dapat
menyembuhkan; ia adalah kematian.
Tidak ada kuasa dalam kematian; ia
adalah pangeran kematian (Ibr. 2:14). Roh
yang sama ada dalam pekerjaan iblis di
bumi hari ini. Mereka yang melencengkan
firman menurut pengertian mereka
adalah upaya untuk menyamakan Kristus
(yang adalah Firman Sang Pencipta), dan
menyalibkan Yesus di kayu salib karena
versi dusta dari Firman Sang Pencipta.
Seiring mendekatnya waktu hingga
kedatangan Yesus yang kedua, Setan akan
membuat segala sesuatunya lebih sulit di
bumi. Ini dilakukannya untuk menambah
kebingungan, karena ia tahu Kitab Injil
yang menceritakan bahwa Pelayan suci
Sang Pencipta akan menyingkapkan ia
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dan pekerjaannya sesaat sebelum Yesus
kembali ke bumi. Dengan keputusasaan
Setan membunyikan alarm ke semua
agennya, karena waktunya telah tiba.
Rahasia Paus bukanlah rahasia lagi. Betapa
hal ini sebuah tragedi baginya, dan seluruh
pengikutnya.
Selama
berabad-abad
plotnya, plot dari gerejanya yang diperkuat
oleh kendali pemerintahan, dan dirinya
sendiri adalah suatu misteri, namun
kini mereka akan disingkapkan. Banyak
yang diperdaya oleh gerejanya kini dapat
melihat jelas cahayanya dan memilikinya,
dan melakukan eksodus mereka sekarang
dari agama palsunya dan menuju Firman
Sang Pencipta yang tegas (Tubuh Kristus).
Mereka bingung, namun kini mereka
tidak lagi bingung. Hati Sang Pencipta
bersukacita saat Kristus memasukinya, dan
mereka kini berjalan di dalam-Nya, tentara
bagi Kristus. Kini mereka tahu Firman
Sang Pencipta hidup, karena Firman itu
telah membawa mereka dari kematian
kepada kehidupan yang kekal.
Firman Sang Pencipta adalah Yesus.
Setan menghimpun tentaranya yang mati
lemah bersama, mereka yang menolak
kebenaran dan cahaya, namun memilih
kegelapan, kematian, dan Neraka yang
tinggal dalam gereja Setan. Mereka
berkumpul bersama untuk memulai
perang terhadap Sang Pencipta yang Maha
Kuasa dan orang-orang kudus-Nya. Yesus
berkata Ia juga akan memulai perang
(Why. 19:11). Banyak orang, banyak
orang di lembah penentuan (Yoe. 3:14).
Sekarang adalah saatnya berpihak. Orangorang penakut dan orang-orang yang
tidak percaya akan selamanya berdiam
di Neraka (Why. 21:8). Orang benar akan
berani seperti singa (Ams. 28:1) dan akan
bercahaya seperti bintang-bintang (Dan.
12:3). Kita orang-orang kudus yakin
bahwa Yesus akan menang, dan Setan juga
yakin akan hal itu, karena ia tahu, bahwa
waktunya sudah singkat (Why. 12:12) “...si
Iblis, berjalan keliling sama seperti singa
yang mengaum-aum dan mencari orang
yang dapat ditelannya” (I Ptr. 5:8).
Tuhan, melalui Rasul Paulus,
menyatakan: “Dan itulah sebabnya Sang
Pencipta mendatangkan kesesatan atas
mereka, yang menyebabkan mereka
percaya akan dusta: supaya dihukum
semua orang yang tidak percaya akan

kebenaran dan yang suka kejahatan.
[Segala sesuatu yang bertentangan
dengan Firman Sang Pencipta yang
benar dan tegas]” (II Tes. 2:11-12).
Kesesatan yang Tuhan datangkan bagi
mereka (karena mereka hidup dalam
dusta) membuat mereka sangat berani
(lebih bodoh dari sebelumnya) untuk
melawan Yang Maha Kuasa, dan mereka
akan dikutuk. Mereka akan dimusnahkan
olehsinar kedatangan-Nya (II Tes. 2:8).
Rasul Paulus berkata, seperti kita,
bahwa Tuhan datang ke bumi lagi,
namun tidak hingga pertama-tama ada
penjauhan dari kebenaran, FirmanNya. Rasul Paulus menyatakan juga
bahwa Yesus tidak akan kembali hingga
“haruslah dinyatakan dahulu manusia
durhaka, yang harus binasa” (II Tes.
2:3). “Yaitu lawan yang meninggikan
diri di atas segala yang disebut atau
yang disembah sebagai Sang Pencipta;
Bahkan ia duduk di Bait Sang Pencipta,
dan mau menyatakan diri sebagai Sang
Pencipta” (II Tes. 2:4). Yesus, melalui
gereja kita, tengah menyingkapkan
Setan, gerejanya, dan pemerintahannya
hari ini, dan orang Kristen palsu
membenci kita olehnya, karena kita
juga menyingkapkan mereka sebagai
yang palsu, dengan tuhan palsunya
di Roma yang meninggikan dirinya
di atas Sang Pencipta, dan gereja dan
pemerintahannya yang diperlukan Setan
untuk memperdaya dunia (Why. 12:9).
Yang mana ia lakukan, Sang Pencipta
berkata ia akan lakukan dalam kitab
Wahyu, Daniel, II Tesalonika, Matius,
dan dalam keseluruhan Alkitab.
Apabila Anda melihat berita,
Anda akan saksikan bahwa gereja dan
pemerintahan Setan menyingkapkan
dirinya sendiri akhir-akhir ini, dan jika
Anda tahu Alkitab Anda akan dapat
melihat penyingkapan ini dengan jelas
juga. Alkitab berkata bahwa seluruh
bangsa akan bergabung dan memberi
kuasa kepada Iblis dan gerejanya (Why.
17:2). Katolik Irlandia Ronald Reagan
(dengan palsu disebut orang Belanda)
telah membantu pemenuhan Kitab
Injil dengan melawan hukum (tidak
konstitusional) menempatkan agen
federal ke dalam dewan Vatikan nabi
palsu. Ronald Reagan, patuh kepada

sumpah Jesuit, telah (dengan nyaman)
menjadi Protestan di antara para
Protestan hingga semua dapat dicapai
menurut Kitab Injil.
Ini hanyalah satu dari banyak
pernyataan bahwa Ronald Reagan telah
meninggikan hubungan pemerintahangereja setannya dengan tuhannya,
Paus. “Saya bersyukur atas bantuan
anda dalam membentuk kebijakan
Amerika guna mencerminkan kehendak
Paus [tuhannya Reagan], dan saya
menantikan bimbingan lebih lanjut
dari yang maha kudus, Paus John Paul
II.” Kutipan ini adalah dari pidato yang
disampaikan kepada National Catholic
Educational Institute pada tanggal
15 April 1982. Segenap administrasi
Reagan merupakan penganut Katolik
Roma (gereja Setan). Hal ini diketahui
dan telah ditayangkan di televisi,
radio dan surat kabar sejumlah ribuan
kali. Empat rujukan ke hal ini dapat
ditemukan di majalah Church and State
dalam artikel oleh Albert Menendez
yang bertajuk: “Tentang Presiden dan
Paus,” Juni 1982. The National Catholic
Reporter dan Congressional Quarterly
juga merupakan sumber informasi bagi
fakta mengejutkan ini.
Reagan juga menyatakan hal berikut
pada Catholic Knights of Columbus
Convention, di mana ia berpidato pada tgl
6 Agustus 1986:
“Saya senang dapat menyampaikan
kepada Anda [saudara seiman Katolik]
bahwa saya telah menunjuk dua ratus
delapan puluh empat hakim federal—
pria dan wanita dengan nilai fundamental
yang sama dengan yang Anda dan saya
miliki [nilai Katolik], dan bahwa saat
kita mundur dari jabatan, administrasi
kita telah menunjuk sekitar empat puluh
lima persen dari seluruh hakim federal...
Saya terlebih lagi gembira karena seperti
yang beberapa dari Anda ketahui,
Hakim Scalia adalah orang AmerikaItalia pertama yang dinominasikan ke
Mahkamah Agung.”
Hakim-hakim Mahkamah Agung
yang telah Reagan tunjuk akhir-akhir ini
semua adalah pengikut Katolik Roma
(gereja Setan). Anggota Senat dan DPR
semua adalah pengikut Katolik Roma
(gereja Setan) dan/atau pendukung
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Katolik Roma, dan yang membentuk
kebijakan Amerika, kata Reagan, adalah
Paus John Paul II (pemimpin coven gereja
Setan).
Ronald Reagan telah merusak Konstitusi
AS saleh kita demi hukum Kanon
Romawi (hukum Setan), dan menurut
hukum sekuler (Konstitusi AS yang saleh)
harus diberhentikan bersama seluruh
administrasinya tanpa penundaan, jika kita
ingin menyenangkan Sang Pencipta dan
kembali kepada kasih karunia-Nya dan
terhindar dari Neraka abadi.
Seluruh fase dari sistem pemerintahan
dan yudisial yang baik dan sejati dari
tanah kita termasuk kota kecil, telah kebas,
terpikat, terhipnotis, rusak otak, ternodai,
dibuat muak, terpesona, terperdaya, tertipu,
terkena kanker, rusak, dan hampir terbunuh
(hampir mati) oleh kelompok lemah dari
preman setan ini yang memberi kuasa
kepada gereja Setan, dan setiap orang berdiri
tanpa melakukan apapun sementara pers
Vatikan secara domestik dan internasional
memancarkan kebohongannya dan sesama
konspirator lainnya mengambil bagian
dalam pekerjaan iblis mereka. Gereja
Setan dengan cepat membuat daftar agen
penegakkan hukumnya (dengan sebutan
palsu) untuk secara tidak konstitusional,
secara ilegal menahan mereka yang dikirim
oleh Sang Pencipta untuk menyampaikan
kebenaran
Sang
Pencipta
yang
menyingkapkan pemerintahan dan gereja
Setan. Ini bertentangan bahkan dengan
hukum sekuler (kebebasan berpendapat,
kebebasan beragama, kebebasan pers).
Setan tidak menyukai hal ini... ia tidak
dapat lagi mengelabui. Kompleksitas yang
tidak ada artinya!!
Pengikut Setan menjerit “Hentikan
ini dengan cara apapun, mereka
menyingkapkan kita!! Kita harus
merumuskan
undang-undang
baru
melawan kebebasan berbicara dan
kebebasan pers...Kita akan menyebutnya
“GENOSIDA”!! Tangkap mereka seperti
Iblis, bapa kita dua ribu tahun lalu
menangkap Yesus dan selama berabadabad sebelumnya dan setelah itu mereka
menangkap para nabi dan rasul. Tangkap
mereka dan jadikan itu kebijakan yang
tetap!! Ke neraka saja Konstitusi AS itu!!
Buang ke pipa saluran pembuangan!! Ke
Neraka saja undang-undang Amerika!!

Lemparkan ke luar jendela!! Lalu bakarlah!!
Apabila penegak hukum tidak mampu
melakukannya, kita akan mengumpulkan
kekuatan militer yang telah dicuci otaknya
seperti yang kita lakukan di Jerman, pada
SS dan Gestapo, saat kita lakukan pada
orang Yahudi!!" Setan terus-menerus
menjerit. Apakah Amerika harus terus
menjadi Katolik Roma? Kita tidak perlu
mengaku acuh pada penghakiman dari
Sang Pencipta oleh karena belenggunya di
sini atau belenggu abadinya di Neraka.
Catatan yang tak tertuliskan di
sejarah, dengan tidak menyebutkan
contoh mengerikan dari kontemporer
Amerika Latin, Spanyol, Irlandia, Italia,
dan kini seluruh dunia, yang adalah
peringatan yang jelas bahwa tujuan Roma
telah dinyatakan jelas, dan bahwa sarana
di mana ia berusaha mencapai tujuannya
tidaklah tersembunyi (dominasi jiwa
manusia, dominasi dunia, juga ditemukan
lebih nyata dari Firman Sang Pencipta).
Berikut adalah kutipan dari Sumpah
Katolik Jesuit:
“Putra Katolikku, sampai sekarang
kamu telah diajarkan untuk berlaku
seperti orang yang berpura-pura: Menjadi
seorang Katolik Roma di antara pengikut
Katolik Roma, dan menjadi mata-mata
bahkan di antara saudara kamu; untuk
tidak mempercayai manusia, tidak
percaya siapapun, di antara para reformis,
menjadi seorang reformis; di antara para
Huguenot (Protestan Perancis), menjadi
seorang Hugeunot; di antara Calvinist,
menjadi seorang Calvinist; di antara orang
Protestan, menjadi seorang Protestan; dan
memperoleh kepercayaan mereka guna
mencari bahkan untuk berkhotbah dari
mimbar mereka dan untuk mencela dengan
berapi-api dalam sifat alami kamu, agama
kudus kita dan Paus; Dan bahkan untuk
menjadi serendah mungkin demi menjadi
seorang Yahudi di antara para Yahudi,
sehingga kamu dapat mengumpulkan
seluruh informasi demi keuntungan
tugasmu sebagai tentara Paus yang setia.
Kamu telah diajarkan untuk dengan penuh
tipu daya menanamkan benih-benih
kecemburuan dan kebencian di antara
negara-negara yang damai dan menghasut
mereka untuk menumpahkan darah.”
Pernyataan ini dapat ditemukan
dalam Perpustakaan Kongres dalam buku

bertajuk, The Engineer Corps of Hell oleh
Edwin A. Sherman, dan juga ada di dalam
Congressional Record. Dan ingatlah
bahwa presiden, gubernur, hakim-hakim
dan seluruh pejabat pemerintah Katolik
yang mengambil sumpah ini pertamatama harus patuh kepada gereja Katolik.
Ketidaktahuan terburuk di dunia ini
adalah tidak mengetahui Firman Sang
Pencipta yang Hidup. Saat Anda tidak
tahu tentang Alkitab, Anda tersandung
dalam kegelapan seperti pria atau wanita
yang buta (Yoh. 12:35) karena Anda
tidak dapat melihat ke mana Anda pergi.
Miliaran orang telah hidup dan mati
sia-sia dan sedang mengalami Neraka,
bukan seperti pergi mencari pengalaman
dari satu tempat ke tempat lain demi
pengalaman baru, namun ini adalah
pengalaman abadi dalam lautan api yang
menyala dan tidak dapat dipadamkan.
Di sanalah akan terdapat ratap dan
kertak gigi selamanya (Mat. 8:12).
Apabila banyak orang yang tidak tahu
akan Alkitab mengetahui Firman Sang
Pencipta, mereka akan tahu seperti saya
tahu bahwa Setan memerlukan gerejanya
dan bahwa gerejanya memerlukan kuasa
penegakkan untuk melenyapkan semua
agama lainnya dan hanya menaikkan
agamanya.
Setan
harus
terlebih
dahulu dengan licik membuat seluruh
pemerintahan dalam kendalinya (PBB).
Ini harus dilakukan diam-diam, dengan
kesabaran, dengan rahasia oleh para
pengikut yang berkomitmen kuat oleh
sumpah untuk tidak pernah lupa akan
motivasi pemimpin sesatnya.
Amerika harus ditangani dengan
kelicikan dan kerahasiaan ekstra, karena
bangsa ini didirikan di atas sesuatu yang
ditakuti Setan. Sesuatu itu adalah “Dalam
Sang Pencipta Kita Percaya,” didirikan di
atas batu kukuh Yesus Kristus, Firman
Sang Pencipta, yang mana gereja Setan
dan pekerja pemerintahnya benci.
Mereka akan membuat kita percaya
bahwa negara ini didirikan di atas Patung
Liberty... itu tidak benar. Patung Liberty
diberikan kepada kita oleh Perancis,
karena Perancis mengenali bahwa kita
memiliki kebebasan yang tidak dimiliki
oleh semua negara lainnya. Kebebasan
ini tidak dibangun dan didirikan di atas
Patung Liberty, melainkan di atas Firman
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Sang Pencipta. Ya, mereka dengan
putus asa berusaha mengaburkan arti
sebenarnya dari Kebebasan di Amerika...
“Dalam Sang Pencipta Kita Percaya.”
Sejak kelahiran bangsa kita yang
percaya dalam Sang Pencipta, Setan
Jesuit dan pemimpinya telah senantiasa
menggemakan,
“kita
tidak
dapat
membiarkan Kekristenan hidup, kita
harus mendirikan gereja di Amerika
bagi pemimpin kita (Setan)... Kita
harus memasuki tenaga kerja Amerika,
pemerintahan bebasnya, pres bebasnya,
serikat kerja yang ada, dan tentu saja
melakukan yang terbaik seperti biasanya.
Kejahatan, kebiasaan buruk, korupsi,
hiburan, kesenangan, dan obat terlarang
harus kita kendalikan (lazim terjadi di
seluruh dunia), dan akhirnya kita harus
melemahkan bangsa yang saleh ini yang
mana dilandaskan pada “Dalam Sang
Pencipta Kita Percaya” dan yang sepenuhnya
berdiri di atas Firman Sang Pencipta (yang
benar), dengan menembusnya bersama
bapa kita, pesan Setan (yang pertama
berkhotbah langsung kepada Hawa di
Taman Eden). Kita akan berkhotbah bahwa
(Sang Pencipta tidak membenci apapun,
Sang Pencipta adalah kasih, Alkitab adalah
mitos, dan Paus adalah Sang Pencipta.)
Jika kita dapat menembus seluruh
gereja dengan pesan palsu ini, kita dapat
memenangkan Amerika untuk bapa Setan,
dan ia akan memberi banyak penghargaan
kepada kita di dunia sementara ini... paling
tidak ia berkata begitu. Jika kita dapat
menghentikan orang-orang dari membaca
Alkitab atau membuat mereka membaca
salah satu dari Alkitab versi terbaru kita,
maka kita bahkan dapat membuat orangorang bodoh ini percaya bahwa Sang
Pencipta Semesta Alam bahkan mengasihi
bapa kita, Iblis, bahwa Ia mengasihi dosa,
kecemaran, korupsi dan apapun yang Sang
Pencipta katakan yang akan mengirim
kita ke Neraka. Namun dalam kenyataan
Sang Pencipta membenci Setan, sebab
oleh karena Setanlah Kristus harus datang
ke dunia dan mati dan berdiam di Neraka
selama tiga hari. Namun Ia bangkit dari mati
dan hidup kembali selamanya. Ia membenci
dosa karena Ia harus menumpahkan
darah-Nya untuk menghapusnya dari jiwa
manusia. Kita yang percaya dan bersyukur
dan memelihara perintah-Nya (Firman

Sang Pencipta yang lurus dan tegas) tahu
bahwa Sang Pencipta benci, memandang
hina dan akan menghukum mereka yang
melawan-Nya dan orang-orang kudus-Nya
(Mzm. 105:15).
Pekerjaan yang telah Sang Pencipta
tugaskan untuk dilakukan di bumi belum
dilakukan. Orang-orang bumi telah
mengecewakan Sang Pencipta. Bumi
bertaburan korupsi. Kita di Gereja Kristen
Alamo Kudus sedang menuju perang
salib hingga kedatangan-Nya. Setan tidak
pernah dan tidak akan pernah bertobat.
Neraka akan dibuka lapang-lapang bagi
para pengkhotbahnya, gurunya, ia, dan
bagi seluruh pengikutnya (Yes. 5:14) bagi
mereka yang telah mengalahkan bangsabangsa (Yes. 14:12).
Setan
memerintahkan,
“Dengan
mengendalikan serikat kerja kita dapat
meningkatkan biaya tenaga kerja,
menghentikan jutaan orang Amerika dari
pekerjaannya dan kita dapat menutup
ribuan bisnis dan memberi bangsa lain yang
telah di bawah kendali kita biaya tenaga
kerja yang tidak ditingkatkan agar mereka
dapat memproduksi barang-barang dengan
lebih masuk akal daripada di Amerika
Serikat. Kita dapat mencapai semua ini dari
basis kuat kita di Gedung Putih, Depnaker,
IRS (Dirjen Pajak Vatikan), Serikat buruh,
departemen Bangunan & Keselamatan dan
ratusan departemen lainnya seperti OSHA
dan seluruh agen pemerintah federal dan
negara lainnya yang sekarang di bawah
kendali kita.
“Kita harus mengendalikan seluruh
bank dan Bank Sentral [dan sekarang kita
sedang melakukannya], dan agar sekarang
kita dapat meminjamkan uang kepada
orang kita sendiri dan memboikot semua
orang yang membenci bapa kita, iblis
[seperti Sang Pencipta membencinya].
Dan
kita
harus
mengendalikan
Departemen Pertanian, karena kita harus
mengendalikan seluruh lahan pertanian
bagi bapa kita, Setan. Ini berarti bahwa
kita harus menghentikan bisnis seluruh
petani Amerika, oleh sebab bapa kita Setan
tahu dengan baik bahwa Esau menjual
hak sulungnya demi makanan, dan orang
Amerika adalah manusia sama seperti
semua orang lainnya yang sekarang di
bawah kendali kita. Tanpa kuasa Sang
Pencipta dalam hidup mereka, kita dapat

mengubah kepercayaan mereka dengan
makanan, seperti yang telah kita lakukan
di negara lain, menjadi penganut Katolik.
Apabila mereka mengubah agama dan
menjadi patuh, kita dapat memberi
mereka makanan sebagai ganti jiwa
mereka [makanan yang tidak berasal dari
tanah mereka].
“Apabila kita mencuri seluruh tanah
pertanian dengan membuat para petani
percaya bahwa Konstitusi AS itu kuno,
maka kita akan memiliki tanah mereka
dan kita akan memberi jatah makanan
bagi mereka dari bapa kita, Iblis. Karena
mereka kini menyembahnya, mereka akan
mendapat pembagian jatah makanan.”
Saat para petani menyembah Sang
Pencipta dan berpegang pada Konstitusi,
mereka punya tanah mereka dan tidak
memerlukan jatah makanan. Itu saat mereka
adalah manusia, dan bukan orang berwatak
lemah penyembah Setan. Saat mereka
berpegang pada Firman Sang Pencipta,
tidak ada yang dapat mengalahkan mereka.
Para pelayan “Sang Pencipta adalah kasih”
kita telah melakukan pekerjaan yang
sangat baik. Setan telah puas. Kini mari
kita menandai mereka seperti yang kita
lakukan pada hewan ternak, agar kita
dapat memastikan kesetiaan mereka... Sang
Pencipta menyebut tanda ini “Tanda dari
Binatang” (Why. 19:20). Bapa kita Iblis
tidak menyukai nama itu, sehingga kita
akan menyebutnya dengan lebih indah
seperti tanda kedamaian atau persaudaraan
atau tanda palsu lainnya. Dan kita harus
menghancurkan Gereja Kristen Alamo
Kudus, karena mereka akan memberitahu
setiap orang di manapun apa yang kita
lakukan dan bahwa Sang Pencipta akan
mengirim kita ke Neraka dengan melakukan
ini, dan mereka memberitahu setiap orang
bahwa mereka akan menuju Neraka jika
mereka menerima tanda persaudaraan
kita. Mereka juga memiliki Alkitab Injil
untuk membuktikannya. Itu sebabnya kita
harus menghentikan mereka. Bapa kita di
Roma berkata pada Ronnie di Washington
untuk
memerintahkan
Mahkamah
Agung untuk mencari masalah dengan
Gereja Kristen Alamo Kudus. Reagan
bahkan menyampaikan berita bahwa
Gereja Kristen Alamo Kudus seharusnya
membayar upah para sukarelawan yang
melayani Sang Pencipta. Ini bahkan saat
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setelah Gereja Kristen Alamo Kudus telah
memberi dua kali lipat atau lebih dari
sembilan belas juta dollar dalam bentuk
tunjangan sementara, dan telah memimpin
setiap orang di gereja kepada hidup abadi
melalui Yesus Kristus Sang Pencipta
dan Juru Selamat kita. Kebanyakan dari
pengikut Gereja Kristen Alamo Kudus
telah ditebus dari hidup penuh kekerasan,
kejahatan, pencurian, narkotika dan obat
terlarang dan kini telah menjadi contoh
berkilau dari Sang Pencipta yang hidup
yang memperbaiki seluruh komunitas dari
dunia. Apabila semua orang di negara bebas
kita segera mematuhi Alkitab sesuai yang
ditulis, seluruh kekuatan dan kendali Setan
akan lenyap seketika juga. Amerika Serikat
dulunya berjaya hanya karena ia berpegang
pada Firman Sang Pencipta yang tegas.
Bapak pendiri telah memastikan hal ini. Ya,
Setan perlu seluruh agen pemerintahannya
untuk melawan seluruh anak-anak Sang
Pencipta yang tertinggal di bangsa ini dan
ia harus melenyapkan orang-orang “Dalam
Sang Pencipta Kita Percaya” dan undangundang tanah air kita yang kita, sebagai
orang Kristen sejati berdiri di atasnya.
Setan, gerejanya, pemerintahannya, dan
orang-orangnya sedang berperang dengan
Konstitusi AS “Dalam Sang Pencipta Kita
Percaya.” Pemimpin dunia Setan, setelah
melemahkan Amerika melalui serikat
kerjanya, perdagangan narkotika dan
obat terlarang, panti aborsi, pornografi
dan pengajaran humanistik di sekolah
dan universitas kita kini menyatakan
melalui media berita mereka bahwa
Konstitusi AS sudah ketinggalan zaman
dan kuno. Namun Firman Sang Pencipta,
yang merupakan dasar dari Konstitusi
AS, tidaklah kuno tetapi sama kemarin,
sekarang, dan selamanya. “Langit dan bumi
akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak
akan berlalu” (Mat. 24:35) dan pada hari
penghakiman setiap orang akan dihakimi
oleh Firman Sang Pencipta. Iblis pendusta
ini yang berkata bahwa Konstitusi AS, yang
berdasarkan pada Firman Sang Pencipta,
adalah kuno tidak akan berkata ia kuno
saat itu, namun mereka akan menangis
dan mengkertakan gigi mereka. Yesus
menyebut Setan bapa dari segala pendusta.
Ini berarti gerejanya, pemerintahannya,
dan seluruh pengikutnya adalah pendusta.
Dengan membuat orang-orang percaya

kebohongannya, ia telah menjadikan
bangsa ini bangsa pengemis seperti
dirinya...Setan dengan segala cara ingin
dan harus memiliki kepatuhan dari anakanaknya, karena ia melihat kepatuhan
yang diberikan kepada Sang Pencipta oleh
anak-anak Sang Pencipta, dan Setan sangat
cemburu dengan Sang Pencipta. Ingatlah,
Setan pengemis ini berkata,
“Aku hendak naik ke langit,
aku hendak mendirikan takhtaku
mengatasi
bintang-bintang
Sang
Pencipta: dan aku hendak duduk di atas
bukit pertemuan, jauh di sebelah utara:
Aku hendak naik mengatasi ketinggian
awan-awan, hendak menyamai Yang
Mahatinggi” (Yes. 14:12-14).
Namun Sang Pencipta berkata,
“Sebaliknya, ke dalam dunia orang
mati engkau diturunkan, ke tempat
yang paling dalam di liang kubur” (Yes.
14:15).
Apabila
Anda
mengikuti
kepemimpinan Setan, Anda akan
mengikutinya ke kehancuran dan Neraka
abadi dengan kutukan sepanjang hari
selama masa hidupmu di bumi; namun
jika Anda mengikuti kepemimpinan
Sang Pencipta, Anda akan mempunyai
kesempurnaan Sang Pencipta, hidup
abadi dan hidup dengan kelimpahan
(Yoh. 10:10) di atas bumi ini, dan
bangsamu akan lebih besar dan tinggi di
atas semua bangsa.
1 Dan ia akan datang untuk berlalu,
jika engkau baik-baik mendengarkan
suara Sang Pencipta, Penciptamu,
dan melakukan dengan setia segala
perintah-Nya yang kusampaikan
kepadamu pada hari ini, maka Tuhan,
Sang Penciptamu, akan mengangkat
engkau di atas segala bangsa di bumi:
2 Dan segala berkat ini akan datang
kepadamu dan menjadi bagianmu, jika
engkau mendengarkan suara Tuhan,
Sang Penciptamu.
3 Diberkatilah engkau di kota dan
diberkatilah engkau di ladang.
4 Diberkatilah buah kandunganmu,
hasil bumimu dan hasil ternakmu,
yakni anak lembu sapimu dan
kandungan kambing dombamu.
5 Diberkatilah bakulmu dan tempat
adonanmu.
6 Diberkatilah engkau pada waktu

masuk dan diberkatilah engkau pada
waktu keluar.
7 Tuhan akan membiarkan musuhmu
yang maju berperang melawan engkau,
terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan
mereka akan menyerangi engkau, tetapi
bertujuh jalan mereka akan lari dari
depanmu.
8 Tuhan akan memerintahkan
berkat ke atasmu di dalam lumbungmu
dan di dalam segala usahamu; Ia akan
memberkati engkau di negeri yang
diberikan kepadamu oleh Tuhan, Sang
Penciptamu.
9 Tuhan akan menetapkan engkau
sebagai umat-Nya yang kudus, seperti
yang dijanjikan-Nya dengan sumpah
kepadamu, jika engkau berpegang pada
perintah Tuhan, Sang Penciptamu, dan
hidup menurut jalan yang ditunjukkanNya.
10 Maka segala bangsa di bumi
akan melihat, bahwa nama Tuhan telah
disebut atasmu, dan mereka akan takut
kepadamu.
11 Juga Tuhan akan melimpahi
engkau dengan kebaikan dalam buah
kandunganmu, dalam hasil ternakmu
dan dalam hasil bumimu--di tanah
yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah
kepada nenek moyangmu untuk
memberikannya kepadamu.
12 Tuhan akan membuka bagimu
perbendaharaan-Nya yang melimpah,
yakni langit, untuk memberi hujan
bagi tanahmu pada masanya dan
memberkati segala pekerjaanmu,
sehingga engkau memberi pinjaman
kepada banyak bangsa, tetapi engkau
sendiri tidak meminta pinjaman.
13 Tuhan akan mengangkat engkau
menjadi kepala dan bukan menjadi
ekor, engkau akan tetap naik dan bukan
turun, apabila engkau mendengarkan
perintah Tuhan, Sang Penciptamu,
yang kusampaikan pada hari ini
kaulakukan dengan setia:
14 Dan apabila engkau tidak
menyimpang ke kanan atau ke kiri
dari segala perintah yang kuberikan
kepadamu pada hari ini, dengan
mengikuti allah lain dan beribadah
kepadanya.
15 Tetapi jika engkau tidak
mendengarkan suara Tuhan, Sang
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Penciptamu, dan tidak melakukan dengan
setia segala perintah dan ketetapan-Nya,
yang kusampaikan kepadamu pada hari
ini, maka segala kutuk ini akan datang
kepadamu dan mencapai engkau:
16 Terkutuklah engkau di kota dan
terkutuklah engkau di ladang.
17 Terkutuklah bakulmu dan
tempat adonanmu.
18 Terkutuklah buah kandunganmu,
hasil bumimu, anak lembu sapimu dan
kandungan kambing dombamu.
19 Terkutuklah engkau pada waktu
masuk dan terkutuklah engkau pada
waktu keluar.
20 Tuhan akan mendatangkan
kutuk, huru-hara dan penghajaran ke
antaramu dalam segala usaha yang
kau kerjakan, sampai engkau punah
dan binasa dengan segera karena jahat
perbuatanmu, sebab engkau telah
meninggalkan Aku.
21 Tuhan akan melekatkan penyakit
sampar kepadamu, sampai dihabiskannya
engkau dari tanah, ke mana engkau pergi
untuk mendudukinya.
22 Tuhan akan menghajar engkau
dengan batuk kering, demam, demam
kepialu, sakit radang, kekeringan, hama
dan penyakit gandum; semuanya itu
akan memburu engkau sampai engkau
binasa.
23 Juga langit yang di atas kepalamu
akan menjadi tembaga dan tanah yang
di bawahpun menjadi besi.
24 Tuhan akan menurunkan hujan
abu dan debu ke atas negerimu; dari
langit akan turun semuanya itu ke
atasmu, sampai engkau punah.
25 Tuhan akan membiarkan engkau
terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu
jalan engkau akan keluar menyerang
mereka, tetapi bertujuh jalan engkau
akan lari dari depan mereka, sehingga
engkau menjadi kengerian bagi segala
kerajaan di bumi.
26 Mayatmu akan menjadi makanan
segala burung di udara serta binatangbinatang di bumi, dengan tidak ada
yang mengganggunya.
27 Tuhan akan menghajar engkau
dengan barah Mesir, dengan borok,
dengan kedal dan kudis, yang dari
padanya engkau tidak dapat sembuh.
28 Tuhan akan menghajar engkau

dengan kegilaan, kebutaan dan
kehilangan akal:
29 Sehingga engkau merabaraba pada waktu tengah hari, seperti
seorang buta meraba-raba di dalam
gelap; perjalananmu tidak akan
beruntung, tetapi engkau selalu diperas
dan dirampasi, dengan tidak ada seorang
yang datang menolong.
30 Engkau akan bertunangan dengan
seorang perempuan, tetapi orang lain akan
menidurinya. Engkau akan mendirikan
rumah, tetapi tidak akan mendiaminya.
Engkau akan membuat kebun anggur,
tetapi tidak akan mengecap hasilnya.
31 Lembumu akan disembelih orang
di depan matamu, tetapi engkau tidak
akan memakan dagingnya. Keledaimu
akan dirampas dari depanmu, dan
tidak akan dikembalikan kepadamu.
Kambing dombamu akan diberikan
kepada musuhmu dengan tidak ada
orang yang datang menolong engkau.
32 Anak-anakmu lelaki dan anakanakmu perempuan akan diserahkan
kepada bangsa lain, sedang engkau
melihatnya dengan matamu sendiri,
dan sehari-harian engkau rindu
kepada mereka, dengan tidak dapat
berbuat apa-apa.
33 Suatu bangsa yang tidak kau
kenal akan memakan hasil bumimu
dan segala hasil jerih payahmu; engkau
akan selalu ditindas dan diinjak.
34 Engkau akan menjadi gila karena
apa yang dilihat matamu.
35 Tuhan akan menghajar engkau
dengan barah jahat, yang dari padanya
engkau tidak dapat sembuh, pada lutut
dan pahamu, bahkan dari telapak
kakimu sampai kepada batu kepalamu.
36 Tuhan akan membawa engkau
dengan raja yang kau angkat atasmu
itu kepada suatu bangsa yang tidak
dikenal olehmu ataupun oleh nenek
moyangmu; di sanalah engkau akan
beribadah kepada allah lain, kepada
kayu dan batu.
37 Engkau akan menjadi kedahsyatan,
kiasan dan sindiran di antara segala bangsa,
ke mana Tuhan akan menyingkirkan
engkau.
38 Banyak benih yang akan kaubawa
ke ladang, tetapi sedikit hasil yang
akan kaukumpulkan, sebab belalang

akan menghabiskannya.
39 Kebun-kebun anggur akan kau
buat dan kau usahakan, tetapi engkau
tidak akan meminum atau menyimpan
anggur, sebab ulat akan memakannya.
40 Pohon-pohon zaitun akan kau punyai
di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak
akan berurap dengan minyaknya; sebab buah
zaitunmu akan gugur.
41 Engkau akan mendapat anakanak lelaki dan anak-anak perempuan,
tetapi mereka bukan bagi dirimu,
sebab mereka akan menjadi tawanan.
42 Segala pohon-pohonmu dan
hasil bumimu akan diduduki oleh
kawanan belalang.
43 Orang asing yang ada di tengahtengahmu akan menjadi makin tinggi
mengatasi engkau, tetapi engkau
menjadi makin rendah.
44 Ia akan memberi pinjaman
kepadamu, tetapi engkau tidak akan
memberi pinjaman kepadanya; ia akan
menjadi kepala, tetapi engkau akan
menjadi ekor.
45 Segala kutuk itu akan datang ke
atasmu, memburu engkau dan mencapai
engkau, sampai engkau punah, karena
engkau tidak mendengarkan suara
Tuhan, Sang Penciptamu dan tidak
berpegang pada perintah dan ketetapan
yang diperintahkan-Nya kepadamu:
46 Semuanya itu akan menjadi
tanda dan mujizat di antaramu dan di
antara keturunanmu untuk selamanya.
47 Karena engkau tidak mau
menjadi hamba kepada Tuhan, Sang
Penciptamu, dengan sukacita dan
gembira hati walaupun kelimpahan
akan segala-galanya;
48 Maka dengan menanggung
lapar dan haus, dengan telanjang dan
kekurangan akan segala-galanya engkau
akan menjadi hamba kepada musuh
yang akan disuruh Tuhan melawan
engkau. Ia akan membebankan kuk
besi ke atas tengkukmu, sampai engkau
dipunahkan-Nya.
49 Tuhan akan mendatangkan
kepadamu suatu bangsa dari jauh,
dari ujung bumi, seperti rajawali yang
datang menyambar; suatu bangsa yang
bahasanya engkau tidak mengerti;
50 Suatu bangsa yang garang
mukanya, yang tidak menghiraukan
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orang tua-tua dan tidak merasa
kasihan kepada anak-anak:
51 Yang akan memakan habis
hasil ternakmu dan hasil bumimu,
sampai engkau punah; yang tidak
akan meninggalkan bagimu gandum,
air anggur atau minyak, ataupun
anak lembu sapimu atau anak
kambing dombamu, sampai engkau
dibinasakannya.
52 Engkau akan ditekannya di segala
tempatmu, sampai runtuh temboktembokmu yang tinggi dan berkubu,
yang kau percayai itu di seluruh
negerimu, bahkan engkau akan ditekan
di dalam segala tempatmu, di seluruh
negeri yang telah diberikan kepadamu
oleh Tuhan Sang Pencipta mu.
53 Dan engkau akan memakan
buah kandunganmu, yakni daging
anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu
perempuan yang diberikan kepadamu
oleh Tuhan, Sang Penciptamu,
--dalam keadaan susah dan sulit yang
ditimbulkan musuhmu kepadamu.
54 Dan orang laki-laki yang paling
lemah dan paling manja di antaramu
akan kesal terhadap saudaranya
atau terhadap isterinya sendiri atau
terhadap anak-anaknya yang masih
tinggal padanya.
55
Sehingga
kepada
salah
seorang dari mereka itu ia tidak mau
memberikan sedikitpun dari daging
anak-anaknya yang dimakannya,
karena tidak ada lagi sesuatu yang
ditinggalkan baginya, dalam keadaan
susah dan sulit yang ditimbulkan
musuhmu kepadamu di segala
tempatmu.
56 Perempuan yang lemah dan
manja di antaramu, yang tidak pernah
mencoba menjejakkan telapak kakinya
ke tanah karena sifatnya yang manja
dan lemah itu, akan kesal terhadap
suaminya sendiri atau terhadap
anaknya laki-laki atau anaknya
perempuan,
57 Karena uri yang keluar dari
kandungannya ataupun karena anakanak yang dilahirkannya; sebab
karena kekurangan segala-galanya ia
akan memakannya dengan sembunyisembunyi, dalam keadaan susah dan
sulit yang ditimbulkan musuhmu

kepadamu di dalam tempatmu.
58 Jika engkau tidak melakukan
dengan setia segala perkataan hukum
Taurat yang tertulis dalam kitab ini,
dan engkau tidak takut akan Nama
yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan
Tuhan, Sang Pencipta mu.
59 Maka Tuhan akan menimpakan
pukulan-pukulan
yang
ajaib
kepadamu, dan kepada keturunanmu,
yakni pukulan-pukulan yang keras lagi
lama dan penyakit-penyakit yang jahat
lagi lama.
60 Juga Ia akan mendatangkan pula
segala wabah Mesir yang kau takuti
itu kepadamu, sehingga semuanya itu
melekat padamu.
61 Juga berbagai-bagai penyakit
dan pukulan, yang tidak tertulis dalam
kitab Taurat ini, akan ditimbulkan
Tuhan menimpa engkau, sampai
engkau punah.
62 Dari pada kamu hanya sedikit
orang yang tertinggal, padahal kamu
dahulu seperti bintang-bintang di
langit banyaknya--karena engkau tidak
mendengarkan suara Tuhan, Sang
Penciptamu.
63 Dan ia akan datang untuk berlalu,
seperti Tuhan bergirang karena kamu
untuk berbuat baik kepadamu dan
membuat kamu banyak, demikianlah
Tuhan akan bergirang karena
kamu untuk membinasakan dan
memunahkan kamu, dan kamu akan
dicabut dari tanah, ke mana engkau
pergi untuk mendudukinya.
64 Tuhan akan menyerakkan
engkau ke antara segala bangsa dari
ujung bumi ke ujung bumi; di sanalah
engkau akan beribadah kepada
allah lain yang tidak dikenal olehmu
ataupun oleh nenek moyangmu, yakni
kepada kayu dan batu.
65 Dan engkau tidak akan mendapat
ketenteraman di antara bangsa-bangsa
itu dan tidak akan ada tempat berjejak
bagi telapak kakimu; Tuhan akan
memberikan di sana kepadamu hati
yang gelisah, mata yang penuh rindu
dan jiwa yang merana:
66 Hidupmu akan terkatungkatung, siang dan malam engkau akan
terkejut dan kuatir akan hidupmu:
67 Pada waktu pagi engkau akan

berkata: Ah, kalau malam sekarang!
dan pada waktu malam engkau akan
berkata: Ah, kalau pagi sekarang!
karena kejut memenuhi hatimu, dan
karena apa yang dilihat matamu.
68 Dan Tuhan akan membawa engkau
kembali ke Mesir dengan kapal, melalui
jalan yang telah Kukatakan kepadamu:
Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan
di sana kamu akan menawarkan diri
kepada musuhmu sebagai budak lelaki
dan budak perempuan, tetapi tidak ada
pembeli (Ula. pasal 28).
“Barangsiapa mengasihi bapa atau
ibunya lebih dari pada-Ku, ia tidak layak
bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi
anaknya laki-laki atau perempuan lebih
dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku”
(Mat. 10:37).
Tuhan menyatakan bahwa jika kita
mematuhi perintah-Nya, dengan kata
lain jika kita melakukan pekerjaan-Nya,
Ia akan melakukan pekerjaan kita. Sang
Pencipta berkata bahwa pada hari-hari
terakhir, mereka akan mengambil iblis
mana yang jahat dan menjadikannya
baik (Yes. 5:20). Karena pengaburan
Setan atas undang-undang Amerika,
keadilan tidaklah ditemukan dalam
ruang sidang. Satu-satunya keadilan yang
dapat ditemukan saat ini ada di rumah
Sang Pencipta. Sayang sekali, tidak
begitu banyak yang tersedia. Meskipun
begitu, kita bermaksud merubah
itu. Mengapa Anda tidak membantu
kami merubahnya? Mengapa Anda
tidak menerima Tuhan Yesus Kristus?
Mengapa Anda tidak datang ke gereja
kami dan belajar Firman Sang Pencipta,
ketegasannya, jalannya yang lurus dan
sempit, kebenaran yang tidak pernah
berubah? Pelajari dan gunakan kekuatan
itu dalam hidup sehari-hari Anda untuk
membantu membuat Amerika bersih
dan untuk membantu memenangkan
dunia bagi Kristus. Bagi orang Katolik
yang tidak mengetahui hal ini, namun
benar-benar ingin melayani Tuhan, Sang
Pencipta memiliki pesan bagi Anda:
“Pergilah dari padanya, hai umat-Ku”
(Why. 18:4). Pergilah daripadanya dan
“Marilah kepada-Ku [Firman Sang
Pencipta], semua yang letih lesu dan
berbeban berat, dan Aku akan [Yesus]
memberi kelegaan kepadamu [bagi jiwa
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Anda]” (Mat. 11:28). Tidak ada manusia
yang hidup sendiri. Tidak ada manusia
dapat berdiri sendiri. Anda perlu Kristus,
bukan agama untuk memaafkan Anda
dari dosa-dosa Anda dan mengantar
Anda ke Surga. Nama-Nya: Penasihat
Ajaib, Sang Pencipta yang Perkasa, Raja
Damai (Yes. 9:6).
Ada satu perantara menuju tahta
Sang Pencipta. Orang itu adalah Yesus
Kristus-satu Jalan, satu Kebenaran,
satu Hidup. Hanya ada satu rencana
penebusan. Tidak ada apapun selain
darah Yesus yang dapat menghapus
dosa, hanya iman dalam penebusan
Sang Pencipta melalui Yesus Kristus.
“Dan janganlah kamu takut kepada
mereka yang dapat membunuh tubuh,
tetapi yang tidak berkuasa membunuh
jiwa; takutlah terutama kepada Dia yang
berkuasa membinasakan baik jiwa maupun
tubuh di dalam neraka” (Mat. 10:28).
“Akulah, Akulah yang menghibur
kamu. Siapakah engkau maka engkau
takut terhadap manusia yang memang
akan mati, terhadap anak manusia yang
dibuang seperti rumput...?” (Yes. 51:12).
“Jangan berharap pada manusia,
sebab ia tidak lebih dari pada embusan
nafas, dan sebagai apakah ia dapat
dianggap?” (Yes. 2:22).
Anda tidak akan menghadapi manusia
pada hari penghakiman dari Sang
Pencipta. Anda akan menghadapi Sang
Maha Kuasa, Pencipta Anda. Anda tidak
akan menghadapi tuhan pahlawan palsu,
yang mengenakan jubah putih, namun
Anda akan menghadapi Dia yang berkata,
“Ngeri benar, kalau jatuh ke dalam tangan
Sang Pencipta yang hidup” (Ibr. 10:31).
Sang Pencipta berkata bahwa ia adalah
“Sang Pencipta yang dahsyat” (Neh. 1:5).
Aku mengasihi mereka yang takut
akan Dia (Mzm. 33:18). Kewajiban
setiap orang adalah takut akan Sang
Pencipta dan berpegang pada perintahperintah-Nya (Pkh. 12:13).
Bertobatlah, atau Anda pasti akan
menuju Neraka. Anda tidak tahu
bilamana nafas akan meninggalkan tubuh
Anda lima menit dari sekarang. Yang
pasti ada Neraka untuk dihindari dan
Surga untuk dicapai. Jadi berhentilah dari
pekerjaan jahat dan layanilah Tuhan, agar
Anda dapat diselamatkan saat ini juga.

Panjatkan doa ini kepada Sang Pencipta:

TUHAN
KU
dan
SANG
PENCIPTA, kasihanilah jiwaku, aku
seorang pendosa.2 Aku percaya bahwa
YESUS KRISTUS adalah PUTERA SANG
PENCIPTA yang HIDUP.3 Aku percaya
bahwa DIA telah mati di kayu salib dan
menumpahkan DARAH-NYA yang
kudus untuk pengampunan semua dosa
masa laluku. 4 Aku percaya bahwa
SANG PENCIPTA membangkitkan
YESUS dari kematian dengan kuasa ROH
KUDUS,5 dan bahwa IA sekarang duduk
di sebelah kanan SANG PENCIPTA
dan pada saat ini juga mendengarkan
pengakuan dosaku dan doa ini.6 Aku
membuka pintu hatiku, dan aku
mengundang ENGKAU masuk ke hatiku,
TUHAN YESUS.7 Bersihkanlah semua
dosa yang mengotoriku dengan dan dalam
darah yang maha kudus yang ENGKAU
TUMPAHKAN di kayu salib di Kalvari
sebagai silih atas dosaku.8 ENGKAU tidak
akan menolak aku, TUHAN YESUS;
ENGKAU akan mengampuni dosadosaku dan menyelamatkan jiwaku.
Aku tahu itu karena FIRMAN-MU, di
dalam Alkitab mengatakan demikian.9
FIRMAN-MU
mengatakan
bahwa
ENGKAU tidak akan menolak seorang
pun, dan tentunya termasuk diriku.10 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.11 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.12
Setelah penyelamatan, YESUS berkata
berilah baptislah dirimu, basuhlah dirimu di
dalam air, dalam nama BAPA, dan PUTERA,
dan ROH KUDUS.13 Pelajarilah dengan
rajin Alkitab KJV (Terjemahan Baru), dan
lakukan apa yang dikatakannya hingga ajal
menjemput.14
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

2 Mzm. 51:5, Rm. 3:10-12, 23 3 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Yoh. 9:35-37, Rm. 1:3-4 4 Kis. 4:12, 20:28, Rm. 3:25, 1 Yoh.

1:7, Why. 5:9 5 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
6 Luk. 22:69, Kis. 2:25-36, Ibr. 10:12-13 7 1 Kor. 3:16, Why. 3:20 8 Ef. 2:13-22, Ibr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yoh. 1:7, Why. 1:5, 7:14
9 Mat. 26:28, Kis. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 10 Mat. 21:22, Yoh. 6:35, 37-40, Rm. 10:13 11 Ibr. 11:6 12 Yoh. 5:14, 8:11, Rm.
6:4, 1 Kor. 15:10, Why. 7:14, 22:14 13 Mat. 28:18-20, Yoh. 3:5, Kis. 2:38, 19:3-5 14 Ula. 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

perbendaharaan, supaya ada persediaan
makanan [makanan Rohani] di RUMAH-KU
[jiwa-jiwa yang diselamatkan], dan ujilah
AKU, firman TUHAN SEMESTA ALAM,
apakah Aku tidak membukakan bagimu
tingkap-tingkap Langit dan mencurahkan
berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku
akan menghardik bagimu belalang pelahap,
supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan
supaya jangan pohon anggur di padang tidak
berbuah bagimu, firman TUHAN SEMESTA
ALAM. Maka segala bangsa akan menyebut
kamu berbahagia, sebab kamu ini akan
menjadi negeri kesukaan, firman TUHAN
SEMESTA ALAM” (Maleakhi 3:8-12).
Semua versi Alkitab baru tidak
diterjemahkan dari naskah-naskah asli,
seperti NIV, NKJV. Inilah yang tertulis
dalam Roma 13:1-4 berdasarkan naskahnaskah asli: “Tiap-tiap orang harus takluk
kepada pemerintah yang di atasnya, sebab
tidak ada pemerintah, yang tidak berasal
dari SANG PENCIPTA; dan pemerintahpemerintah 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.]”

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 • taoffice@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 1993 Hak cipta dilindungi undang-undang Pendeta Dunia Tony Alamo
INDONESIAN—Jesus Said That Satan Would Have a Church and Government

12

® Terdaftar 1993

