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Tidakkah Anda terusik bahwa Iblis
telah menyesatkan seluruh dunia? Ia
sudah, tiga kali, secara terang-terangan berusaha menggantikan SANG
PENCIPTA dan Kerajaan SANG
PENCIPTA. Dua kali usahanya gagal
total, dan usaha ketiganya pada saat
ini akan gagal juga.
Upaya Setan yang pertama untuk
menggulingkan SANG PENCIPTA
terjadi di Taman Eden, ketika Setan
bertanya kepada Hawa, “Tentulah
Foto Pendeta Tony dan Pendeta Susan Alamo
SANG PENCIPTA berfirman?” Keserta orkestra dalam program siaran televisi
jadian 3:1-3 menyatakan, “Adapun
internasional
mereka yang diambil tahun 1974
ular [Setan] ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang
dijadikan oleh TUHAN SANG PEN- dalam api Neraka, kematian kekal. FakCIPTA. Ular itu berkata kepada perem- ta mengenai hal ini muncul di ayat Alpuan itu: ‘Tentulah SANG PENCIPTA kitab Perjanjian Lama dan Baru.1
Sang wanita, seperti halnya sebagian
berfirman: Semua pohon dalam taman
ini jangan kamu makan buahnya, bu- besar penduduk dunia, tidak pernah berkan?’ Lalu sahut perempuan itu [alih- mimpi bahwa ketika Anda menerima saalih menegur dan menolaknya] kepada ran Iblis, Anda menerima kekekalan yang
ular itu: ‘Buah pohon-pohonan dalam sangat menyedihkan, Neraka yang tidak
taman ini boleh kami makan, tetapi pernah berakhir, yang memiliki pengatentang buah pohon yang ada di ten- ruh paling mengacaukan bagi jiwa dan
gah-tengah taman, SANG PENCIPTA pikiran korbannya. Neraka akan terus
berfirman: Jangan kamu makan atau- mengepulkan asap dari korban selamanpun raba buah itu, nanti kamu mati.’” ya-lamanya (Why. 14:9-11). Mereka yang
Ketika SANG PENCIPTA berfirman menyembah (yaitu mendengarkan) Se“nanti kamu mati”, DIA tidak men- tan, pemerintah satu dunianya, dan gereja
gatakan bahwa kematian itu singkat, dunianya (Katolik) pasti menemui nasib
dalam hitungan menit. DIA mengarti- yang sama.2 Setan berwujud ular, dengan
kan kematian itu adalah kematian kekal liciknya, menipu Hawa, dan kini ia sebagi jiwa pria atau wanita, selamanya dang menipu seluruh dunia.3

Dalam Wahyu 12:9, Setan disebut
sebagai naga besar. “Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis
atau Satan, yang menyesatkan seluruh
dunia, dilemparkan ke bawah [dari
Surga].” Setan tahu bahwa dengan
menipu Hawa, ia akan mengutuk seluruh dunia.4 Hawa menjadi penginjil
pertamanya Setan; ia adalah kambing pertama. Agar menjadi kambingnya Setan, Anda tidak boleh memercayai YESUS, atau menjadi salah
satu murid-NYA. Anda tidak bisa
hidup dalam kehidupan KRISTUS
yang disalibkan, melainkan harus bebas melakukan apapun yang Anda sukai.
Anda tidak bisa bersaksi tentang KRISTUS, melainkan harus menyangkal-NYA,
DIA yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa.5
Z Awalnya, SANG PENCIPTA memberkati Adam dan Hawa di atas semua
makhluk. DIA menyerahkan pemerintahan atas seluruh semesta, segala makhluk hidup kepada mereka. Kejadian 1:28
menyatakan kepada kita bahwa SANG
PENCIPTA berfirman kepada mereka:
“Beranakcuculah dan bertambah banyak;
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu,
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.” Adam dan
Hawa berkuasa atas seluruh dunia dan segala isinya. Ketika Setan menipu mereka,
(Bersambung ke halaman 2)
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TIGA UPAYA YANG GAGAL
UNTUK MENGGULINGKAN SANG PENCIPTA
(Sambungan dari halaman 1)
seluruh dunia berdosa di bawah pemerintahan Iblis, sehingga SANG PENCIPTA
berencana menebus dunia dengan turun
ke dunia sebagai manusia.6 SANG PENCIPTA menjadi Anak Manusia. DIA menyangkal DIRINYA demi kita, bahkan
sampai kematian DIRINYA di atas salib,
disusul oleh kebangkitan dan kenaikanNYA ke Surga.7
Yohanes 3:16 menyatakan, “Karena
begitu besar kasih SANG PENCIPTA
akan dunia ini, sehingga IA telah mengaruniakan ANAK-NYA yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadaNYA [bukan kepada Setan atau siapapun]
tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal.” Memiliki kehidupan kekal
hanya mungkin jika KRISTUS, yaitu
SANG PENCIPTA, Jalan, Kebenaran, dan
Hidup, terus ada dalam kehidupan Anda
(Yoh. 14:6).8 Anda tidak bisa memiliki kehidupan kekal hanya dengan mengucapkan doa pengakuan dosa. Anda juga harus
menjadi murid. TUHAN memerintahkan
untuk memikul salib kita dan mengikuti
DIA (Luk. 9:23-25).9 Untuk memiliki
hidup yang kekal, kita tidak pernah bisa
turun dari salib.10 Dengan kata lain, kita
bisa tidak lagi berbuat dosa.
Setan adalah musuh yang sudah kalah.11 Awalnya, Setan seolah-olah telah
menguasai dunia selama-lamanya. Namun kini, jika kita menaati KRISTUS
dan menolak Setan, pemerintahan satu
dunianya dan gereja-gereja sekte setannya
yang dipimpin oleh Vatikan, kekuasaan
akan menjadi milik kita dalam KRISTUS.12
Upaya kedua manusia untuk menggulingkan SANG PENCIPTA dan kerajaanNYA di Surga adalah di Babel. Tentu saja,
itu gagal. Kejadian 11:1-9 membuktikan
kebenaran bahwa “seluruh bumi, satu
bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan
menjumpai tanah datar di tanah Sinear:
lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain,
‘Marilah kita membuat batu bata dan

membakarnya baikbaik.’ Lalu bata itulah
dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah
liat. Juga kata mereka, ‘Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah
menara yang puncaknya sampai ke Langit, dan marilah kita cari nama, supaya
kita jangan terserak ke seluruh bumi.’ Lalu
turunlah TUHAN untuk melihat kota dan
menara yang didirikan oleh anak-anak
manusia itu, dan IA berfirman: ‘Mereka
ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan
usaha mereka; mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak
ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan
di sana bahasa mereka, sehingga mereka
tidak mengerti lagi bahasa masing-masing’ [sama seperti para anggota Partai
Demokrat dan Republik yang tidak bisa
saling memahami pada masa kini, sehingga tidak ada faedahnya]. Demikianlah mereka diserakkan TUHAN dari situ
ke seluruh bumi, dan mereka berhenti
mendirikan kota itu. Itulah sebabnya
sampai sekarang nama kota itu disebut
Babel, karena di situlah dikacaubalaukan
TUHAN bahasa seluruh bumi dan dari
situlah mereka diserakkan TUHAN ke
seluruh bumi.” (Please read through this
carefully with the proofreader because
something seems to be wrong with the
last 2 paragraphs. In English it is divided
into 2 paragraphs and there seems to be
brackets where there shouldn’t be)
Upaya Setan yang ketiga dan terakhir
untuk berusaha menggulingkan SANG
PENCIPTA dan Kerajaan-NYA terjadi
pada saat ini. Beberapa orang berbohong
dengan mengatakan bahwa UFO yang
dilihat mereka berasal dari planet lain,
tetapi ini bohong. UFO ini bukan berasal
dari planet lain; itu berasal dari Surga.
Saya mengetahui faktanya karena ketika
Susie dan saya pergi ke Las Vegas untuk
menikah, kami melintasi jalan raya antara Los Angeles dan Las Vegas di tengah
malam. Dalam kegelapan ketika Susie,
yang mengemudi, memegang tangan kiri
saya dan berkata, “Tony, mari kita sekarang berdoa kepada SANG PENCIPTA

dan memohon kepada-NYA jika memang UFO itu ada, mari kita lihat.” Tentu
makhluk-makhluk dari planet lain tidak
bisa mendengar doa kami kepada SANG
PENCIPTA, atau mau menjawab doa
kami yang ditujukan kepada SANG PENCIPTA. Tiba-tiba, beberapa skuadron
UFO melewati kaca depan kami. Bendabenda itu muncul sangat dekat sehingga
saya kira akan menabrak kami. SANG
PENCIPTA segera menjawab doa kami.
Ketika SANG PENCIPTA langsung menjawab doa kami, iman saya kepada SANG
PENCIPTA dan jawaban-NYA atas banyak doa makin mantap.
Pesawat yang mirip roda ini disebutkan beberapa kali dalam Alkitab.13 Itu
merupakan angkatan udara Kerajaan Allah, yaitu para Malaikat yang mengamati
kejahatan dunia masa kini tepat sebelum
SANG PENCIPTA mengakhiri kejahatan yang ada di bumi ini saat kedatangan
KRISTUS. SANG PENCIPTA mengirimkan para Malaikat dalam masa kesengsaraan ini (dan kita berada dalam masa
kesengsaraan). Para Malaikat melaporkan
kepada SANG PENCIPTA, lalu SANG
PENCIPTA mengutus para Malaikat pemusnah untuk menghancurkan wilayahwilayah jahat tertentu di bumi.14 DIA
menghancurkan dengan wabah sampar
(yaitu berbagai penyakit), kelaparan, banjir, gempa bumi, angin topan, dan banyak
lagi.
Sebagian penduduk bumi yang baik
yakin bahwa umat manusia akan memperdaya SANG PENCIPTA. Mereka sudah melupakan masa lalu, ketika SANG
PENCIPTA menggagalkan upaya mereka.
Setan mengatakan kepada Hawa bahwa
kamu tidak akan mati, tetapi “akan menjadi seperti ilah-ilah lain”. Namun ia berdusta. Kita mengetahuinya karena Hawa
dan suaminya mati. Juga, Nimrod dan
penduduk dunia tidak pernah menyelesaikan menara mereka, maupun membangun kota mereka di Surga. Hal itu tidak terjadi.
Sekali lagi, sebagian besar penduduk
dunia telah menghabiskan miliaran dolar, dan lebih dari sekedar ingin untuk
menghabiskan triliunan dolar lagi, untuk
memindahkan penduduk dunia ke planet
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Kol. 1:22-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Yak. 2:17-26, 5:10-11, 1 Yoh. 2:24-25 11 Yes. 14:9-20, Yeh. 28:11-19, Yoh. 12:31, 2 Tes. 2:3-10, Ibr. 2:14, 1 Yoh. 2:13-14, 3:8,
4:4, Why. 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10 12 2 Kor. 6:14-18, Why. 18:1-5 13 Mzm. 68:17, Yeh. 1:1-24, 3:12-13, bab 10, 11:14-25, Dan. 7:7-9 14 Kej. 19:1-25, 2 Sam. 24:117, 2 Raj. 19:35, 2 Taw. 32:19-22, Mzm. 78:49, Mat. 13:41-42, Kis. 12:23, 2 Tes. 1:7-9, Why. bab 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, bab 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9
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lain, planet lain yang mereka anggap memiliki semua kualitas bumi. Namun tidak
satu pun planet yang memiliki kualitas
seperti itu. Dunia yang tertipu sedang
menunggu sambil menahan napas atas
kebodohan yang terjadi ini. Mereka percaya doktrin palsu dari pemerintahan satu
dunia dan gereja setan, yang sama-sama
dipimpin oleh Setan, yang akan menyesatkan seluruh dunia pada akhir zaman
seperti difirmankan SANG PENCIPTA
(Why. 12:9). SANG PENCIPTA mengatakan bahwa gereja satu dunia Setan,
yang mengendalikan pemerintahan satu
dunianya Setan, akan terletak di kota tujuh bukit (tentu saja ini adalah Roma, Vatikan, Perserikatan Bangsa-Bangsa).15 Jika
Anda tidak tahu bahwa Vatikanlah kota
tersebut, yang perlu Anda lakukan hanyalah pergi ke sebuah biro perjalanan dan
meminta tiket ke kota tujuh bukit. Mereka
akan memberi Anda tiket ke Roma, Italia.
Sekali lagi, Romalah yang sangat mengendalikan PBB dengan jahat, yang merupakan pemerintahan satu dunia. Ini juga
disebut “Orde Dunia Baru” dan “Takhta
Iblis” (Why. 2:13). FIRMAN SANG PENCIPTA, melalui malaikat dengan ketujuh
malapetaka dan malaikat-malaikat lain,
akan segera menghancurkan bumi (dan
semua orang jahat).16
Wahyu 17:1-6, 8 menyatakan, “Lalu
datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang membawa ketujuh cawan itu
[Cawan-cawan ini penuh dengan tujuh
malapetaka terakhir yang dibawa oleh
UFO, yang benar-benar IFO, yaitu benda-benda terbang yang dikenal. Kita bisa
mengetahui IFO dengan mengenal SANG
PENCIPTA dan FIRMAN-NYA. SANG
PENCIPTA adalah FIRMAN (Yoh. 1:1,
Why. 19:13).], dan berkata kepadaku [Malaikat ini berbicara denganku, Yohanes]:
‘Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar [Gereja Katolik Roma, Vatikan], yang duduk di
tempat yang banyak airnya [semua bangsa di seluruh bumi]. Dengan dia raja-raja
di bumi [semua kepala pemerintah, sep15 Dan. 2:40, 7:19-25, Why. 13:1-8, 14:8. bab 17, 18
16 Why. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 1721
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erti halnya para hakim dan jaksa di Vatikan] telah berbuat cabul [setiap dosa yang
keji dan penganiayaan serta tuntutan dari
yang tidak bersalah (umat SANG PENCIPTA)], dan penghuni-penghuni bumi
telah mabuk oleh anggur percabulannya.’
[Inilah yang mereka sebut pembenaran
politik (seperti pernikahan sesama jenis,
homoseksualitas), antisemitisme, antikekristenan, pertumpahan darah, pembunuhan, pencurian, dan semua hal yang
bertentangan dengan SANG PENCIPTA
dan FIRMANNYA.]
“Dalam ROH aku [Yohanes] dibawanya ke padang gurun [dunia]: Dan aku
melihat seorang perempuan duduk di atas
seekor binatang yang merah ungu [Wanita itu adalah Vatikan, agama satu dunia,
dan binatang berwarna kirmizi adalah
PBB, yang merupakan perantara Vatikan.
Binatang itu mengambil alih tempat sang
wanita sehingga wanita itu bisa merusak
karya dan umat SANG PENCIPTA den-

gan Hukum Kanonnya. Dialah], yang
penuh tertulis dengan nama-nama hujat [misalnya, jika seseorang yang jahat
tersinggung oleh FIRMAN SANG PENCIPTA, Vatikan dan pemerintahan satu
dunia menganggap adalah sebuah kejahatan untuk menyebut SANG PENCIPTA
di sekolah-sekolah umum, ruang-ruang
pengadilan, arena-arena politik, peringatan hari tertentu, dan tempat-tempat
strategis lainnya di dunia. Dan karena kebanyakan pejabat tinggi di Gereja Katolik
Roma adalah homoseksual, mereka telah
membuat aturan baru, bahwa bersikap antihomoseksual adalah dosa yang mengerikan (kejahatan karena membenci). Jadi
jika anda berpikir demikian, Anda harus
sudah menerima Tanda Binatang itu di
dahi (Why. 14:9-11). Ini perkara rohani
yang sangat jahat.]. Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk
[Ini menunjukkan pemerintahan satu
(Bersambung ke halaman 4)

Kenya

Kepada Pelayanan Tony Alamo,
Salam dari kami dalam nama Yesus, percaya bahwa pendeta kami akan
Tuhan kita. Saya percaya bahwa Anda keluar dari penjara. Dan kami bermelakukan pelayanan dengan baik. doa dalam sebuah tim dan berpuasa.
Kami ingin mengucapkan terima kasih Dan Tuhan tidak akan meninggalkepada gereja Anda untuk mengirimkan kan kami dan Alkitab mengatakan
bacaan dan doa kepada kami. Gereja bahwa, seperti dalam Mazmur 34:19dan masyarakat kami sangat bersyukur 20, “TUHAN itu dekat kepada orangmenerimanya. Banyak orang telah me- orang yang patah hati, dan Ia menymutuskan untuk mengubah hidup mer- elamatkan orang-orang yang remuk
eka dan mengakui Yesus sebagai Juruse- jiwanya. Kemalangan orang benar
lamat kehidupan mereka. Dan pastinya banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia
bacaan Alamo membawa pesan yang dari semuanya itu.” Pertempuran itu
benar karena ketika kami membagikan- bukan bagian kita, melainkan Tuhan.
nya, banyak orang yang diubahkan. Jadi, Baca juga Filipi 4:4-9.
artinya bacaan itu menyimpan pesan roSang Pencipta memberkati Anda.
hani dari Tuhan (telah diurapi).
Hormat saya,
Jadi, saudara-saudara, kami telah Pendeta Moses Kwemboi
memutuskan untuk menyampaikan Endebess, Kenya
pesan ke seluruh desa dan gereja
karena seperti sudah yang Anda
ketahui bahwa banyak orang
di Afrika yang masih mengikuti
budaya tradisional. Sekarang jemaat kami berjumlah sekitar 20
orang yang terpanggil dan bisa
berkomunikasi dengan orang lain
serta membagikan bahan-bahan
ini dengan bijaksana. Jadi, kami
telah melakukan pelayanan dengan baik, dan kami masih menantikan kiriman Anda.
Pendeta Moses Kwemboi dengan beberapa jemaatMengenai Pendeta Alamo, saya
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nya membagikan bacaan yang memenangkan jiwa
karya Pendeta Alamo di sekitar Endebess, Kenya.

TIGA UPAYA YANG GAGAL
UNTUK MENGGULINGKAN SANG PENCIPTA
(Sambungan dari halaman 3)
dunia yang terdiri dari banyak pemerintah, yang bersatu. Cara berpikir mereka
sama; mereka semua tanpa pikir panjang
menerima apapun perkataan Iblis (Why.
17:12-15). Setan menjadikannya patriotik
ketika Anda menerima semua perkataannya, dan tidak patriotik setiap saat Anda
tidak menerima semua perkataannya].
Dan perempuan itu memakai kain
ungu dan kain kirmizi [ini adalah warna gereja setan Katolik Roma] yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara
[Semua uang yang dikumpulkan oleh
Layanan Pendapatan Internal secara ilegal milik Vatikan. Secara harfiah mereka
memang punya trliunan dolar untuk dihamburkan], dan di tangannya ada suatu
cawan emas penuh dengan segala kekejian
dan kenajisan percabulannya. [Vatikan,
yang sekali lagi merupakan Takhta Iblis,
yang mendukung dosa yang ada di dunia,
dan di akhirat.] Dan pada dahinya tertulis
suatu nama: RAHASIA, ‘BABEL BESAR,
IBU DARI WANITA-WANITA PELACUR DAN KEKEJIAN BUMI’ [frase
‘pada dahinya tertulis’ berarti pikirannya
dikuasai oleh semua kejahatan satanik].
Dan aku melihat perempuan itu mabuk
oleh darah orang-orang kudus [Vatikannya Setan terkenal sebagai sumber semua
pertumpahan darah di bumi, termasuk
aborsi, Holokaus, Inkuisisi Spanyol, dan
semua peperangan yang telah pernah terjadi] dan darah saksi-saksi YESUS [Malaikat TUHAN memberitahukannya kepada
Yohanes]: Dan ketika aku melihatnya [Vatikan]...Dan mereka yang diam di bumi,
yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam
kitab kehidupan sejak dunia dijadikan,
akan heran, apabila mereka melihat, bahwa binatang itu telah ada, namun tidak
ada, dan akan muncul lagi.” “Binatang buas

itu” dulunya Roma sebelum kejatuhannya,
dan saat ini Setan telah
menghidupkan Roma kembali dengan roh
sataniknya, yang semakin besar untuk proporsi kesengsaraan.
Ketika saya menceritakan penganiayaan dan tuntutan gereja saya yang sudah
terjadi sejak lima puluh tahun lalu, saya
tidak bermaksud mengeluh atau mencari
simpati, melainkan menunjukkan kepada
semua orang betapa mudahnya bertahan
dalam segala kejahatan gereja setan Katolik Roma, karena SANG PENCIPTA telah
memberi penglihatan kepada saya. Tanpa
penglihatan akan Tuhan, maka orang
akan binasa (Ams. 29: 18). Kami akan bersukacita ketika dianiaya karena YESUS.
Perlu berjilid-jilid buku hanya untuk
menceritakan beberapa penganiayaan kepada Anda. SANG PENCIPTA
berfirman bahwa saya harus 100 juta
kali lebih kuat secara rohani daripada
pohon ek raksasa yang jatuh di luar
gereja saya sekitar 15 menit setelah
saya menceritakan yang difirmankan
TUHAN kepada saya.17 “Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia
orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela
kamu serta menolak namamu sebagai
sesuatu yang jahat. Bersukacitalah
pada waktu itu dan bergembiralah,
sebab sesungguhnya, upahmu besar
di Sorga; karena secara demikian juga
nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi” (Luk. 6:22-23).
Saya mengatakan di hadapan
SANG PENCIPTA dan semua pen17 Baca “The Tree,” Jilid 6500, “The Most Powerful
Position in the Whole Universe,” Jilid 19700

Saudara Solman Raju Kola dan tim
penginjilannya membagikan bacaan
karya Pendeta Alamo di daerah
pedesaan Andhra Pradesh, India.
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duduk dunia bahwa yang disebut UFO
oleh kebanyakan orang bukanlah berasal
dari planet lain, melainkan Para Malaikat
Surga. Saya benar-benar meyakininya.
Orang-orang yang mengatakan sebaliknya kepada Anda adalah para pengikut
Setan yang ditipu, sama seperti Hawa,
orang-orang Babel, dan PBB, dan mereka
akan mengajak Anda ke Neraka. Manusia
tidak bisa dan tidak akan mengambil alih
kedudukan SANG PENCIPTA. Manusia
dulu pernah gagal, dan akan selalu gagal.
YESUS KRISTUS adalah FIRMAN
SANG PENCIPTA. Percayalah kepada
FIRMAN SANG PENCIPTA (kepada YESUS KRISTUS) dan engkau akan selamat
(Kis. 16:31). Untuk menerima KRISTUS,
(Bersambung ke halaman 8)

India
Saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
Semoga Sang Pencipta memberkati
Anda dan seluruh tubuh Kristus dalam gereja Anda. Sungguh indah ketika memerhatikan karya-karya agung Sang Pencipta yang
dinyatakan dalam bacaan Injil Anda.
Oleh anugerah Sang Pencipa, dan atas
dukungan jemaat, kini kami melakukan
wisata Injil ke suku pedalaman di Desa
Dondapudi. Perjalanan kami (40 km)
melalui perairan dengan perahu, ada 36
jemaat yang berpartisipasi. Sang Pencipta
telah melakukan karya terbesar di wilayah
suku pedalaman Hindu melalui bacaan
Anda. Kami berharap bacaan tersebut
akan menyelamatkan lebih banyak jiwa
yang tersesat di wilayah itu.
Saya ingin mengirim beberapa foto untuk menunjukkan karya kami di sini.
Kami mendoakan kesehatan dan
pembebasan segera saudara
kami Tony.
Saudara Anda dalam Kristus,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, India

Kesaksian Scott Durning
Ketika berusia 11 atau 12 tahun, saya mengalami peristiwa mengerikan di alam roh yang
salah sehingga aku tidak ingin mengulangnya
kembali. Beberapa tahun kemudian, saya pindah ke Los Angeles dan mulai mengonsumsi
LSD, dan kehilangan kontak dengan dunia
nyata selama beberapa tahun. Rasanya seperti
tiada habisnya. Saya benar-benar yakin bahwa
saya sudah mati, dan hidup di antara banyak
masa dari berbagai perjalanan halusinasi LSD.
Suatu hari, atas rahmat Sang Pencipta, saya
sedang menonton televisi di apartemen seseorang. Saya merasa jenuh, sehingga mematikannya. Saya memandang keluar dari jendela
lantai tiga dan mendapat penglihatan dari
Sang Pencipta. Dalam penglihatan itu, saya sedang memandangi sendiri ketika berusia sekitar 11 tahun, sedang berdiri di halaman depan
sebuah rumah di Cleveland, Ohio (tempat
asal saya). Saya melihat diri saya dalam ger-

akan yang sangat cepat (sekitar 10 detik)
bertambah tua hingga usia saya saat ini, dan
saya sedang berdiri di halaman depan gedung
apartemen sebelah. Sebelum saya bisa memahami kejadian ini, Sang Pencipta berbicara
kepada saya. Dia berfirman, “Sang Pencipta
menciptakan matahari; Sang Pencipta menciptakan bulan; Sang Pencipta menciptakan
bumi; Sang Pencipta menciptakan bintangbintang; Sang Pencipta menciptakan rumput;
dan Sang Pencipta menumbuhkan rumput.”
Saya terkejut. Saya mengucapkan kalimat ini
dengan lantang, “Seperti halnya matahari;
seperti halnya bumi; demikian pula saya. Saya
hanya bertambah tua dan menjadi gila.”
Ini menggerakkan saya, menyusuri jalanan di malam hari sambil bercakap-cakap
dengan Sang Pencipta. Siang hari, Sang Pencipta menakuti saya dua kali di luar dugaan
karena saya masih berdosa. Suatu hari dalam

Myanmar
Dengan hormat Tony Alamo,
Salam hangat untuk Anda dari Myanmar dalam Tuhan dan Juruselamat kita,
Yesus Kristus, yang telah bangkit. Saya
sungguh-sungguh berdoa agar Anda baikbaik saja.
Sejak tahun 2002, Gada dan Tongkat
terlibat dalam pendirian gereja, penginjilan, perawatan medis, bantuan, pengembangan komunitas pendidikan, programprogram perawatan anak/panti asuhan,
pembuatan bacaan dan pembagian di antara orang-orang percaya dan orang-orang
yang tidak percaya semacamnya di Myanmar. Tujuan kami adalah menjangkau
orang-orang yang belum terjangkau dari
kelompok suku manapun di Myanmar, dan
membawa orang-orang yang tidak percaya
kepada Kristus dengan memberi bacaan,
buklet, dan Alkitab, pengajaran Alkitab secara pribadi, kelompok-kelompok sel, dan
konferensi-konferensi pelayanan, dan penerjemahan serta percetakan
bacaan Kristen. Kami berkomitmen untuk menjadikannya bagian proaktif dari upaya menjangkau banyak orang demi Kristus
dan mendirikan gereja-gereja baru.
Saya terinspirasi dan diberkati ketika
membaca tulisan Anda, The Messiah According to Bible Prophecy. Sejak saat itu,
saya bertekad untuk menerjemahkannya
ke dalam bahasa Burma, Hakha-Chin, dan
Mizo (bahasa-bahasa suku di Myanmar).
Karena buku ini penuh kuasa dan dalam dan
saya percaya bahwa itu pasti menjadi cura-

han berkat terbesar bagi masyarakat saya. Di
Myanmar, bacaan Kristen sangat langka, dan
orang-orang yang peduli pada pekabaran Injil
menerjemahkan, mencetak, dan membagikan secara gratis. Bacaan ini sangat efektif
dan bermanfaat. Hanya empat persen dari
orang-orang ini merupakan orang percaya
dan sebagian besar orang wilayah itu masih
berada dalam kegelapan. Kami berdoa agar
buku-buku Anda membawa banyak jiwa di
bawah kaki Yesus. Saya sungguh yakin bahwa
rasa haus dalam hati mereka akan dipuaskan.
(Hakha-Chin dan Mizo adalah suku orangorang yang tinggal di wilayah berbukit sebelah barat. Mereka berbicara dengan dialek
mereka sendiri, dan sebagian besar orang
tidak membaca tulisan Burma. Jika Anda
bisa mengirimkan lebih banyak bahan untuk
perpustakaan kami, kami akan senang sekali.
(There is a beginning parenthese above here
with no end. This mistake is also in the English version.)
Kami benar-benar ingin memperluas gereja Anda di Myanmar. Kami siap bekerja
sama dengan Anda bagi Dia dan kami mengundang Anda untuk memperluas pelayanan
di negara kami. Jika sempat, kami sangat
berharap Anda mau mengunjungi Myanmar
demi Kerajaan-Nya.
Saya menunggu balasan dari Anda.
Sang Pencipta memberkati Anda.
Dalam gereja-Nya,
Pastor Bawi H. Thang, Direktur
Gereja Gada dan Tongkat
Yangon, Myanmar
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keputusasaan, saya pergi ke Gereja Kristen
Alamo di Hollywood, California. Saya tidak pernah menghadiri kebaktian mereka
karena itu bukan gereja “aliran utama”. Saat
itu kira-kira pukul 23:30. Tony Alamo ada di
sana. Tony menatap saya dan berkata, “Anda
seharusnya tinggal di sini.” Jadi, saya tinggal.
Malam berikutnya saat kebaktian, Pendeta
Tony dan Susan Alamo ada di sana. Tony
menceritakan kesaksiannya secara lengkap
tentang bagaimana Sang Pencipta telah berbicara kepadanya. Saya belum pernah mendengar sebelumnya bahwa darah Yesus Kristus adalah satu-satunya pengampunan atas
semua dosa. Saya merasakan hadirat Roh
Kudus yang sangat kuat. Tiga puluh orang
diselamatkan pada malam itu termasuk saya.
Saya masuk ke ruang doa dan menerima
Baptisan Roh Kudus. Saya tahu kalau saya
kembali pulang. Saat itu tanggal 11 Mei 1970.
Lebih dari 1½ tahun kemudian, saya
menulis surat kepada Pendeta Tony Alamo
karena saya mengalami banyak masalah.
Kira-kira pukul 02.00 malam itu, salah satu
saudara seiman mengatakan bahwa Tony
Alamo akan menelepon kembali dan ingin
berbicara dengan saya. Saya berada di gereja
kami di Saugus, California. Saya mengangkat telepon dan berkata, “Halo, ini Scott.”
Tidak seorang pun menjawab. Saya mengulangi lagi. “Halo, ini Scott.” Kemudian saya
mendengar suara Tony Alamo — “Sang
Pencipta menciptakan matahari; Sang Pencipta menciptakan bulan; Sang Pencipta
menciptakan bumi; Sang Pencipta menciptakan bintang-bintang; Sang Pencipta
menciptakan rumput; dan Sang Pencipta
menumbuhkan rumput.” Saya merasakan
Roh Kudus seperti dinding besar yang melingkupi di sekitar saya. Tony Alamo lalu
menasihati saya kira-kira selama 45 menit.
Saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun peristiwa bahwa Sang Pencipta telah
berbicara kepada saya, atau apa yang sudah
dikatakan Sang Pencipta.
Selama bertahun-tahun, Roh Kudus
membaur dalam semua bacaan Injil yang
ditulis Pendeta Alamo, dan semua pesan kepada banyak gereja. Tony dan Susan Alamo
telah benar-benar membangun “kota-kota”
di berbagai wilayah di Amerika Serikat untuk tempat tinggal orang-orang yang terlibat
dalam Gerejanya. Traktat-traktat Injilnya
telah dikirimkan ke 200 negara yang berbeda, bersama dengan kebutuhan banyak
orang. Saya bersyukur kepada Sang Pencipta
karena telah diselamatkan dan memiliki hak
istimewa untuk terlibat dalam Pelayanan ini.

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html

Paus Francis Dinyatakan Bersalah Atas Perdagangan
Anak, Pemerkosaan, dan Pembunuhan
Minggu, 20 Juli 2014, 7:28
(Sebelum Judy Byington)

Satanic Cult dilaksanakan selama Musim Semi tahun 2009
dan 2010 di pedesaan Belanda dan Belgia.
Paus Francis juga terbukti menjadi penanggung jawab
atas upacara-upacara satanik pengorbanan anak ketika
menjadi imam dan Uskup di Argentina menurut dokumen
tersegel yang diperoleh dari arsip Vatikan. Catatan kedua
tertanggal 25 Desember 1967 yang mencantumkan Hakhak Istimewa Magisterial terbukti menunjukkan bahwa
setiap Paus baru diminta ikut serta dalam ritual pengorbanan bayi yang baru lahir Ninth Circle Satanic Cult, termasuk meminum darah mereka. Dokumen-dokumen itu
diajukan ke Pengadilan ICLCJ oleh seorang pejabat tinggi
Vatikan dan seorang mantan karyawan Curia Vatikan.
Bulan lalu, seorang penyidik dari Satuan Kepolisian
Garda Irlandia bersaksi di hadapan lima hakim dan 27 anggota juri bahwa tanda dari hampir 796 tulang anak-anak
yang ditemukan di tangki septik Biara Suster Katolik Roma
Irlandia membuktikan bahwa mereka telah dibunuh dalam
ritual. Saksi menjelaskan bahwa ahli forensik telah mengonfirmasi pemenggalan kepala dan pemutilasian bayi-bayi
di kuburan massal mirip tanda-tanda yang biasa terdapat
pada korban pembunuhan ritual atau pengorbanan anak.
Sebuah film dokumenter BBC membongkar skandal
berusia lima puluh tahun tentang perdagangan anak oleh
gereja Katolik di Spanyol. Lebih dari 300.000 bayi dicuri
dari orangtua mereka sampai tahun 1990-an. Para ibu
diberi tahu bahwa bayi mereka mati dan dikuburkan di
pekuburan massal. Gereja Katolik diyakini telah menghasilkan $20 miliar dari pengadopsian.
Saksi lainnya mengatakan bahwa mereka hadir selama pertemuan Paus Francis dengan Junta militer selama Perang Kotor Argentina di tahun 1970-an. Menurut
saksi itu, Paus Francis membantu mendagangkan 30.000
anak dari para tahanan politik yang hilang ke organisasi
pengeksploitasi anak internasional yang dikelola dari
sebuah kantor di Vatikan.
Sebuah liputan khusus dari ABC News mengisyaratkan
bahwa Iblis bertempat tinggal di Vatikan. “Dokumen-dokumen dari arsip rahasia Vatikan yang ditampilkan di pengadilan jelas menunjukkan bahwa selama berabad-abad, para
Yesuit telah mematangkan rencana untuk melakukan ritual
pembunuhan para bayi yang dicuri sesudah lahir dan kemudian mereka meminum darah bayi tersebut,” kata Ketua
Tim Jaksa Penuntut Umum Pengadilan ICLCJ kepada kelima
hakim internasional dan 27 anggota juri. “Rencana itu muncul dari suatu gagasan yang dipelintir untuk memperoleh
kekuatan spiritual dari darah orang yang tidak bersalah,

Kemarin para tergugat Paus Francis Bergoglio, Superior Jenderal Yesuit Katolik, Adolfo Pachon, dan Uskup
Agung Canterbury, Justin Welby, dinyatakan bersalah
atas pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan perdagangan anak. Lima hakim dari Mahkamah Internasional
Hukum Umum di Brussels menetapkan bahwa kejahatankejahatan tersebut terjadi baru-baru ini pada 2010. Sejak
Maret lalu, lebih dari 48 saksi mata sudah menyampaikan
kesaksian di hadapan Pengadilan ICLCJ tentang kegiatan
para tergugat sebagai anggota Ninth Circle Satanic Child
Sacrifice Cult.
Ninth Circle Satanic Cult dinyatakan telah melakukan
pengorbanan anak di beberapa katedral Katolik Roma
di Montreal, New York, Roma, Skotlandia, London, Kastil
Carnarvon di Wales, Kastil Prancis yang dirahasiakan di
Belanda, dan Gereja Katolik Kanada, dan sekolah-sekolah
perumahan Anglikan India di Kamloops, British Columbia,
serta Brantford, Ontario, Kanada. Ninth Circle Satanic Child
Sacrifice Cult diyakini memakai hutan kecil milik pribadi di
AS, Kanada, Prancis, dan Belanda untuk “Pesta Perburuan
Manusia” untuk para kalangan elit dunia termasuk para
anggota keluarga kerajaan Eropa. Para remaja kabarnya
diculik oleh mafia, kemudian ditelanjangi, diperkosa,
diburu, dan dibunuh. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum
berkata, “Gereja Katolik adalah perusahaan terbesar di dunia dan tampaknya berkolusi dengan mafia, para pejabat
pemerintah, polisi, dan pengadilan di seluruh dunia.”
Dua remaja perempuan mengatakan di Pengadilan
ICLCJ bahwa Paus Francis memperkosa mereka saat
mereka ikut serta dalam pengorbanan anak. Delapan saksi
lainnya mengonfirmasikan dugaan mereka menjadi saksi
atas pemerkosaan dan pengorbanan anak. Ninth Circle
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karena dengan demikianlah stabilitas politik Kepausan di
Roma terjamin. Tindakan-tindakan ini tidak hanya bersifat
pemusnahan (genosida), tetapi sistemik dan dilembagakan
secara wajar. Setidaknya sejak 1773, tindakan-tindakan
tersebut tampaknya telah dilakukan oleh Gereja Katolik
Roma, para anggota Yesuit, dan semua Paus.”
Penyelidikan yang berkelanjutan dan permanen diatur
untuk menyelidiki serta mengadili orang lain yang terlibat
dalam tindak kejahatan yang terungkap di Pengadilan ICLCJ.
Pada 1 September 2014, rencananya penyelidikan akan dimulai dengan nama Komisi Tetap mengenai Perdagangan Anak
dan Ritual Pengorbanan. Diharapkan ada litigasi lebih lanjut.
Para 48 saksi mata mengidentifikasi para pelaku sebagai
Paus-paus Katolik seperti Francis Bergoglio, John Paul II, dan
Joseph Ratzinger; jemaat Anglikan, Persatuan Gereja Kanada,
dan para pejabat Gereja Katolik yang termasuk para Kardinal
dan Jenderal Superior Yesuit Katolik, Adolfo Pachon; Ratu
Inggris, Elizabeth dan Pangeran Phillip, Uskup Agung Gereja Anglikan Canterbury, Justin Welby, dan Fulford, Hakim
Pengadilan Tinggi; di Belanda: para kardinal dari Belanda
dan Belgia serta para bangsawan termasuk Putra Mahkota
Belanda, Alfrink Bernhard, Raja Hendrick, suami Ratu Wilhelmina dari Belanda, Ratu Beatrix, ayahnya dan vice-Roy,
Pangeran Johan Friso beserta istrinya, Mabel Wisse Smit, para
mantan menteri, perwira tinggi angkatan darat Belanda, dan
asisten sekretaris Raad van State; para pejabat dari Kanada,
Australia, Inggris Raya, dan militer, serta pemerintah AS
termasuk CIA di AS, ditambah para menteri pemerintahan
pusat, para hakim, politisi, dan pengusaha di AS, Belgia, Belanda, Kanada, Australia, Prancis, Irlandia, dan Inggris Raya.
Surat perintah penangkapan kepada People v. Bergoglio
et dkk dikeluarkan pada 19 Juli 2014. Catatan-catatan
pengadilan akan tetap disegel mulai sekarang berdasarkan
siaran pers ITCCS kemarin. Pengadilan ICLCJ pertama menghitung 50.000 anak asal Kanada hilang. Pengadilan berakhir
pada Februari 2013 dengan vonis bersalah untuk 40 kaum
elit di seluruh dunia termasuk Ratu Elizabeth.
Ke 50.000 anak-anak penduduk asli itu hilang dari
masyarakat Kanada dan terutama di sekolah-sekolah residensial Katolik. Lebih dari 34 situs pekuburan anak massal
telah ditemukan di beberapa dari 80 sekolah pemukiman
asli di Kanada. Sejak 2008, Ratu Elizabeth dan Pemerintah
Kanada terus-menerus menolak permintaan ITCCS untuk
melakukan penggalian.

Penolakan tersebut mungkin tidak mengejutkan.
Ratu Elizabeth dan Pangeran Phillip dinyatakan bersalah
atas hilangnya sepuluh anak penduduk asli dari sekolah
pemukiman Kamloops di British Columbia pada tanggal 10 Oktober 1964. Para orangtua tidak pernah melihat
anak-anak mereka sejak saat itu. Litigasi juga tampaknya
menyebabkan pengunduran diri Paus Ratzinger.Bukti
kasus-kasus tersebut dapat ditemukan di buku Kevin Annett berjudul “Hidden No Longer”.
Pengadilan Mahkamah Internasional ICLCJ memiliki lebih dari 450 Polisi Perdamaian Hukum Umum di 13 negara,
dengan 51 kelompok lokal sewaan yang beroperasi. Penggalangan dana tersedia bagi para kelompok hukum umum
yang ingin mengajukan permohonan. Untuk menghubungi
ITCCS, Pengadilan ICLCJ di Brussels, dan cabang-cabang
lokalnya, atau untuk menjadi relawan, kirimkan email atau
telepon ke: itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@
gmail.com, 386-323-5774 (AS) atau 250-591-4573 (Kanada).
Tentang Pengarang
Judy Byington, MSW, LCSW, pensiun, pengarang
buku “Twenty Two Faces: Inside the Extraordinary Life
of Jenny Hill and Her Twenty Two Multiple Personalities”
(www.22faces.com) adalah seorang pensiunan terapis,
Pembicara Publik, Aktivis, dan wartawan investigasi yang
artikel-artikelnya mengenai organisasi pengeksploitasi anak
internasional telah dikutip oleh ratusan blog dan situs web.
Mantan Penyelia, Alberta Mental Health dan Direktur Pusat
Konseling Keluarga Provo, yaitu Direktur Pemulihan Pelecehan Anak dan Biro Pembicara (www.ChildAbuseRecovery.
com). Jika Anda memiliki tips tentang masalah pelecehan
anak, silakan mengirim email ke Judy lewat info@22faces.
com. Anda diajak untuk menandatangani petisi kami
kepada Kongres untuk penyelidikan di CIA tentang pengendalian pikiran anak-anak dengan mengklik di sini: http://
www.change.org/petitions/us-congress-survivors-requestinvestigation-cia-mind-control-of-children

Pantai Gading
(Diterjemahkan dari bahasa Perancis)
Halo Pendeta Alamo yang terkasih.
Saya adalah Pendeta Goma Gba Lévi. Di Pantai Gading, kami benar-benar telah menutup pintu Kerajaan Surga bagi beberapa keluarga dengan dalih bahwa para penganut poligami tidak akan masuk Kerajaan Sang Pencipa.
Setelah membaca buku Anda tentang poligami, dan
perbandingan dengan Alkitab, saya mendukung Anda.
Saya sekarang membuka pintu ini lebar-lebar. Semoga
Sang Pencipta yang penuh belas kasihan mengampuni
kami.
Juga, saya meminta buku bertema ini dan “Mary’s
Other Children”. Saya ingin memesan sepuluh eksemplar
buku The Messiah untuk para pengkhotbah yang saya ajar.
Salam Persaudaraan,
Pastor Lévi		
Abidjan, Pantai Gading

Malawi
Dengan hormat Pendeta Alamo,
Terima kasih karena mengirimkan pembaruan mengenai apa yang pada umumnya dilakukan Gereja Katolik
Roma. Izinkan saya menceritakan kepada Anda bahwa
sebagian besar jemaat yang telah bergabung dengan
kami berasal dari Gereja Katolik Roma setelah membaca
pesan-pesan Anda. Tetaplah peka dengan kenyataan di
dunia.
Innocent Mtambo		
Chitipa, Malawi
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TIGA UPAYA YANG GAGAL
UNTUK MENGGULINGKAN SANG PENCIPTA
(Sambungan dari halaman 4)
FIRMAN SANG PENCIPTA, ucapkanlah
doa ini:

TUHAN KU dan Sang Pencipta,
kasihanilah jiwaku, aku seorang pendosa.18
Aku percaya bahwa YESUS KRISTUS adalah
PUTERA Sang Penciptayang HIDUP.19 Aku
percaya bahwa DIA telah mati di kayu salib
dan menumpahkan DARAH-NYA yang
kudus untuk pengampunan semua dosa masa
laluku.20 Aku percaya bahwa Sang Pencipta
membangkitkan YESUS dari kematian
dengan kuasa ROH KUDUS,21 dan bahwa
IA sekarang duduk di sebelah kanan Sang
Pencipta dan pada saat ini juga mendengarkan
pengakuan dosaku dan doa ini.22 Aku
membuka pintu hatiku, dan aku mengundang
ENGKAU masuk ke hatiku, TUHAN YESUS.23
Bersihkanlah semua dosa yang mengotoriku
dengan dan dalam darah yang maha kudus
yang ENGKAU TUMPAHKAN di kayu
salib di Kalvari sebagai silih atas dosaku.24
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.25
FIRMAN-MU
mengatakan
bahwa
ENGKAU tidak akan menolak seorang
pun, dan tentunya termasuk diriku.26 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. 27 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.28
Setelah penyelamatan, YESUS berkata
berilah baptislah dirimu, basuhlah dirimu di
dalam air, dalam nama BAPA, dan PUTERA,
dan ROH KUDUS.29 Pelajarilah dengan rajin
Alkitab KJV (Terjemahan Baru), dan lakukan
apa yang dikatakanya.30 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
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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 tingkaptingkap 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 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.]”
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