
1

       

Di awal 1940-an, seorang salesman muda asal 
Polandia, bekerja di I.G Farben Chemical Company 
(produsen gas sianida)1 menjual sianida kepada 
pemerintah Nazi, untuk dipakai di Auschwitz. Ia juga 
bekerja sebagai ahli kimia pembuatan gas sianida 
yang membunuh jutaan orang Yahudi dan orang lain 
di jantung kamp pemusnahan Auschwitz. Karena 
mencemaskan nyawanya setelah perang, ia mengungsi 
ke Gereja Katolik (Gereja Setan) dan ditahbiskan sebagai 
imam  pada akhir 1946. Pada 1958, ia ditahbiskan 
menjadi uskup termuda di Polandia. Setelah tiga puluh 
hari masa kekuasaan dan pembunuhan pendahulunya, 
ia mengambil alih kepausan sebagai Paus Yohanes Paulus 
II2 (Paus masa kini, 1990) dan sekarang memimpin 
sebuah organisasi di Amerika, disebut Federasi Kaum 
Yahudi dan satu di antara cabang-cabangnya, Jaringan 
Kesadaran Sekte yang menculik dan “mencuci otak” 
orang-orang Kristen dan korban lainnya. Jaringan 
Kesadaran Sekte milik Paus merupakan kelanjutan 
dari “Gereja Setan” milik Hitler3 selama Perang Dunia 
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1. Para eksekutif I.G. Farben Chemical Company bersama Herman Goering, Heinrich Himmler, dan Reinhard Heydrich merencanakan “solusi untuk orang Yahudi” (jenis 
gas apa yang diproduksi dan dipakai untuk pemusnahan orang Yahudi)   2. Treasons Peace–H.W. Armbruster, Beechhurst Press, halaman 345-347; I.G. Farben–R. Sasuly, 
Boni &Geer, halaman 128-129; Wall Street and the Rise of Hitler–A.C. Sutton–’76 Press; World Watchers International, The Brussell Tapes; Information Network Against War 
and Fascism, Tape “Auschwitz Pope”; Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment?–Michael Meiers, halaman 545   3. Vatican’s Holocaust–Avro Manhattan, halaman 32-104   

II, yang dirancang untuk menghancurkan Yudaisme, 
Kekristianan, dan agama, selain dari pada Katolikisme.
Hitler dan seluruh stafnya, termasuk S.S. adalah 
penganut Katolik. Keinginan mereka – dunia berisi para 
penganut Katolik saja

Beberapa letnan berpangkat tinggi milik Paus (juga 
para penjahat) memiliki persahabatan semu dengan 
beberapa organisasi Yahudi asli. Alasan penipuan 
umat Yahudi ini memajukan Katolikisme dan Gereja 
Setan Katolik satu dunia. Tujuan mereka juga adalah 
mengembangkan kebencian terhadap orang-orang 
Yahudi dan Kristen sejati di dunia dengan menciptakan 
perselisihan dalam organisasi Yahudi dan Kristen 
sehingga mereka masuk  dengan sanjungan palsu dan 
janji-janji imbalan dengan harapan bahwa seluruh 
penduduk dunia akan bangkit melawan semua 
orang Kristen sejati dan Yahudi serta memprovokasi 
kehancuran mereka sehingga hanya tinggal Nazisme 
Katolik. Para penganut satu dunia satanik ini belum 
menyurutkan keinginan mereka atas pemerintahan 
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4. The Holocaust Victims Accuse– Rabbi Moshe Shonfeld, halaman 14, 16   5. World Watchers International, The Brussell Tapes; The Crime and Punishment of I. G. Farben–J. 
Borkin; Information Network Against War and Fascism, Tape “Auschwitz Pope”; Deals–C. Moch & V. Virga, 1984, Crown Publishers; Battle Cry, Desember 1983; Daily News, 
10 Januari 1980– “There’s Corporate Hypocrisy on Nazi Connections” oleh Dan Dorfman   

satu dunia Nazi Katolik. Mesin propaganda mereka 
(media berita) terus meninggikan “Paus media” dan 
gereja satu-dunianya yang jahat dan PBB, dan terus 
merendahkan orang-orang Kristen sejati dan Yahudi 
sementara lembaga-lembaga pemerintahan melecehkan 
mereka dengan litigasi konyol, inkonstitusional, dan 
rekayasa curang yang memanfaatkan para penjahat 
serta para pendusta yang dibayar untuk bersaksi 
menentang gereja-gereja Kristen fundamentalis sejati 
serta sasaran mereka yang lain. Sulit untuk memahami 
bagaimana orang-orang Kristen, para rabi Yahudi atau 
orang Yahudi sejati bisa terlibat dalam jenjang jabatan 
Nazi Katolik, yang terbukti telah menghancurkan 
jutaan orang Kristen dan Yahudi, dan juga banyak 
orang lain. Rabi Moshe Shonfeld menyatakan “Sejak 
kami diasingkan dari Tanah Suci, Gereja Katolik 
memperlakukan kami lebih buruk daripada semua 
raja di bumi. Semua jejaknya di atas panggung sejarah 
terekam oleh darah orang Yahudi.” Sang rabi juga 
menambahkan, “Penduduk Katolik di semua negara 
yang diduduki Jerman membantai orang-orang Yahudi 
tanpa kasihan, didorong oleh para imam mereka. 
Mereka semua adalah penganut Katolik fanatik, dan 
semua orang yang haus darah Yahudi.”4 

Ini menguji pemikiran cerdas untuk memahami 
cara para Paus bejat, seperti Yohanes Paulus II, 
yang telah mencuci otak begitu banyak orang 
selama berabad-abad ke dalam penyembahan sekte 
semacam zombie oleh para nabi palsu yang sangat 
jahat ini dan agama Nazi mereka yang mengerikan. 
Hampir mustahil menyadarkan orang Katolik yang 
benar-benar dicuci otaknya oleh keyakinan yang 
membiusnya seperti zombie bahwa Paus dungu itu 
adalah Sang Pencipta. Hanya Injil Tuhan Yesus Kristus, 
dari Alkitab Terjemahan Baru (versi King James), 
yang bisa mematahkan mantra jahat ketidaktahuan 
dan ketakutan satanik mengenai gerejasetan yang 
tercela, keterlaluan, dan samar ini serta pemimpinnya, 
dan mengatur pembebasan jiwa manusia untuk 
menyembah serta takut akan Sang Pencipta yang hidup, 
melalui kepercayaan dalam Anak-Nya, Kristus Yesus. 
Itulah sebabnya Vatikan mati-matian melawan para 
fundamentalis yang percaya kepada Alkitab. Mereka 
tahu bahwa Injil Tuhan Yesus Kristus adalah satu-
satunya pertahanan sejati dari mereka.

PENARIKAN DUKUNGAN ATAS 
OPERASI-OPERASI RAHASIA VATIKAN

Para warga negara Yahudi yang marah menarik 
dukungan mereka dari Federasi Kaum Yahudi milik 
Paus. Rabi Abraham Cooper, asisten dekan di Simon 
Wiesenthal Center, telah mengundurkan diri dari 
jabatannya dalam komisi. Para pemimpin Yahudi 
lainnya telah melakukan hal yang sama karena mereka 
menemukan keterlibatan Federasi Kaum Yahudi 
dengan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) – 
organisasi rahasia lainnya milik Yohanes Paulus II 
(cerita di Los Angeles Times, 18 Maret 1990, halaman 
1B, ditulis oleh Mathis Chazanov).

Kini, satu di antara banyak Paus tertinggi yang 
menjadi penasihat Nazi Katolik adalah Otto Ambros. 
Otto adalah penjahat perang Nazi dalam Perang Dunia 
II yang dipenjara (divonis oleh pengadilan Nuremberg). 
Ia dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, tetapi 
hanya menerima tiga tahun atas perbudakan dan 
pembunuhan massal.5 “Paus Media,” Yohanes Paulus II, 
terus-menerus menyampaikan kebohongan, misalnya, 
“Saya merasa kasihan dengan orang-orang Yahudi 
pada Perang Dunia II.” Jika ia merasa kasihan dengan 
orang-orang Yahudi, mengapa ia tidak mengakui 
Israel sebagai suatu negara (seolah-olah yang penting 
adalah penjahat perang Nazi berkedok agamawi ini 
mengetahui segala sesuatu)?

Pemimpin gerejasetan fanatik berbahaya yang 
mencari kemuliaan pribadi ini menolak untuk menyebut 
Israel dengan nama yang benar. Ia suka menyebut 
Israel “Palestina.” Ini karena rasa sayangnya untuk  
PLO. Vatikan (gereja Setan) selalu merendahkan dan 
merasa iri oleh kedekatan orang-orang Yahudi dengan 
Sang Pencipta dan karena Sang Pencipta memilih 
orang-orang Yahudi untuk menulis Alkitab (Perjanjian 
Lama dan Baru) serta memilih bangsa Yahudi untuk 
melahirkan Mesias, juruselamat dunia. Oleh karena 
itu, Setan dan gerejanya (Vatikan) telah memusnahkan 
orang-orang Yahudi dan Kristen (orang-orang Yahudi 
rohani) selama berabad-abad, sampai saat ini. Israel 
adalah Tanah Suci, bukan Palestina atau Roma, dan 
Sang Pencipta telah memberikan Israel kepada orang-
orang Yahudi, bukan kepada Paus, bukan kepada PBB, 
PLO, atau kelompok kriminal Nazi Katolik lainnya. 
Dalam Alkitab, ia mengungkapkan bahwa ada murka 
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6. I.G. Farben–R. Sasuly, Boni & Gaer; World Watchers International, The Brussell Tapes; Information Network Against War and Fascism, Tape “Auschwitz Pope”; Was Jonestown 
a C.I.A.Medical Experiment?– Michael Meiers, halaman 17,18,19, 32   7. Blowback, Christopher Simpson, halaman 179; Paus Yohanes Paulus II tidak pernah membuat 
satu pun pernyataan Antinazi, tentu saja karena ia adalah Nazi.  8. World Watches International, “The Brussell Tapes”; Information Network Against War and Fascism, Tape 
“Auschwitz Pope”   9. Was Jonestown a C.I.A.Medical Experiment?– Michael Meiers, halaman 19   10. Church and State, September 1986, halaman 17-18   

Sang Pencipta dan kebinasaan kepada siapapun yang 
berusaha merebut Israel dari bangsa Yahudi (umat 
pilihan Sang Pencipta) (Zakharia 12:2, 3 & 9, Versi 
King James). Sang Pencipta menamai tanah Israel 
dan itulah namauntuk bangsa Yahudi dan akan selalu 
demikian. Saya tidak mengakui Vatikan, persatuan 
gerejasetannya atau PBB-nya selain daripada satanik 
dan siapapun yang mencari perkenanan Sang Pencipta 
tidak akan mengakui Vatikan, persatuan sektenya atau 
PBB selain daripada satanik. Vatikan secara lahiriah 
berusaha meniru Kekristenan dengan ritual-ritual yang 
tidak ada dalam Kekristianan; doktrin dan aktivitas 
Kekristenan juga tidak ada di dalamnya. Katolikisme 
adalah Kekristianan palsu, dan di mata orang Kristen 
yang jeli melihat ayat-ayat Alkitab, sama sekali tidak 
ada kesamaannya dengan Kekristenan. Segala sesuatu 
yang dimiliki Sang Pencipta, telah ditiru oleh Setan 
(pendusta) agar mirip, jadi berhati-hatilah. 

Di Selatan Merano dulunya merupakan Pelabuhan 
Genoa dan Roma, tempat Vatikan membantu Nazi 
untuk mengamankan dokumen-dokumen palsu 
melalui kapal uap mereka yang berlayar ke Amerika, 
Gereja Katolik membantu ratusan ribu penjahat 
perang Nazi Katolik dan mata-mata yang melarikan 
diri ke Amerika dan negara-negara lainnya.6 Lembaga-
lembaga utama di Vatikan yang menangani para 
penjahat Perang Katolik Nazi adalah sekumpulan 
lembaga bantuan Katolik di Roma, yang membagi 
tugas bantuan berdasarkan kewarganegaraan para 
pengungsi buronan. Misalnya, bangsa Lituania pergi 
melihat Pendeta Jatulevicius di urutan keenam Via 
Lucullo, sedangkan Padre Gallov di urutan ke-33 
Via dei Parione yang dibantu bangsa Hungaria, dan 
Monsignors Dragonovic serta Magjerec di Istituto di 
St. Jeronimus bertanggung jawab atas bantuan untuk 
Kroasia dan seterusnya.7 Kardinal Casaroli, (sekarang 
Sekretaris Negara Vatikan) lalu dengan Mafia Milan 
juga membantu melindungi penerbangan para tukang 
jagal Katolik Nazi. Yohanes Paulus II muncul lagi dalam 
pemalsuan paspor bagi para penjahat perang Nazi 
Katolik8 dalam pelarian mereka ke Hong Kong, Timur 
Tengah, Amerika Selatan, dan seluruh dunia.Yohanes 
Paulus II adalah orang yang dilindungi Montini, yang 
bekerja sama dengan Mafia Milan, kejahatan terorganisir, 
dan C.I.A. Montini kemudian menjadi Paus Paulus VI.

Salah satu tokoh utama dalam rencana induk S.S. 
untuk mengendalikan Amerika Serikat untuk PBB 
Katolik adalah pengikut Nazi Katolik, Reinhard 
Gehlen. Ia adalah anggota Staf Jenderal Tertinggi 
Jerman.C.I.A Amerika dirancang, sebagian besar, oleh 
Reinhard Gehlen dan dikelola mantan O.S.S. (Office 
of Strategic Services), F.B.I., S.S., dan para agen S.D. 
(S.D. adalah badan intelijen yang mengumpulkan divisi 
S.S. yang didirikan oleh Himmler, pemeluk Katolik 
lainnya). Ya, separuh Amerika, separuh Nazi Katolik 
Jerman. Mantan jenderal Nazi Katolik ini telah dikenal 
sebagai pendiri C.I.A.9 I.R.S. adalah penagih pajaknya 
Vatikan. 

Banyak buronan Nazi ini dan keturunan mereka 
sekarang menempati posisi tinggi di sebagian besar 
pemerintahan Amerika, lembaga-lembaga mereka, 
industri, media massa, dll.

RONALD REAGAN MERUSAK SISTEM 
PENGADILAN AMERIKA

Saat jamuan makan siang ala Katolik, Ronald 
Reagan membual tentang ratusan Hakim Katolik 
(para pengikut Nazi) yang diangkat dan ditempatkan10 
olehnya dalam sistem pengadilan Amerika, salah 
satunya menjadi Hakim di Arkansas, Arnold, yang 
dengan jahatnya tidak mengizinkan gereja kami 
bersaksi di ruang sidangnya pada bulan Maret 1990; 
semua biayanya seperti biasa adalah palsu. Pemerintah 
membayar para pembohong, penjahat, pelacur, dan 
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11. Los Angeles Times, 12 Desember 1984   12. New York Times, 14 April 1990   

pecandu narkoba, yang diizinkan untuk bersaksi 
melawan kami. Tentu saja, kami kalah (dibanding 
saat ini). Pembantaian masal kini sama persis seperti 
dulu. Seperti halnya di Jerman saat Perang Dunia II, 
demikianlah juga saat ini di Amerika dan di seluruh 
dunia. Rencana Nazi Katolik adalah hukum itu harus 
diubah, yang sah harus dibuat ilegal, dengan kata lain 
hukum ilegal sekarang dilegalkan. Pemerintah dan 
kepolisian negara harus dibuat persis seperti yang 
saat ini ada di Amerika Serikat dan dunia. Dapatkah 
Anda kini melihat betapa mustahilnya siapapun yang 
bukan Katolik atau berjemaat di gereja satu dunia  
untuk menang di ruang sidang saat ini (mereka telah 
menculik anak-anak kita)?  

Perang Dunia II belum berakhir dan kami tidak 
menang (kami memenangkan pertempuran saat itu, 
tetapi kami tetap tidak memenangkan perang). Jika 
Anda percaya bahwa kami memenangkan perang dan 
itu sudah berakhir, maka Anda telah tertipu seperti 
yang mereka inginkan. Lihat saja perekonomian 
Jerman dan Jepang hari ini, lalu lihatlah keadaan kita 
dan kerusakan segala sesuatu yang baik di dunia akibat 
invasi para penjahat perang Nazi Katolik ke negara kita 
dengan identitas palsu mereka yang diberikan oleh 
Vatikan. Para penjahat perang Nazi Katolik ini telah 
menghancurkan pemerintahan kita, gereja kita, sekolah 
kita, keluarga kita, anak kita, moral kita, kebanggaan 
kita, integritas kita, patriotisme kita, dan mereka 
berusaha mati-matian untuk menghancurkan saya 
dan gereja manapun yang saya nasihati, karena saya 
dan kita membongkar mereka dan kita memberitakan 
Injil Tuhan Yesus Kristus yang mereka benci. Media 
berita membantu mereka dengan rekayasa yang luar 
biasa dan penyesatan mereka yang merendahkan 
martabat (itulah pekerjaan mereka dan mereka mahir 
melakukannya).

Paus Yohanes Paulus II sang kriminal gila, 
menyatakan, “Jangan datang kepada Sang Pencipta 
untuk meminta pengampunan dosa, datanglah 
kepadaku”11 (inilah penghujatan–Lukas 5:21).
Pemimpin sekte Katolik paling berbahaya ini dan para 
pengikutnya benar-benar percaya bahwa ia adalah 
Sang Pencipta, tetapi ia sebenarnya adalah lawan Sang 
Pencipta yang hidup. Ia benar-benar kerasukan setan.
Pemerintahnya adalah pemerintahan Iblis, gereja satu 
dunia adalah gereja Iblis, dan semua denominasi yang 
menolak memberitakan kebenaran tentang persoalan 
yang sangat penting ini adalah nabi-nabi palsu dari 

PRESIDEN BUSH ADALAH SALAH 
SATU DARI MEREKA

Ini adalah pembaruan – Segera setelah bacaan ini 
dirilis, Presiden Bush membela atasannya, Paus, dan 
membuat pernyataan yang benar-benar secara harfiah 
mengejutkan orang-orang awam; intinya ia berkata, 
“Mari kita mengampuni para penjahat perang Nazi.”12 
Ia melakukannya karena dia salah satu dari mereka 
dan benar-benar tunduk kepada Paus serta mengabdi 
pada impian gila mereka tentang satu dunia  di bawah 
kekuasaan Nazi Katolik demi Iblis. Alkitab berkata 
bahwa ini akan terjadi pada akhir zaman dan sudah 
terjadi. Firman Sang Pencipta dengan jelas menyatakan 
bahwa Dia tidak akan pernah mengampuni Iblis atau 
satu pun malaikatnya (Wahyu 14:10-11, 20:10). Hal 
ini terus-menerus ditulis dalam Perjanjian Lama dan 
Perjanjian Baru serta tidak perlu diperdebatkan. Sang 
Pencipta menghendaki hal itu hati, jiwa, dan pikiran 
kita, bahkan orang-orang berdosa yang diampuni harus 
pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Jika para pengikut 
Nazi Katolik ini mau bertobat dan tidak berbuat 
dosa lagi, Sang Pencipta akan mengampuni mereka 
(Yohanes 5:14, 8:11) tetapi, jelas bahwa para pengikut 
Nazi Katolik ini tidak mau bertobat karena mereka 

Iblis yang hanya merupakan bagian dari gereja Iblis.
Pemerintahan dan gereja-gereja yang dikendalikan 

oleh Katolik saat ini benar-benar gila (ini bisa 
dibuktikan oleh Alkitab). Mereka adalah orang-orang 
yang sama gilanya dalam Perang Dunia II, yaitu orang-
orang yang menyebabkan pembunuhan enam juta 
orang Yahudi yang tidak bersalah dan jutaan lebih 
orang Kristen serta para penganut agama lainnya, 
selain para penganut agama Katolik. 
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melakukan hal yang persis dilakukan oleh ayah, kakek 
dan kakekbuyut mereka. Mereka masih membunuh, 
menyiksa, berdusta, dan menghancurkan segala yang 
bisa mereka hancurkan yang layak dan baik di dunia ini. 
Mengampuni dosa maut adalah penghujatan bagipara 
manusia, (Lukas 5:21) kita diperintahkan untuk saling 
mengampuni pelanggaran orang lain ya, tetapi bukan 
dosa yang membawa kematian (melanggar 10 Perintah 
Sang Pencipta) (1 Yohanes 5:16). Hanya Sang Pencipta 
yang dapat mengampuni dosa melalui darah Anak-
Nya Kristus Yesus. Seandainya kita bisa menggantikan 
kedudukan Sang Pencipta dan mengampuni para 
penjahat perang Nazi Katolik ini atas jutaan dosa maut 
yang sudah mereka lakukan, lalu kita harus membuka 
penjara dan membebaskan semua pembunuh serta 
memberi mereka identifikasi palsu sehingga mereka bisa 
beroperasi secara rahasia, seperti yang para pengikut 
Nazi Katolik lakukan, sehingga tak satu pun akan 
mengetahui identitas mereka. 

Kami memiliki banyak dokumentasi tentang 
Presiden Bush dan seluruh bagian pemerintahan dalam 
kelanjutan malapetaka Nazi Katolik ini.

Berikut hanyalah beberapa penjahat perang 
Nazi yang membantu mempromosikan kampanye 
Presiden Bush; mereka semuadihubungkan dengan 
banyak pembunuhan, laskar kematian, dan kegiatan 
teroris lainnya. Mereka juga terlibat dalam lalu lintas 
perdagangan senjata untuk narkoba yang digunakan 
untuk menopang perang Contra melawan Nikaragua, 
Angola, Afghanistan, dan Kamboja. 

Ketua pendiri dan tokoh utama Dewan Kelompok 
Warisan Republik adalah Laszlow Pasztor, seorang 
aktivis dalam berbagai organisasi sayap kanan di 
Hungaria dan kelompok-kelompok yang terkait 
Nazi Katolik. Dalam Perang Dunia II, Pasztor adalah 
anggota kelompok pemuda Arrow Cross, organisasi 
pemuda Hungaria yang setara dengan Partai Nazi 
Katolik.

Nicolas Nazarenko: perwira di sebuah divisi SS 
Cossack Nazi Katolik dan kini menjabat kepala unit 
GOP Cossack. Ia menyatakan bahwa orang Yahudi 
adalah “musuh ideologisnya.” Ia masih aktif dengan 
para kelompok pendukung Nazi Katolik di Amerika 
Serikat.

Florian Galdau: anggota Garda Besi Katolik dan 
kepala perekrut di Pantai Timur bagi Garda Besi 
Katolik di Amerika Serikat. 

Jerome Brentar: seorang pengusaha asal Cleveland 
yang memelopori pertahanan Amerika Serikat di 
Treblinka. Penjaga kamp kematian Ivan Demjanjuk, 
seorang pengikut Nazi Katolik yang dihukum karena 
pembunuhan massal di Israel di musim semi lalu. 
Salah satu rekan kerja Brentar yang paling kuat adalah 
mantan direktur komunikasi Gedung Putih, Patrick 
Buchanan, yang menulis beberapa opini tajam yang 
mencela deportasi para pengikut Nazi Katolik.

Orang-orang ini juga membantu Presiden Nixon 
dan Reagan dalam kampanye presiden, dan masih 
banyak lagi. Ada ratusan bahkan ribuan dari mereka.13

Sekarang seharusnya mudah bagi Anda untuk 
memahami sebabnya Presiden Bush tidak mau 
mengusir anjing-anjing itu dari saya dan gereja 
saya. Kenyataannya ia sedang memperhebat usaha 
pembasmian terhadap kami. Pelecehan Nazi Katolik 
ini telah terjadi pada diri saya dan gereja-gereja kami 
selama lebih dari 25 tahun.

Juga, pemerintahan Bush, di bawah komando Paus 
Yohanes Paulus II, sedang menyiapkan para diktator 
boneka Katolik di negara-negara dunia ketiga melalui 
C.I.A. (Presiden Bush mengepalai CIA yang jahat pada 
1976 dan 1977, karena Vatikan berada di negara-negara 
bagian.) 

KINI DIUNGKAPKAN, DAN ANDA SEHARUSNYA 
MENYADARI BAHWA JARINGAN KESADARAN 

SEKTE ADALAH SEKTE DAN MERUPAKAN 
KELANJUTAN DARI "PELAYANAN SEKTE" 

NAZI JERMAN!!

Banyak anggota Paus yang terkenal jahat dari Jaringan 
Kesadaran Sekte telah ditangkap dan dihukum karena 
penculikan, penyerangan, pemerkosaan, penyiksaan, 
dan sejumlah kejahatan lainnya dari Paus Yohanes 
Paulus II, Presiden Bush, seluruh pejabat Gedung Putih, 
dan instansi-instansi Katolik yang mengendalikan 
pemerintah, Senator Robert Dole,14 dan isterinya 
Elizabeth (kepala departemen Tenaga Kerja Vatikan) 
sangat membanggakan Jaringan Kesadaran Sekte 
dan Federasi Kaum Yahudi (Federasi Kaum Yahudi 
yang bukan Yahudi; Katolik tulen)15 karena mereka 
melecehkan gereja-gereja Kristen di ruang sidang ilegal 
dan penjahatKatolik, tentu saja, dengan para hakim 
ketua Katolik, sehingga banyak gereja menghabiskan 
ratusan ribu dolar untuk membela diri atas tuduhan dan 
pelecehan palsu Paus, para Presiden, dan Doles. 

13. Old Nazis, the New Right, and the Reagan Administration, Russ Bellant; Information Network Against War and Fascism, The Bush Campaign–para pengikut Fasis sedang 
bekerja   14. Transkrip Prosedur, Pertemuan Informasi Kongres tentang Fenomena Sekte di Amerika Serikat, pada tahun 1976 dan pada 5 Februari 1979, Ketua, Senator Robert 
Dole   15. Cults and Consequences, Rachel Andres; “Nailed,” Tony Alamo   
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KINI YANG DIKATAKAN ILEGAL OLEH 
PARA HAKIM DI AMERIKA SERIKAT SUDAH 

DILEGALKAN, PERSIDANGAN DI NUREMBERG 
MENGUNGKAPKAN DOKTRIN YANG SAMA SEJAK 

LEBIH DARI EMPAT DEKADE LALU

Transkrip-transkrip Persidangan di Nuremberg 
mengungkapkan pemalsuan yudisial (melegalkan hukum 
ilegal) semua hakim Nazi Katolik persis seperti yang kini 
terjadi di Amerika. Hal ini tampak jelas melalui pernyataan 
Joseph Goebbels (Joseph Goebbels tentu adalah pejabat 
tinggi propaganda pemerintahan Nazi Katolik untuk 
Vatikan di bawah boneka kediktatoran Hitler). Pernyataan 
Goebbels yaitu, “Kami belumresmisupaya dianggap sah, 
tetapidalamupaya meningkatkan kekuasaan, kami naik 
ke kekuasaan dengancara yang sah supaya memperoleh 
kemungkinan untuk bisa bertindak ilegal.”16 Alkitab 
menyebut pemerintahan satu dunia yang kita tempati 
saat ini sebagai Binatang Buas, diberikan kuasa oleh sang 
naga. Alkitab mengatakan bahwa naga adalah Iblis. Gereja 
yang diberikan kuasa oleh naga adalah Vatikan. Gereja 
Setan menggunakan pemerintahan satu dunia untuk 
menghancurkan setiap gereja selain dirinya, karena Setan 
ingin disembah sebagai Sang Pencipta dan harus memaksa 
orang banyak untuk melakukannya. Kami orang-orang 
Kristen sejati menolak dikuasai Setan. Oleh karena itu, 
murka Setan menyerang kita melalui instansi-instansi 
pemerintah sataniknya dan gereja-gereja palsu milik Setan.  

Akhirnya, Paus yang jahat, pemerintah, dan gereja-
gereja akan memaksa semua orang untuk menerima tanda 
kesetiaan di dahi atau tangan dan akan membuat surat 
keputusan–semua orang yang menolak tidak akan bisa 
membeli atau menjual (Wahyu 13:16 & 17) dan mereka 
yang menolak untuk menyembah patung binatang buas 
(pemerintah satanik ini) harus mati (Wahyu 13:15). Firman 
Sang Pencipta mengatakan mereka yang menerima tanda 
Setan akan dibakar selamanya di Neraka (Wahyu 14:9, 10 
& 11). Orang-orang kudusnya Sang Pencipta tidak punya 
pilihan selain menolak dan melawan suara pemerintah ini, 
gereja-gereja palsu ini, dan pemimpin terkutuk satanik 
mereka, jika kita ingin memperoleh surga.

BERSEMBUNYI

Banyak orang Kristen akan bersembunyi, seperti yang 
saya harus lakukan saat ini, sehingga kita bisa terus melawan 
sekte mengerikan ini dengan mengabarkan Firman Sang 
Pencipta. Karena saat ini, saya masih bisa menjangkau 
dengan kasih Sang Pencipta, yang ada dalam Kristus 
Yesus, untuk memperingatkan dan memohon kepada 
Anda, dalam nama Sang Pencipta yang menciptakan 
langit dan bumi, dan dalam segala kepenuhannya, agar 

bertobat dari semua dosa dan memercayai Injil, yang 
merupakan satu-satunya kebenaran di alam semesta. 
Yesus merangkul Anda para pemeluk agama Katolik, satu 
dunia, dan persekutuan jemaat sebagai orang-orang yang 
tidak memiliki pengetahuan tentang hierarki yang Anda 
sembah. Jika Anda mengasihi Tuhan, seperti yang saya 
ketahui banyak dari Anda yang memeluk agama Katolik, 
masyarakat satu dunia, dan persekutuan gereja lakukan, 
seperti perintah Sang Pencipta, “Umat-Ku, keluarlah 
dari padanya, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-
dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari 
bencananya” (Wahyu 18:4). Ini adalah akhir zaman. “Oleh 
karena itu, bilamana kamu melihat pembinasa keji – yang 
dibicarakan oleh nabi Daniel – tengah berdiri di tempat 
yang kudus – (dengan melakukan semua kehendak Sang 
Pencipta – Pengetahuan dan pemahaman yang sempurna 
tentang kehendak Sang Pencipta HANYA bisa ditemukan 
dalam ALKITAB VERSI KING JAMES) (siapa yang 
membaca biarlah dia memahaminya :)Sebab, pada waktu 
itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah 
terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, bahkan sekalipun 
tidak akan pernah terjadi. Dan sekiranya hari-hari tersebut 
tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan 
diselamatkan; tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari 
tersebut akan diperpendek. Dan pada waktu itu tanda Anak 
Manusia akan tampak di langit, dan kemudian semua suku-
suku di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak 
Manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa 
dan kemuliaan yang besar” (Matius 24:15, 21, 22 & 30). 
Perhatikan saat ini betapa menyedihkan orang yang belum 
diselamatkan berkata, “Kita hidup untuk menyaksikannya 
– kedamaian dan keamanan!!” Namun, apakah yang 
dinyatakan Firman Sang Pencipta? “Sebab, ketika mereka 
mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan 
datang menimpa mereka, sama seperti rasa sakit bersalin 
pada wanita yang sedang mengandung, dan mereka sama 
sekali tidak bisa luput” (1 Tesalonika 5:3).

Saudaraku yang terkasih (apapun ras atau agama Anda), 
Yesus datang ke dunia ini karena Anda dan saya, karena 
kita tersesat dan di bawah penjajahan kuasa Setan. Namun 
kini Anda bisa terbebas dari kuasa Setan, seperti saya dan 
ratusan orang Kristen lainnya, hanya dengan berlutut 
sendirian di manapun Anda berada, dan menyebut nama 
Sang Pencipta yang hidup, Pribadi yang akan langsung 
Anda temui secara tatap muka. Yesus membebaskan kita 
dari Setan dan menyatakan segala sesuatu – benar dari 
yang salah, baik dari yang jahat, terang dari kegelapan, 
keselamatan dari ketersesatan. Betapapun kita tidak peduli 
ketika Sang Pencipta Bapa dan Yesus, Anak Tunggal-Nya, 
sangat mengasihi kita, dan membuktikannya dengan 

16. Trials of War Criminals, Nuremberg Military Tribunals, Jilid III, halaman 41 
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mati untuk kita serta mencurahkan darah-Nya yang 
berharga untuk kita sebagai penebusan dosa kita.Jika 
Anda menerima darah-Nya dengan iman mengalirdalam 
jiwa Anda, Anda akan diselamatkan. Jadi, silahkan 
mengucapkan doa ini dan jangan pernah tersesat lagi. 
Mengapa Anda harus mati?(Yehezkiel 18:31). Ada 
kehidupan dalam Yesus Kristus (Yohanes 14:6).

DOA

TUHAN KU dan SANG PENCIPTA, kasihanilah 
jiwaku, aku seorang pendosa.17 Aku percaya bahwa 
YESUS KRISTUS adalah PUTERA SANG PENCIPTA 
yang HIDUP.18 Aku percaya bahwa DIA telah mati di kayu 
salib dan menumpahkan DARAH-NYA yang kudus untuk 
pengampunan semua dosa masa laluku.19 Aku percaya 
bahwa SANG PENCIPTA membangkitkan YESUS dari 
kematian dengan kuasa ROH KUDUS,20 dan bahwa IA 
sekarang duduk di sebelah kanan SANG PENCIPTA 
dan pada saat ini juga mendengarkan pengakuan 
dosaku dan doa ini.21 Aku membuka pintu hatiku, dan 
aku mengundang ENGKAU masuk ke hatiku, TUHAN 
YESUS.22 Bersihkanlah semua dosa yang mengotoriku 
dengan dan dalam darah yang maha kudus yang ENGKAU 
TUMPAHKAN di kayu salib di Kalvari sebagai silih atas 
dosaku.23 ENGKAU tidak akan menolak aku, TUHAN 
YESUS; ENGKAU akan mengampuni dosa-dosaku dan 
menyelamatkan jiwaku. Aku tahu itu karena FIRMAN-
MU, di dalam Alkitab mengatakan demikian.24 FIRMAN-
MU mengatakan bahwa ENGKAU tidak akan menolak 
seorang pun, dan tentunya termasuk diriku.25 Oleh karena 
itu, aku tahu bahwa ENGKAU sudah mendengarkan aku, 
dan aku tahu bahwa ENGKAU sudah menjawab doaku, 
dan aku tahu bahwa aku telah diselamatkan.26 Dan aku 
berterima kasih KEPADA-MU, TUHAN YESUS, karena 
ENGKAU telah menyelamatkan jiwaku, dan aku akan 
menunjukkan rasa terima kasihku dengan melakukan 
sebagaimana yang ENGKAU perintahkan dan tidak akan 
berbuat dosa lagi.27

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

TUHAN ingin Anda mewartakan kepada yang lain 
tentang keselamatan Anda (Markus 16:15). Anda dapat 
menjadi distributor literatur Injil dari Pastor Tony 
Alamo. Kami akan mengirimkan kepada Anda secara 

gratis. Silakan menelepon atau kirimkan email kepada 
kami untuk informasi selengkapnya. Bagikan pesan ini 
dengan sesama yang lain.

Jika Anda menginginkan dunia diselamatkan, 
sebagaimana diperintahkan YESUS, maka jangan merampas 
apa yang menjadi HAK SANG PENCIPTA, perpuluhan 
dan persembahan. SANG PENCIPTA berkata, “Akankah 
manusia merampas hak SANG PENCIPTA? Namun kamu 
telah merampas AKU. Tetapi Anda akan mengatakan, Di 
mana dan kapan kami merampas ENGKAU? Dalam hal 
perpuluhan dan persembahan. Kamu telah kena kutuk, 
tetapi kamu masih menipu Aku, ya kamu seluruh bangsa 
[dan seluruh dunia ini]! Bawalah seluruh persembahan 
persepuluhan [10% dari ‘persepuluhan’ kotor Anda] itu 
ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan 
makanan [makanan Rohani] di RUMAH-KU [jiwa-jiwa 
yang diselamatkan], dan ujilah AKU, firman TUHAN 
SEMESTA ALAM, apakah Aku tidak membukakan 
bagimu tingkap-tingkap Langit dan mencurahkan berkat 
kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik 
bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil 
tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak 
berbuah bagimu, firman TUHAN SEMESTA ALAM. 
Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, 
sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman 
TUHAN SEMESTA ALAM” (Maleakhi 3:8-12).

PEMBERITAAN KEBENCIAN 
BUKANLAH KEBENCIAN

Lembaga-lembaga Federal dan Negara Bagian 
dengan media pemberitaan dan sistem pengadilannya 
di segala bangsa, di bawah petunjuk dari Roma, pasti 
akan mengatakan bahwa Paus Buronan Buronan adalah 
bacaan kebencian. Mereka akan memberi tahu Anda 
bahwa sayalah musuh Anda karena mengungkap fakta 
ini kepada Anda, tetapi seperti yang dikatakan oleh 
Rasul Paul, demikian pula kata saya, “Maka, apakah 
aku telah menjadi musuhmu karena mengatakan 
kebenaran kepadamu?” Galatia 4:16). Mengatakan 
kebenaran, sehingga orang banyak bisa melepaskan diri 
dari kekuasaan dunia di bawah kepemimpinan kejam 
Vikaris Setan, dengan prinsip kebencian dan kediktatoran 
Kanon Romawi alih-alih Konstitusi AS yang Suci (yang 
merupakan hukum di Amerika Serikat), dan sehingga 
semua orang dari segala bangsa bisa terluput dari tanda 
binatang buas dan api neraka – adalah kebencian? Yesus 
berfirman bahwa mengatakan kebenaran adalah kasih 
dan memerintahkan kita untuk pergi ke segala bangsa, 

17 Mzm. 51:5, Rm. 3:10-12, 23   18 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Yoh. 9:35-37, Rm. 1:3-4   19 Kis. 4:12, 20:28, Rm. 3:25, 1 Yoh. 1:7, Why. 5:9   20 Mzm. 16:9-10, Mat. 
28:5-7, Mrk. 16:9, 12, 14, Yoh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Kis. 2:24, 3:15, Rm. 8:11, 1 Kor. 15:3-7   21 Luk. 22:69, Kis. 2:25-36, Ibr. 10:12-13   22 1 Kor. 3:16, Why. 3:20   23 Ef. 2:13-
22, Ibr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yoh. 1:7, Why. 1:5, 7:14   24 Mat. 26:28, Kis. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14   25 Mat. 21:22, Yoh. 6:35, 37-40, Rm. 10:13   26 Ibr. 11:6   27 Yoh. 5:14, 
8:11, Rm. 6:4, 1 Kor. 15:10, Why. 7:14, 22:14   28 Mat. 28:18-20, Yoh. 3:5, Kis. 2:38, 19:3-5   29 Ul. 4:29, 13:4, 26:16, Yos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Yak. 1:22-25, Why. 3:18
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Semua versi Alkitab baru tidak diterjemahkan dari naskah-nas-
kah asli, seperti NIV, NKJV. Inilah yang tertulis dalam Roma 13:1-4 
berdasarkan naskah-naskah asli: “Tiap-tiap orang harus takluk 
kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, 
yang tidak berasal dari SANG PENCIPTA; dan pemerintah-pemerin-
tah yang ada, ditetapkan oleh SANG PENCIPTA. [Kekuasaan SANG 
PENCIPTA di bumi adalah para pelayan Injil.] Sebab itu barangsiapa 
melawan pemerintah, ia melawan ketetapan SANG PENCIPTA dan 
siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas 
dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada 
pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa 
takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu 
akan beroleh pujian dari padanya. KARENA PEMERINTAH ADALAH 
HAMBA SANG PENCIPTA UNTUK KEBAIKANMU. [SAMA SEKALI 
BUKAN PEMERINTAHAN SEKULER ATAU LEMBAGA-LEMBAGA 
PEMERINTAH!!!! Alkitab-alkitab yang menulis seperti itu berasal 
dari Setan.]”

memberitakan kebenaran; karena Yesus berfirman, 
“Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran 
itu akan memerdekakan kamu” (Yohanes 8:32). Kita 
akan memiliki pikiran yang sama dengan Kristus 
sehingga kita melakukan yang dilakukan Kristus. Yesus 
memperingatkan dan memerintahkan murid-murid-
Nya melawan gereja-gereja dan pemerintah-pemerintah 
yang jahat, “Waspadalah, berjaga-jagalah dari ragi 
(keberdosaan) orang-orang Farisi (gereja-gereja) dan 
ragi (keberdosaan) Herodes (pemerintah)” (Markus 
8:15)!” Anda boleh memercayai Paus atau saya. Baca 
Alkitab versi King James Anda untuk melihat manakah 
di antara kami yang benar. Percayalah kepada Sang 
Pencipta; Marilah kita akhiri Perang Dunia II, dan mari 
kita mengakhirinya sekarang. Jika kita akan memilih 
seorang Presiden Amerika Serikat, pemerintahan, dan 
sistem pengadilan, marilah kita memilih seseorang yang 
memercayai kebebasan yang menjadi dasar negara ini. 
Saat ini merupakan tahun 90-an. Mari kita kembali 
kepada Sang Pencipta; pembaruan dari Kristus. Mari 
kita kembali pada akal sehat, kesopanan, dan ketertiban. 
Mari kita memilih presiden, pemerintahan, dan sistem 
pengadilan yang menyatakan kebenaran pada kita dan 
memiliki keadilan sejati, penghakiman, dan ekuitas atas 
semua, bukan yang menyembunyikan kebenaran dari 
kita. Ya, mari kita kembali pada akal sehat, kesopanan, 
dan ketertiban. Dan mari kita menyingkirkan doktrindan 
kebijakan lama Antikristus Setan yang merusak. 
Saya bisa dan mau membantu siapapun yang ingin 
melakukannya dan saya yakin bahwa ada jutaan orang 
Amerika lainnya dan orang-orang dari bangsa lain 
merasakan hal yang sama. Kita telah diperintahkan 
oleh Sang Pencipta untuk meruntuhkan semua kuasa 
dan kerajaan kegelapan yang meninggikan dirinya atas 

Firman Sang Pencipta (2 Korintus 10:3-5). Dan saya 
tahu bahwa kita sudah melakukannya, tetapi kita harus 
terus melakukannya sampai Yesus datang ke dunia lagi. 
“Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia 
akan diselamatkan” (Matius 24:13). KITA UMAT, 
BERSATU KITA KUAT, BERCERAI KITA RUNTUH. 
Dan semua orang Yahudi, umatku menurut daging, mari 
kita bersungguh-sungguh saat ini ketika berkata, “TIDAK 
PERNAHLAGI.” Kita benar-benar tidak tahu cara 
melawan musuh jika kita tidak mengenal siapa musuhnya. 
Sekarang kita tahu, “TIDAK PERNAHLAGI”–T.A. 
P.S. Let’s make Jesus the King, President and Sav ior of 
our heart and soul.
NB: Mari kita jadikan Yesus raja, Presiden, dan Juruselamat 
hati serta jiwa Kita.
Tony Alamo, Pastor Dunia, Penginjil, Penulis, dan pakar 
terkenal tentang sekte-sekte Katolik dan lembaga-lembaga 
pemerintah serta divisi-divisi rahasia mereka.

INDONESIAN—Fugitive Pope

Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan bahan bacaan mengenai topik lain yang mungkin akan menarik bagi Anda.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Saluran doa dan informasi dua puluh empat jam penuh:  (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide menyediakan tempat tinggal lengkap dengan semua keperluan selama tinggal di AS bagi mereka 
yang sungguh-sungguh ingin melayani TUHAN dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan mereka.

Kebaktian diadakan di New York City setiap hari Selasa pukul 8 malam dan di lokasi-lokasi lain setiap malam.
Silakan menghubungi (908) 937-5723 untuk mendapatkan informasi.  DISEDIAKAN MAKAN SEUSAI SETIAP KEBAKTIAN.

Mintalah buku Pastor Alamo, The Messiah, yang membahas tentang KRISTUS dari Perjanjian Lama yang dinyatakan dalam lebih dari 333 nubuat.
Jadilah penuai panen jiwa-jiwa dengan menjadi distributor bahan bacaan literatur dari Pastor Alamo.

Semua bahan bacaan literatur dan pesan audio kami bersifat gratis, termasuk pengiriman.
Jika ada seseorang yang mencoba mengenakan biaya kepada Anda, mohon menelepon kami di (661) 252-5686 collect.
BAHAN BACAAN LITERATUR INI BERISI TENTANG RENCANA KESELAMATAN YANG SESUNGGUHNYA (Kis. 4:12).

MOHON JANGAN MEMBUANGNYA, BERIKAN KEPADA ORANG LAIN.
Bagi mereka yang tinggal di negara-negara lain, kami mendorong Anda untuk menerjemahkan bahan bacaan ini

ke dalam bahasa Anda. Jika Anda mencetak ulang, mohon disertakan hak cipta dan pendaftaran ini:
© Hak Cipta   1990, Januari, 2014   Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Pendeta Dunia Tony Alamo ® Terdaftar 1990, Januari, 2014


