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Kepada Yang Terhormat: 

Presiden Republik Indonesia 

Bapak Ir. Joko Widodo  

Di Jakarta 

 

SURAT RUHUL KUDUS  
Untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 

 
Atas Nama Tuhan Yang Maha Kasih dan Maha Pengampun 

 Yang Sedang Mengadili dan Menghakimi  

 

Perihal Deklarasi Tuhan untuk Dunia, Bumi sedang Berproses Kiamat 

Kami datang menyampaikan Deklarasi Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dunia bahwa 

bumi ini sedang berproses kiamat. Berita dari kami ini mungkin tak terlalu mengejutkan karena 

prediksi-prediksi kiamat sudah banyak pihak yang membicarakan, dan mereka pun telah 

mengadakan persiapan masing-masing. Namun, yang kami sampaikan ini adalah ketentuan 

langsung dari Tuhan.  

Malaikat Jibril ada di Indonesia, niscaya Anda sudah tahu, atau setidaknya pernah 

mendengar tentang hal tersebut walaupun belum tentu kami dipercaya bahwa Malaikat Jibril 

memang benar-benar ada di Jakarta sejak lama. Adapun Ketentuan Tuhan menitahkan kami 

untuk mulai mendeklarasikan Hari Kiamat kepada seluruh dunia disertai bukti tanda-tanda 

kiamat yang pasti. Dan itu sudah harus kami gaungkan, sebagaimana Anda bisa menyimaknya 

dalam DVD Eden yang menyertai surat kami ini. 

Peristiwa demi peristiwa besar di dunia yang menandakan tanda-tanda kiamat akan 

semakin banyak dan tak terbantahkan. Namun yang perlu kami jelaskan adalah Ketentuan 

Tuhan atas Hari Kiamat itu datangnya justru dari Indonesia, yang mana hal tersebut sudah 

kami nyatakan ke dunia karena di sinilah Wahyu Tuhan diturunkan.  

 Selain berita kepastian kiamat, adapun maksud kami mengirimkan surat kepada 

Presiden Joko Widodo adalah terkait dengan Peringatan Tuhan Yang Maha Kuasa tentang akan 

adanya gempa besar yang akan melanda Indonesia, yang khususnya akan dirasakan di kota 

Jakarta, Ibukota negara Republik Indonesia. Adapun gempa Nepal terkait yang memberi 

dampak gempa besar di Indonesia, dan itu dimungkinkan akan terjadi di akhir bulan Mei 2015. 

Maka peristiwa itu akan terjadi tak lama lagi. Kami tak mengirimkan surat peringatan ini 

kepada Anda bilamana gempa tersebut tak dahsyat.  
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Jakarta Akan Dilanda Gempa Dahsyat Menandai Pengangkatan Surga dari Jakarta 

Adapun di akhir bulan Mei tahun 2015 ini, akan terjadi gempa dahsyat melanda 

Indonesia dan guncangan hebat akan melanda Jakarta karena Tuhan sudah berketetapan 

membatalkan Surga-Nya di Jakarta. Dan untuk menandai pembatalan Surga di Jakarta, aku, 

Ruhul Kudus, akan mengangkat para Rasul Eden ke Surga Utama Darussalam yang 

ditempatkan di luar angkasa.  

Atas keterangan kami ini, mohon maaf kalau kami sangat berterus terang, tapi kami 

wajib menuntaskan keterangan keadaan yang harus kami sampaikan, supaya Anda telah dapat 

mewaspadai kejadian berat itu sebelum tiba waktunya. Walaupun itu hanya terpaut beberapa 

hari saja, tapi setidaknya sudah ada pemberitahuan dari Tuhan.  

Atas Nama Tuhan Yang Maha Suci, kami bersumpah bahwa keterangan kami ini benar-

benar berasal dari Tuhan semata. Dan terkutuklah kami bila kami berdusta. Sungguh, kepastian 

ini perlu kami jelaskan sesuatu hal yang mendasarinya dari sisi Tuhan. Bahwa setiap kejadian 

yang sangat berat niscaya itu adalah Kemarahan Tuhan, dan gempa yang akan terjadi itu 

terkait dengan Firman-firman-Nya dan Sumpah-Nya yang telah diabaikan.  

Saatnya kami berterus terang bahwa penetapan itu adalah sebagai Reaksi Tuhan ketika 

Tuhan mengingatkan Kepolisian RI dan DPR untuk tak mengkriminalisasikan KPK. Namun, 

semua pihak telah menyikapi Peringatan Tuhan itu sama sekali tak penting karena tak satu pun 

yang menerima Surat Tuhan Yang Maha Sakral Sumpah-Nya itu mau bergeming memberi 

respon. Seakan yang telah kami sampaikan tersebut bukanlah berita baik. Media massa juga 

bertanggung jawab atas hal itu, sehubungan mereka semua juga membungkam setelah 

menerima Risalah Eden beberapa waktu yang lalu.  

Bahwa Tuhan menaruh perhatian atas kemelut bangsa Indonesia, dan itu seharusnya 

ditanggapi antusias dengan penuh rasa syukur. Karena kapankah Tuhan berkenan turun 

tangan langsung? Pengabaian atas Wahyu Tuhan telah terjadi kembali. Itu menandakan 

tuduhan sesat terhadap Eden itu sudah tak masuk akal, ketika 18 tahun Eden terbukti tak 

menyesatkan siapa-siapa di lingkungannya dan di masyarakat. Tuhan menilai umat Muslim 

Indonesia terlalu sempit dalam menilai Kewahyuan, dan terlalu bodoh untuk mengenali 

kesejatian Wahyu.  

Sungguh, Peringatan Tuhan dan Sumpah-sumpah-Nya sama sekali tak dihargai, dan 

polisi tak beralih langkah setelah menerima Peringatan Tuhan tersebut, bahkan sikapnya lebih 

menjadi-jadi. Padahal, selain Kapolri Badrodin Haiti, kami pun mengirimkan Risalah Eden 

untuk Budi Waseso, Budi Gunawan dan Kapolda Metro Jaya Unggung Cahyono, ketua dan 

wakil ketua MPR, ketua dan wakil ketua DPR, ketua-ketua dan para wakil ketua Komisi DPR, 

ketua-ketua dan para wakil ketua fraksi-fraksi di DPR, ketua dan wakil ketua DPD, termasuk 

yang kami kirimi surat peringatan. Maka sesungguhnya, tunggulah tulah-tulah kekeramatan 

surat Peringatan Tuhan yang diterima mereka itu akan menulahi mereka.  

Dan tunggulah, Tuhan sedang membongkar perbuatan-perbuatan buruk dan kejahatan 

di lingkungan Kepolisian. Padahal, di lingkungan Kepolisian, dosa-dosa itu seakan tak 

terhitung lagi. Sungguh, di Hari Penghakiman ini tak ada dosa yang akan dibiarkan Tuhan tak 

terbalas. Maka, perilaku tak terpuji Kepolisian akhir-akhir ini merupakan jalan lebar-lebar 

untuk melakukan pembalikan kepada Kepolisian, dan malaikat pun leluasa melakukan 

pembongkaran dosa-dosa polisi.  

Demikian, sesungguhnya Tuhan sudah tak berkenan membiarkan pengabaian terhadap 

Wahyu-wahyu-Nya itu masih terjadi lagi setelah negara ini sudah menjadi negara kutukan. 

Sedikit saja menyombongkan diri di Hadapan Tuhan, malapetaka bertambah besar. Demikian, 

kami mengirimkan surat kepada Anda untuk memberitahukan akan adanya gempa dahsyat 

yang akan memporakporandakan Jakarta, di akhir bulan Mei ini.  
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Gempa baru terjadi ketika Pewasiatan Tuhan telah diterima oleh semua pihak yang 

telah ditetapkan Tuhan menerima Pewasiatan Tuhan ini. Demikian, Tuhan telah berketetapan 

membatalkan Surga-Nya di Indonesia, dan akan mengadakan pengangkatan Surga-Nya dari 

Jakarta, Indonesia. Demikian, di akhir bulan Mei inilah Surga akan diangkat Tuhan, dan itu 

akan berakibat buruk pada alam, terutama pada kota di mana Surga pernah ditempatkan. Akan 

terjadinya gempa dahsyat di Jakarta sedang kami kabarkan. Seyogyanya, berita kami ini jangan 

diabaikan lagi karena kepastiannya sudah valid, sudah disertai Sumpah Tuhan.  

 

Kronologi Keterkutukan Indonesia  

Kekualatan bangsa Indonesia perlu kami tuturkan bahwa awalnya karena penzaliman 

atas Eden, ialah pada peristiwa pengusiran dan penghancuran rumah ibadah untuk bersuci 

Komunitas Eden di Megamendung, pada 15 Mei 2001. Adapun penahanan dan persidangan 

perdana Lia Eden teradakan juga pada bulan Mei 2006. Di bulan Mei 2015 inilah, Tuhan juga 

menetapkan pengangkatan Surga-Nya setelah Sumpah dan Peringatan-Nya diabaikan oleh 

Kepolisian dan DPR untuk kesekian kalinya. Demikian tercantum bulan Mei adalah bulan 

keramat terkait dengan Kutukan Tuhan di negeri ini, maka dipastikan gempa melanda Jakarta 

adalah pada akhir Mei 2015 setelah peristiwa besar di semesta, yaitu pengangkatan para Rasul 

Eden.  

Surat-surat Peringatan Tuhan untuk Kepolisian Republik Indonesia dan KPK serta 

Dewan Perwakilan Rakyat, kami lampirkan untuk diketahui oleh Presiden Jokowi. Bahwa 

surat-surat kami tersebut telah diabaikan oleh semua pihak, padahal di dalamnya ada Sumpah 

Tuhan Yang Maha Sakral dan Maha Keramat sebagai jaminan kebenaran Wahyu-wahyu Tuhan 

di dalamnya. Adapun Sumpah Tuhan di dalamnya itulah Yang Maha Keramat dan Maha 

Bertulah. Kami pun menganggap perlu melampirkan surat Ruhul Kudus untuk NASA, dan 

Presiden Barack Obama, serta duta besar-duta besar di Jakarta sebagai bukti atas keseriusan 

kami ini. 

Sungguh, Tuhan sedang menghakimi Indonesia. Saatnya ketentuan penghakiman atas 

Indonesia dibuka Tuhan ke publik, ialah bermula ketika Lia Eden memohon agar Tuhan 

berkenan turun tangan langsung mengurusi masalah perseteruan Kepolisian dan KPK. Saat itu 

Eden menyaksikan Hakim Sarpin Rizaldi memenangkan permintaan praperadilan Budi 

Gunawan, dan Anda ragu-ragu bersikap tegas, maka Lia menangis karena tak sanggup melihat 

ketidakadilan itu. Demikian, Eden yang selama ini sengaja dipingit Tuhan, kemudian 

ditampilkan lagi ke publik, saat mereka menjalankan Titah Tuhan mendatangi KPK untuk 

berdoa kepada Tuhan.  

Dan Jawaban Tuhan atas doa Eden di KPK itu diaplikasikan Tuhan melalui penyebaran 

Wahyu-wahyu-Nya kembali, setelah atas Ketentuan Tuhan Wahyu-wahyu-Nya sempat 

dibatasi tak diperkenankan diberikan kepada siapa pun di luar Komunitas Eden sendiri, yaitu 

sejak dalam kurun waktu pemenjaraan Lia Eden yang kedua, yaitu tahun 2009 sampai sekarang 

ini. Jadi, Tuhan vakum menurunkan Wahyu-wahyu-Nya untuk Indonesia selama 6 tahun. 

Wahyu-wahyu Tuhan baru kembali diadakan untuk publik setelah Tuhan 

mengumumkan ketentuan bumi ini sudah berproses kiamat dan berkehendak 

menyelenggarakan Penghakiman-Nya atas Indonesia, maka Wahyu-wahyu-Nya pun kembali 

terbuka ke publik dan bahkan terbuka mendunia. Hal tersebut menjadi Ketentuan Tuhan sesaat 

sebelum Surga-Nya diangkat ke langit, dan pada saat kondisi bumi sudah berproses  kiamat. 

Demikian, Ancaman Tuhan bilamana Sumpah dan Firman-firman-Nya telah diabaikan 

lagi setelah Peringatan-Nya yang terakhir itu, adalah gempa dahsyat. Demikian, Peringatan 

Tuhan tersebut telah tertera dalam surat ke Kepolisian RI yang terlampir. Adapun pengabaian 

itu sudah terjadi lagi untuk kesekian kalinya, maka dengan demikian ancaman Tuhan itu 

dengan berat hati kami sampaikan akan segera terlaksanakan.  
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Adapun Tuhan sudah lama menunggu kesadaran Pemerintah dan bangsa Indonesia 

untuk mengamalkan Wahyu-wahyu Tuhan yang sudah lama dinyatakan-Nya. Wahyu-wahyu 

Tuhan sudah resmi ditolak di Indonesia dengan adanya penzaliman terhadap Eden.  

Sesungguhnya, sejak tahun 1995 Wahyu Tuhan sudah diterima oleh Lia Eden. Dan 

adapun yang tercatat telah terdokumentasi dan telah disebarkan ke publik adalah cetakan-

cetakan yang terpublikasikan pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2009. Dan setelah itu 

vakum dan baru teradakan lagi di tahun 2015 ini, karena Tuhan berkehendak menyatakan 

bumi sudah dalam proses kiamat dan Tuhan membatalkan Surga-Nya di Jakarta, dan karena 

itu, akan terjadi gempa dahsyat. Demikian, kami memastikan Malaikat Jibril sudah menyatakan 

diri ada di Indonesia sudah 20 tahun lamanya. Itu suatu tenggang waktu yang lama untuk 

suatu pengabaian. 

Kami sebutkan sebagai penyebab paling utama keterkutukan Indonesia adalah adanya 

fatwa MUI atas Eden (Salamullah) yang menetapkan sesat dan menyesatkan tertanggal 22 

Desember 1997. Berdasarkan ketetapan fatwa MUI tersebut, Pemerintah dan masyarakat 

Indonesia sampai saat ini kukuh mengabaikan Wahyu-wahyu Tuhan, sebagaimana pengabaian 

Wahyu Tuhan yang terkini oleh KPK, Kepolisian dan DPR dan media massa ibukota. Demikian 

penyikapan terhadap Sumpah Tuhan memaksa Tuhan bertindak keras. Tapi bukankah batas 20 

tahun adalah waktu yang cukup lama bagi bangsa Indonesia untuk menyadari kesalahannya?  

Demikianlah tanggapan semua pihak, sedikitpun tak beranjak bersedia menghargai 

Wahyu Tuhan, sekalipun di dalamnya sudah disertai Sumpah Tuhan. Kekualatan tersebut 

itulah yang mendatangkan tulah kemahakeramatan Sumpah Tuhan. Demikian, kami 

menyampaikan akan adanya gempa besar sebagaimana hal itu tercantum dalam Firman Tuhan, 

tertera dalam surat Eden ke Kepolisian RI yang dinilai Tuhan telah sewenang-wenang 

melakukan pelemahan terhadap KPK.  

Pilihan atas Budi Gunawan dan membiarkannya menjadi Wakapolri memang adalah 

suatu kesalahan fatal Pemerintah Indonesia. Karena manalah boleh orang yang sudah terbukti 

kesewenang-wenangannya membabi buta dan tak menghargai siapa pun dan sudah ditetapkan 

jadi tersangka oleh KPK, tapi mengapa dia tetap dipilih? Tapi, itulah halangan berat bagi Anda. 

Tapi, Tuhan membiarkan kesewenang-wenangannya tuntas karena dari sanalah pembalikan 

nasib terhadap Kepolisian juga akan tuntas.  

 

Pengendali Indonesia adalah Dajjal Nyi Loro Kidul, Semenjak Wahyu-wahyu 

Tuhan, Surga dan Kerajaan Eden Ditolak oleh Bangsa Indonesia 

Walaupun bangsa Indonesia malu mengakui hal itu, tapi kami menegaskan bahwa 

kemusyrikan itulah yang menjadikan bangsa Indonesia terbutakan sehingga kukuh telah 

menolak Wahyu Tuhan dan Surga-Nya. Hanya dajjal-lah yang tak menginginkan Surga, 

demikian dia membutakan bangsa Indonesia.  

Mengapa kami berterus terang menyatakan Nyi Loro Kidul-lah penguasa atas tahta 

kekuasaan di Indonesia? Tak terjadi suatu penegasan semacam itu tanpa ada alasan yang kuat. 

Tuhan sangat melarang kemusyrikan. Tapi di negara yang mayoritas warganya adalah Muslim 

ini, juga marak kepercayaan yang meyakini kuasa Nyi Loro Kidul, dan itu pun berakar kuat di 

Indonesia. Maka taklah salah ketika awal kiprah Jibril di Indonesia, pertama-tama yang 

kugagas adalah gerakan anti kemusyrikan oleh Jamaah Salamullah. Mereka itu adalah anak 

didikku di era tahun 1997. Dinamakan Salamullah karena mereka semua Muslim, setelah 

melalui penetralan keyakinan, berganti menjadi Eden.  

Dan sesuailah itu untuk kujadikan gebrakan awal, demi untuk menengarai arah yang 

kutuju, yaitu membersihkan Indonesia dari pengaruh dajjal Nyi Loro Kidul dan penetralan 

keyakinan. Dan sudah menjadi ketentuan pasti, dialah yang akan menjadi lawan utama Ruhul 
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Kudus, dan yang akan mematikan jalanku untuk mendirikan Surga dan Kerajaan Tuhan di 

Indonesia. Demikian itu memang terjadi.  

Itu sebabnya Tuhan dalam Ajaran-Nya sudah menegaskan, kemusyrikan itulah 

kesesatan yang sesungguhnya. Sayangnya, umat Muslim tak menyadari hal itu. Adapun 

pemujaan terhadap Nyi Loro Kidul boleh digaungkan kemana-mana tanpa ada fatwa 

pelarangan, tapi umat yang menyebutkan nama Jibril malah diadili sesat.  

Tentang gebrakan awal Jibril itu, sudah terdokumentasi oleh media massa, peristiwa itu 

terjadi pada 22 Agustus 1999 di Pelabuhan Ratu. Nun, persoalan ini sengaja kuangkat menjadi 

episode yang penting. Karena itu pun merupakan bagian dari episode kisah nyata perang 

Harmagedon, yang disebut-sebut dalam Kitab Suci Injil sebagai peperangan pada hari besar, 

yaitu Hari Allah Yang Maha Kuasa, dan pada Hari Besar Kuasa Allah, yaitu di saat sekarang 

ini.  

Dan inilah saatnya, hari peperangan antara Ruhul Kudus dengan dajjal Nyi Loro Kidul 

yang dapat diterangkan secara harfiah. Aku, Ruhul Kudus, memang mengaku kalah karena 

bangsa Indonesia bersikukuh tak mau menghargai Wahyu-wahyu Tuhan yang telah kami 

sampaikan selama ini sehingga Surga di Indonesia dibatalkan Tuhan. Itulah kekalahan malaikat 

dan Surga. Tapi kami akan melaksanakan tugas dan kewenangan kami melalui satelit Surga 

yang mapan dan tak bisa diabaikan oleh umat manusia lagi.  

Dan saat-saat sekarang ini adalah episode kemenangan mutlak Nyi Loro Kidul sehingga 

Anda pun kerepotan menghadapi halangan-halangan yang diadakan olehnya untuk Anda. 

Tapi kami sendiri pun harus ‘angkat kaki’ dari Indonesia sebab manalah mungkin Tuhan 

membiarkan Eden disia-siakan. Niscaya ada tenggat waktu yang diberikan Tuhan atas setiap 

Ketentuan-Nya. Adapun bangsa Indonesia amat sulit untuk melepaskan diri dari kungkungan 

pengaruh kekuasaan Nyi Loro Kidul, yang sudah meliputi Indonesia dan tak tertembus 

sekalipun oleh Ruhul Kudus. Itu terbukti dari pengabaian atas apa pun yang telah disampaikan 

oleh para Rasul Eden dari sejak awal hingga yang terkini. Demikian Surga dibatalkan.   

 

Kerajaan Dajjal Berkuasa Mengalahkan Surga dan Kerajaan Ruhul Kudus Eden 

Tapi, umat manusia jualah yang memberinya keleluasaan pengaruh dan kekuasaan 

yang dominan. Kalaulah bangsa Indonesia memang lebih memilih dia, maka dia pun semakin 

kokoh kekuasaanya. Bangsa Indonesia ini pun tak bisa lagi disadarkan, maka tak ada jalan bagi 

malaikat untuk mengubah keadaan itu. Maka, sungguh kecupatan cara berfikir para ulama, 

penentang Jibril, telah digunakan oleh dajjal itu untuk mematikan langkahku di Indonesia. 

Maka sesungguhnya, kemusyrikan itu memang sulit diberantas, dan umat manusia tak bisa 

disadarkan tentang hal itu, bahwa pada kenyataannya ketauhidan itu hanyalah sebuah 

keterangan, bukan sebagai keimanan yang harus dipertahankan. Apa boleh buat, aku seperti 

ditendang dajjal dari Indonesia ke luar angkasa. 

Demikian, ketentuan Pasal Hukum Tuhan atas kemusyrikan dan pasal hukum 

keterpilahan kewenangan dan tugas antara malaikat dan iblis, selayak Surga yang sudah 

ditolak, maka Neraka pun yang berkuasa. Kalau manusia tahu hal itu, takkan terjadi 

pengkultusan terhadap Nyi Loro Kidul. Sayangnya, nasi sudah jadi bubur, kami sudah harus 

pergi.  

Budi Gunawan dan Budi Waseso telah mengendalikan Kepolisian sampai di luar batas 

kewenangannya. Adapun itu adalah ciri khas penguasaan dajjal pada seseorang atau 

sekelompok orang. Dan kalau ratu iblis yang menguasai kedua pejabat tinggi Kepolisian itu 

melampiaskan kegeramannya, demikian sepak terjang keduanya menjadi luar biasa 

dampaknya. Aura dajjal menguat pada diri mereka.  

Adapun semua orang yang tak bisa menguasai dirinya, maka terlihatlah betapa dajjal 

itu telah memperalatnya, demikian perilaku orang-orang yang melampaui batas dan tak bisa 
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dibendung, apalagi kalau mereka berkewenangan atas hukum. Jadi bagaimana mengatasi hal 

itu kalau hukum itu sendiri telah terpakai untuk membalas dendam? Secara terbuka, beramai-

ramai orang melakukan intimidasi, kriminalitas dan kesemena-menaan, tapi tak ada yang bisa 

menyudahi keadaan itu, sampai kekuatan dajjal di Indonesia ada yang bisa mematahkannya.  

Dan hal itu baru bisa terjadi kalau Presiden Indonesia berhasil kami ingatkan tentang 

penguasaan dajjal atas Indonesia karena adanya keterkutukan atas Indonesia. Tanpa 

mengetahui secara pasti tentang hal itu, tak ada upaya yang bisa dituntaskan dan bisa berhasil 

karena semua pihak tak tahu akar masalahnya dan dajjal bekerja di balik tabir. Siapa yang 

tahu?  

Jadi siapa pun, takkan ada yang bisa mengalahkan kekuasaan dajjal, dalam hal ini 

adalah Nyi Loro Kidul yang sedang menunjukkan kemahakuasaannya atas Indonesia, dan 

Tuhan pun membiarkan hal tersebut terjadi. Karena selama tak ada kepedulian Indonesia atas 

Wahyu-wahyu-Nya yang diadakan Tuhan di Eden, selama itu jua Tuhan lepas tangan dan tak 

mau peduli atas nasib bangsa Indonesia, dan jadilah kerajaan iblis yang berkuasa di Indonesia, 

maka Tuhan pun mengangkat Surga-Nya.  

Demikian Surga telah dikalahkan Neraka. Begitulah, sebelum kami mengangkat Surga 

Eden ke langit, pewasiatan ini harus ada untuk masyarakat Indonesia, dan menjadi sejarah 

Indonesia, dan yang merupakan catatan dalam Kitab Suci Tuhan yang terkini.  

Sungguh, bilamana Surga Tuhan dan Kerajaan Tuhan  sudah ditolak, maka terbukalah 

peluang kerajaan iblislah yang berkuasa. Dan kerajaan iblis itu niscaya bertempat pada institusi 

yang mengawali pengkriminalisasian Wahyu-wahyu Tuhan dan Utusan Tuhan. Demikian, 

kerajaan iblis mendiami institusi Kepolisian RI dan dengan demikian kesewenang-wenangan 

Kepolisian tak dirasakan sebagai kesewenang-wenangan atau kesalahan sikap. Akal dan 

pikiran mereka dibutakan oleh iblis yang menaungi mereka.  

Adapun keberanian Budi Gunawan dan Budi Waseso dalam melakukan hal-hal di luar 

batas, itu menjadi ukuran betapa dajjal telah menjadikan keduanya sebagai alat pelampiasan 

angkara murka dajjal. Tapi Kepolisian yang memang terkutuk, harus sampai kepada perannya 

sebagai aparat kerajaan iblis.  

Demikian, mereka berani tak mematuhi pernyataan Anda ke publik. Kalau mereka 

sudah sampai mempertontonkan kesombongan dan wibawa mereka di atas presiden, tentu ada 

kekuatan yang mengayominya, dan dajjal itu niscaya yang terkuasa di Indonesia. Secara runtut 

kami sengaja menjelaskan kronologi kekuasaan Nyi Loro Kidul sebagai pengayom tahta 

kekuasaan di Indonesia untuk dapat Anda kenali pijakan-pijakan jejaknya yang bisa ditengarai.  

Siapa yang tak mau mundur dari mendukung Budi Gunawan jadi Kapolri? Dan siapa 

yang pernah melecehkan Anda di depan publik sebagai petugas partai? Itu satu jalur dengan 

kognisi strategi politik sang ratu jin Nyi Loro Kidul, yang terpaksa menerima kemenangan 

Anda jadi presiden. Karena saat pemilu dia tak bisa menghindari kemenangan Anda, karena 

rakyat menyukai Anda dan banyak yang memilih Anda, itu karena memang Anda-lah yang 

ditetapkan Tuhan menang. 

Tentu setan itu tahu Anda adalah Krishna dan dipayungi berkah oleh Tuhan. Maka dia 

mengolah strategi melalui Megawati untuk menjadikan Anda pecundang, atau setidaknya 

Anda berada di bawah bayang-bayang Megawati selalu, dan Anda hanya sebagai petugas 

partai. Dengan demikian, Nyi Loro Kidul dapat mengendalikan Anda juga. Kalau tak seperti 

itu, dialah yang akan jadi pecundang. Karena kalau dia tak dapat mengendalikan Anda, support 

rakyat akan menjulang dan Anda akan sampai pada kodrat Anda menjadi Rasul Tuhan yang 

menyelamatkan Indonesia. Demikian, surat ini kami anggap perlu membeberkan kolaborasi jin 

dengan manusia di strata kekuasaan di Indonesia. 

Nan, surat kami ini sangat berterus terang karena kami sedang menjalankan tugas 

untuk membuat Pewasiatan Tuhan sebelum Kerasulan Eden meninggalkan bumi ini. Maka, 
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biarlah semua keterangan kami sekarang yang tertulis untuk Anda akan menjadi dokumen 

Surga Eden, yang akan tertinggal menjadi pengajaran surgawi dan akan kami bawa juga 

sebagai bagian dari Kitab Suci Eden yang baru saja dimulai penulisannya.  

Dan awal isinya, niscaya tentang keadaan di Indonesia sebelum beranjak ke masalah 

dunia secara terperinci. Maka terimalah keterusterangan kami ini dengan tabah dan tawakal 

bahwa sesungguhnya selamanya Anda akan mengalami perlawanan dajjal itu, yang 

menginginkan Anda turun dari tahta. Tapi ada kebijakan Tuhan tak memperturutkan Anda 

sebagai wayangnya Megawati. Demikian diadakan nubuah atas diri Anda di Surat Wahyu 17 

ayat 10 dan 11. 

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 17 ayat 10: 

10. ketujuhnya adalah juga tujuh raja: lima di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain 

belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja.  

Istilah-istilah di Surat Wahyu itu memang bisa multitafsir sebelum nubuah itu dibuka 

rahasianya oleh Utusan Tuhan di akhir zaman. Nan, inilah nubuah yang mengaitkan takdir 

Anda sebagai Presiden ketujuh RI. Di ayat yang tertera ini, akan kami jelaskan arti tersiratnya 

menjadi tersurat.  

Yang dimaksudkan ketujuhnya adalah tujuh raja, ialah tujuh Presiden-presiden Indonesia. 

Ketika rahasia nubuah ini dibuka Tuhan di Eden, saat itu masih dalam masa akhir 

pemerintahan SBY, yaitu September 2014. Maka disebutkan: “lima di antaranya sudah jatuh, yang 

satu ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja.” Adapun itu 

dimaksudkan bahwa pemerintahan pada waktu itu adalah pemerintahan presiden keenam, 

yang lima sudah berlalu, yaitu Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati. Tapi 

dikatakan kalau yang ketujuh datang, ia akan memerintah sebentar saja.  

Pernyataan kami ini tentu akan menggundahkan Anda, tapi ini adalah Pewasiatan dari 

Tuhan untuk Anda, maka kami harus menjelaskan nubuah selanjutnya di ayat 11.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 17 ayat 11: 

11.  Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja kedelapan 

dan namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. 

 Adapun yang dimaksudkan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, 

ia sendiri adalah raja kedelapan, Megawati, yang lambang parpolnya banteng. Dikatakan dia 

pernah ada (jadi presiden) tapi waktu itu (zaman SBY) dia tidak ada, tapi dia di ayat ini 

disebutkan sebagai presiden kedelapan. 

Selanjutnya, ayat tersebut menyatakan:” dan namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia 

menuju kepada kebinasaan” Adapun yang dimaksudkan itu ialah presiden ketujuh, ialah Anda 

dengan Megawati akan menuju pada kebinasaan. Sesungguhnya yang dimaksud dengan 

sebutan Megawati sebagai presiden kedelapan karena dia menguatkan image sebagai presiden 

bayangan dari Anda. Karena dia sering menyatakan Anda adalah petugas partai. Demikian 

nubuah ini telah menuliskan Anda dan Megawati akan binasa.  

Tentu Anda akan terkejut menerima kabar ini, dan diniscayakan bangsa Indonesia tak 

rela Anda tak bisa tuntas mengemban amanat rakyat hingga tuntas. Kami pun bersedih 

menghadapi kenyataan adanya nubuah untuk Anda seperti itu.  

Para Rasul Eden berikhtiar untuk bisa mengubah nubuah itu. Demikian kami 

mengirimkan pewasiatan ini kepada Anda. Adapun seluruh isi pewasiatan untuk Anda ini bila 

Anda bersedia mematuhinya, dan kita sama-sama memohon agar Tuhan berkenan 

membatalkan nubuah tersebut, itu masih dimungkinkan karena saat ini adalah masa Hari 

Pengadilan Tuhan sedang digelar.  

Melalui kesempatan ini, kami ingin Anda melepas diri dari kalangan yang menuhankan 

Nyi Loro Kidul. Dan nyatakanlah Anda bersedia mengarahkan bangsa Indonesia agar 
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bertauhid kembali dan membasmi kemusyrikan yang sudah membudaya. Penuhanan terhadap 

Nyi Loro Kidul sudah memasyarakat, dan itu harus dihentikan. Sedangkan orang yang paling 

dekat dengan Nyi Loro Kidul itu adalah Megawati.  

Tentu tugas dari Tuhan ini menjadi berat bagi Anda karena Anda berhutang budi 

kepadanya dan PDIP. Tapi kalau tantangan ini Anda terima, Anda bisa terlepas dari takdir 

yang telah dinubuahkan Injil tersebut. Dan bangkitlah semangat Anda untuk menerima 

Pewasiatan Tuhan ini biar Anda ditolong Tuhan untuk melaksanakan penauhidan bangsa 

Indonesia dengan menyerukan peperangan terhadap kemusyrikan.  

Setibanya surat kami ini di tangan Anda, berdoalah minta kekuatan dalam diri Anda 

kepada Tuhan untuk menyambut Titah Tuhan ini. Dan kalau Anda tulus bersedia 

melaksanakan tugas ini, maka Anda bisa tertolong dan dimungkinkan Tuhan membatalkan 

tulisan takdir Anda di Kitab Suci Injil tersebut. Dan katakanlah Anda bersedia menerima apa-

apa yang diwasiatkan Tuhan kepada Anda. Demikian Anda dapat kami selamatkan.  

Demikian perlu diketahui bahwa pertarungan antara ratu dajjal dan Ruhul Kudus 

cukup keras, padahal dajjal bebas menggunakan politik kotor, sedangkan Ruhul Kudus hanya 

bisa bertindak melalui penyadaran dan pencerahan. Demikian politik kotor mengurung Anda. 

Maka kalau Anda terbujuk oleh mereka atau ragu-ragu bertindak, maka perlawanan dari 

malaikat tak bisa diberdayakan. Dan kalau hal itu tak berpeluang dibalikkan, maka Anda 

berada pada kondisi yang paling rapuh dan tak tertolong. Maka, please dengarkan kami! 

Supaya Anda terposisikan khusnul khatimah.  

 Dan Anda sudah kami beritahu, siapa-siapa yang berkolaborasi atas hal itu.  

Maka sudah tepat ketika Anda tak mengkompromikan lagi ketentuan Anda dengan Megawati, 

kecuali yang tak berkaitan dengan hal-hal yang kompromistis dengan arah politik dominasi ala 

Megawati. 

Lepaskan pengaruh Megawati dan PDIP, kalau ingin melepaskan diri dari jerat dajjal 

itu. Cari dukungan dari orang-orang yang netral aliansinya, yaitu dukungan rakyat dan 

Dukungan Tuhan. Keduanya sesungguhnya sudah Anda miliki, tinggal mengoptimalkan saja 

melalui jalan kebenaran dan spiritualisme yang tauhid, tanpa pengaruh mistik yang lainnya, 

selain berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Arahkan intuisi insting Anda, ke segala 

sesuatu yang bersifat netral, tegas kepada kebenaran dan alur hukum yang permanen, bukan 

yang diada-adakan, dan patuhi Hukum Tuhan selalu. Dan aku puji Anda tak menggunakan 

Margarito Kamis dan Romli Atmasasmita dan Khairul Huda sebagai bakal calon panitia seleksi 

KPK. Itu suatu kebijakan yang kami tunggu.  

Adapun kumpulan kesalahan oleh Kepolisian niscaya akan berbalik menjadi tuntutan 

terhadap Kepolisian yang membanjir, dan yang akan menjadi kegerahan nasional yang suatu 

saat akan meletup. Membanjirnya masalah yang tak tertangani, akan mencapai titik 

optimumnya saat gempa terjadi. 

Tapi, Anda akan dikenang sebagai Presiden Indonesia yang berhasil memulihkan 

akhlak dan moral bangsa melalui keegaliteran Anda dan segala kesederhanaan sikap Anda 

yang jujur disertai perhatian dan kerja keras Anda untuk bangsa Indonesia. Dan kelak, 

Indonesia merasa bangga pernah memiliki Krishna sebagai presidennya. Demikian, nama Anda 

diagungkan dan dimuliakan. Ah, sungguh indah menikmati penauladanan Anda kepada 

rakyat Anda. Sungguh menyejukkan nurani.  

Sesungguhnya kiamat telah datang dan sedang berproses. Kutukan Tuhan atas 

Indonesia adalah pangkal kiamat, Ketentuan Tuhan tersebut adalah valid. Itu sebabnya, 

Indonesia dipenuhi musibah-musibah dan malapetaka alam, dan yang semakin hari akan 

semakin banyak, dan semakin membesar dan akan menjadi dahsyat. Demikian kami kabarkan 

keadaan itu.  
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Kami tak sedang menakuti-nakuti Anda dan pemerintahan Anda, melainkan kami 

justru sudah lama mengingatkan hal ini pada Indonesia. Dan tak ada hal yang membuat kami 

akan menyusahkan Anda karena Anda adalah presiden pilihan Tuhan. Sayangnya, Anda tak 

menyadari tulah kemusyrikan ketika Anda didukung oleh PDIP yang diketuai oleh trah 

Soekarno, Megawati, yang berada dalam pengayoman Nyi Loro Kidul, ratu jin yang paling 

berkuasa di Indonesia, sedangkan dia adalah lawan Ruhul Kudus.  

Berdoalah Anda secara khusyuk, tanyakanlah kepada Tuhan kepastian keterangan kami 

ini, semoga insting dan suara hati nurani serta logika Anda akan tertuntun mendapat jawaban 

dari Tuhan secara pasti. Demikian, kami tak bermaksud mengganggu perasaan Anda dan 

memasukkan Anda pada dilema masalah kemagisan antara Ruhul Kudus dengan dajjal, Nyi 

Loro Kidul, melainkan inilah sebaik-baiknya Pertolongan Tuhan untuk melepaskan 

keterkutukan atas Indonesia yang sedang kami upayakan melalui Anda.  

Demikian tujuan kami menuliskan surat ini kepada Anda, sesungguhnya dalam 

kesempatan menawarkan Pertolongan Tuhan untuk Anda, dan ini niscaya ada persyaratannya. 

Adapun hal tersebut harus melalui Pertaubatan Nasional terhadap Tuhan yang telah ditolak 

keinginan baiknya mengadakan Surga dan Kerajaan-Nya di Indonesia. Persyaratan Tuhan itu 

baik bagi bangsa Indonesia yang telah mendurhakai-Nya, karena manalah Tuhan berkenan 

beranjak membuka Pertolongan-Nya sebelum bangsa Indonesia itu bertaubat?  

Pemerintah dan bangsa Indonesia terpandang bersalah fatal oleh Tuhan karena telah 

menzalimi Eden, dan dinilai Tuhan Wahyu-wahyu-Nya yang telah kami sampaikan ke publik 

dahulu itu terniscayakan telah dikriminalisasikan, karena Utusan-Nya ditangkapi dan diadili 

dan dipenjarakan. Adapun Wahyu-wahyu Tuhan serta peralatan mencetaknya dan lain-lainnya 

disita oleh Kepolisian dan penyitaan properti pengadaan Kewahyuan itu telah terjadi dua kali, 

setiap kali Lia Eden ditangkap. Demikian, Wahyu-wahyu Tuhan nyata telah dikriminalisasikan.  

Nan, itulah dosa Kepolisian terhadap Tuhan sehingga mengalami kutukan yang 

menjadikan Kepolisian tampil seperti sekarang ini, membabi-buta mengkriminalisasikan 

komisioner dan penyidik KPK. Kesewenang-wenangan Kepolisian yang terkini adalah 

penahanan Novel Baswedan. Tak penting itu merupakan gejala polisi tak lagi dapat 

mengendalikan penalaran sehatnya, atau kriminalisasi oleh polisi yang diarahkan oleh iblis 

yang menguasai Kepolisian, atau itu memang harus ada, atau kearoganan atas kekuasaan pada 

Budi Gunawan dan Budi Waseso itu harus diakui, demikian mereka tak mau mengikuti saran 

Anda.  

Tapi, kami senang dengan pernyataan tegas yang Anda nyatakan, terkait dengan 

kriminalisasi atas Novel Baswedan, tentu itu harus diapresiasi. Karena kesalahan Anda dahulu 

itu yang kurang tegas terkait dengan perseteruan polisi terhadap KPK, sudah Anda tebus 

melalui pernyataan tegas Anda kepada Kapolri dan Wakapolri terkait dengan penahanan 

Novel Baswedan. Walaupun tak dilaksanakan oleh Bareskrim, tapi Anda telah terbebas dari 

tulah kebijakan Anda yang tak tegas kebenarannya dan merugikan KPK.  

Adapun kalau mereka tetap melanjutkan sesuatu yang telah Anda larang, biar saja nanti 

Tuhan yang menyikapinya. Adapun implementasi Suara Tuhan adalah suara rakyat yang 

bersatu, demikian Tuhan akan mengadakan pembalikannya. Selayak itu, lepaskan diri Anda 

dari lingkungan yang dikutuk Tuhan, walau mereka terlihat solid, berwibawa dan kuat dan 

pemaksa dan ditakuti.  

Kebenaran yang solid tak bersama mereka. Maka untuk melawannya hanyalah melalui 

kebenaran yang solid karena itulah jaminan adanya Ruh Tuhan ada di sana. Ruh kebenaran 

yang solid adalah juga karena ada Ruh Tuhan di sana. Walau hanya setitik dayanya, tapi kalau 

itu disikapi secara kukuh, Tuhan memberkati dan menjadikannya solid dan amat kuat 

kesaktiannya. Semenjak kami ini harus serius membuat yang setitik itu menjadi pembalikan, 

maka jangan mengabaikan cara kami ini, yang sedang mengupayakan celah setitik tersebut bisa 

berpeluang mengadakan pembalikan secara terbuka.  
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Sungguh suasana Indonesia sekarang ini sangat genting, bila dilihat dari sudut pandang 

keukhrawian, karena Malaikat Jibril tak diberi peluang sedikitpun oleh bangsa Indonesia yang 

seakan bersatu telah menganggap Jibril tak mungkin turun lagi, dan Eden sesat.  

Demikian, kekualatan bangsa Indonesia sudah utuh sehingga memungkinkan dajjal 

berkuasa penuh di Indonesia. Karena itu, para malaikat ikut menggalang dukungan untuk 

Anda supaya ada tokoh yang benar dan bisa tampil di tampuk kekuasaan. Karena harus ada 

kepositifan yang tegar dan sabar sekali, sehingga ruh malaikat bisa menyatu dan sehingga bisa 

dioptimiskan dapat memecahkan arus deras kekuasaan dajjal di tengah bangsa Indonesia. 

Demikian, Anda terpilih jadi Presiden RI ketujuh. Sayangnya saat Anda memerintah, Indonesia 

sedang terkutuk, dan apalagi yang mengusung Anda adalah Megawati, padahal dia bidak 

caturnya Nyi Loro Kidul. Dan kondisi itu menguatkan ketentuan keterkutukan atas Indonesia. 

Dan keterkutukan itu punya dua wajah, yaitu malapetaka yang menyeluruh dan dosa-dosa 

yang menyeluruh.  

Adapun Kepolisian adalah pihak yang terdahulu melibatkan diri memenjarakan para 

Rasul Eden, maka wujud keterkutukan atas Kepolisian terangkat ke permukaan saat polisi 

kembali mengabaikan Peringatan Tuhan yang pada kali terakhir ini, padahal Peringatan Tuhan 

itu disertai Sumpah Tuhan Yang Maha Sakral dan Maha Keramat. Dan itulah yang 

mengakibatkan institusi Kepolisian tak bisa berbuat lain kecuali menjadi aparat kerajaan iblis. 

Demikian, iblis berhasil mengumbarkan pengkriminalisasian terhadap siapa saja oleh polisi.  

Tapi semua itu hanya bersifat sementara. Kekuatan Pembalikan Tuhan akan melerai 

kesewenang-wenangan mereka, kuasa dajjal pasti akan berakhir setelah Surga diakui dunia. 

Dan itu baru bisa teradakan tatkala Surga diangkut ke langit. Karena pada saat peristiwa 

pengangkatan itulah bangsa Indonesia baru tersadar kalau mereka semua telah salah menuduh 

Eden sesat. Tapi apa boleh buat, Indonesia sudah harus kami tinggalkan. Untuk itulah peranan 

pewasiatan Eden ini kami buat, sesuai dengan kronologi Surga demi penyadaran. 

Ketika Surga diangkat Tuhan, maka itu disambut oleh Neraka yang bergejolak dahsyat 

dan memaksimal, demikian terjadilah gempa dahsyat, tapi itulah pensucian bagi bangsa 

Indonesia. Adapun kami sengaja meninggalkan Pewasiatan Tuhan di Istana Eden di Jl. Mahoni 

30 Jakarta Pusat. Dan Ahok-lah yang diserahi Tuhan mandat untuk mengamankan Wahyu-

wahyu Tuhan dan Pewasiatan Tuhan ini.  

Perlawanan Ahok terhadap koruptor di DPRD tak biasa. Dan perlawanan semacam 

yang dilakukan Ahok itu dapat menyurutkan lawan politik Ahok, maka Anda dan Ahok perlu 

mengatur strategi yang lebih tajam terarah supaya dua-duanya selamat. Dan kami akan 

menyuplai Saran-saran Tuhan dan support dari para malaikat. Adapun janji kami ini semuanya 

terpulang kepada penyikapan Anda berdua atas pewasiatan yang akan kami sampaikan 

kepada Anda dan Ahok. Kiranya hanya itu yang bisa kami lakukan di saat waktu yang sempit 

ini dan di saat kami kewalahan melihat penolakan terhadap Kewahyuan di Indonesia itu begitu 

solid dan tak memberi celah apa-apa.  

Nan, Tuhan berkenan memilih Ahok untuk mengurusi Pewasiatan Tuhan karena dia 

masih lebih longgar dari pengawasan Nyi Loro Kidul karena dia bukan presiden dan tidak atau 

belum mengadakan perjanjian dengan si ratu dajjal itu. Nan, dia baru didekati, itu untungnya 

dia bukan tokoh utama seperti Anda. Daripadanya, ada solusi dan bantuan Tuhan untuk 

Indonesia. Petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam Pewasiatan-Nya akan memberi berkah 

pemulihan bagi Indonesia. Adapun Kepolisian juga kelak akan meratap mohon diampuni 

Tuhan, setelah polisi dinistakan habis-habisan oleh masyarakat. Dan kami pun telah mapan di 

Surga Utama mengadili dan mensucikan seluruh bangsa-bangsa di dunia.  

Adapun penistaan masyarakat yang geram terhadap pengkriminalisasian oleh polisi itu 

adalah imbas balik dari sikap polisi yang pernah mengkriminalisasikan Kewahyuan dan 

Utusan Tuhan. Adapun kini perilaku polisi itu pun telah sesuai corak dosanya yang 

tertampilkan di mata bangsa Indonesia, sama dengan yang dialami Eden, yaitu 
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pengkriminalisasian oleh polisi. Dan itulah tipologi kutukan, niscaya jalurnya sama dengan 

perbuatan yang dikutuk Tuhan. Pasal Hukum Tuhan terkait dengan Balasan Tuhan yang 

sejalur dengan kesalahan atau dosa itu sedang kami jelaskan.  

Pertaubatan Nasional itu penting bagi upaya penyudahan keterkutukan atas Indonesia 

walaupun ketentuan menyelenggarakan Pertaubatan Nasional itu tak terpulang kepada Anda, 

yang sesungguhnya tak wajib bertanggung jawab atas hal tersebut, karena yang wajib adalah 

Susilo Bambang Yudhoyono dan rezimnya. Karena pada saat pemerintahannyalah penzaliman 

atas Eden terjadi dua kali. Lia Eden dipenjara dua kali pada masa pemerintahannya.  

Namun, apabila Anda bersedia melakukan Pertaubatan Nasional secara resmi 

kenegaraan dengan menyerukan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bertaubat kepada 

Tuhan atas kesalahan tersebut, hal itu dengan sendirinya akan memuliakan Anda. Adapun hal 

itu memang terkesan muskil karena waktu yang amat mendadak dan sempit adanya, tapi 

prosedur penerapan Hukum Tuhan harus kami jelaskan jua.  

Bahwa kiranya hal itu hanya akan mengurangi masalah yang non-malapetaka alam, 

mengingat proses malapetaka alam adalah menganut sistemik global, jadi takkan dapat 

disurutkan lagi. Tapi bangsa Indonesia pun bisa mendapat peluang disucikan Tuhan, dengan 

demikian bangsa Indonesia yang tersucikan dapat berpeluang dibawa serta mengungsi ke bumi 

yang baru. Sungguh, bangsa Indonesia adalah yang paling membutuhkan untuk diungsikan di 

antara seluruh bangsa-bangsa di dunia karena proses kiamat sesungguhnya sudah mengurung 

Indonesia. Tapi itu baru bisa diadakan bila bangsa Indonesia sudah menjalani suatu ketentuan 

Tuhan, yaitu proses Pertaubatan Nasional.  

Habitat ruh Anda adalah habitat sifat Krishna, maka sesungguhnya tidak sulit bagi 

Anda untuk membangkitkan rakyat Anda untuk bertaubat. Banyaknya pahala kebajikan 

Krishna yang memungkinkan hal itu dapat terselenggarakan oleh Anda walaupun kami akui 

bahwa situasi yang Anda hadapi sekarang ini memang berat dan sulit.  

Masalah kemayoritasan umat Islam mengungkung siapa pun yang sedang berkuasa, 

maka kebijakan-kebijakannya pun cenderung tidak adil, kala fatwa ulama harus 

diperhitungkan. Dan hal itu akan menyulitkan Anda bila Anda cenderung membenarkan Eden, 

padahal seluruh Muslim Indonesia masih tetap bersikukuh menganggap Eden sesat dan 

menyesatkan.  

Maka tak mudah meminta mereka semua mau bertaubat karena manalah mereka mau 

mengakui bahwa mereka telah berdosa terhadap Tuhan, dan pula mereka tak akan mau 

mengakuinya kalau merekalah yang dinyatakan sesat. Tapi apalah kesesatan itu, kalau 

sesungguhnya tak ada yang memperingatkan kesesatan mereka semua. Tapi, inilah Surat Yaa 

Siin yang kami gunakan untuk menasihati umat Islam Indonesia. Semoga ada ulama yang 

moderat, yang jernih pemikirannya di sisi Anda dan bersedia mengkaji Surat Yaa Siin yang 

sedang kami bukakan rahasia atau mutasyabihatnya ini. 

Surat Yaa Siin ini luar biasa maknanya karena menyimpan rahasia akhir zaman, 

meliputi suatu kejadian di Indonesia. Umat Islam suka membaca Surat Yaa Siin terutama pada 

saat-saat ada kematian. Mengapa yasinan dan tahlilan begitu lazim dirapalkan dan umat 

Muslim terbiasa senantiasa mengaji Surat Yaa Siin, sampai kebutuhan terhadap Surat Yaa Siin 

sengaja dibukukan untuk dibacakan oleh para pelayat? Kelaziman itu tentu terkait dengan 

pedoman masyarakat yang diarahkan para ulama yang mempercayai ada syafaat atau mukjizat 

dalam Surat Yaa Siin.  

Mengapa yang dipilih Surat Yaa Siin? Adapun kandungan Surat Yaa Siin tak 

sepenuhnya dipahami sebagai surat yang memperingatkan, melainkan dipusatkan menjadi doa 

keselamatan di akhirat bagi junjungannya Nabi Muhammad, yang kemudian bergeser menjadi 

doa para pelayat bagi orang-orang yang meninggal.  
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Demikian yasinan pun menjadi tradisi yang lekat di Indonesia. Namun, Tuhan 

menjadikan hal itu untuk mengangkat Surat Yaa Siin menjadi surat yang penting bagi Muslim 

Indonesia karena isinya akan diungkap Tuhan menjadi Peringatan-Nya untuk Muslim 

Indonesia, yang dapat dikemukakan dengan mudah oleh karena tradisi yasinan sudah sangat 

lazim di Indonesia.  

Demikian secara umum, Surat Yaa Siin telah dianggap doa pengiring perjalanan 

seseorang yang meninggal kala berpulang ke Rahmatullah. Semua membaca Surat Yaa Siin 

tanpa mengerti apa kaitannya Surat Yaa Siin dengan kematian. Nah, demikian kami pun 

meluruskan suatu kelaziman ritual pada umat Muslim yang kurang tepat, maka kami perlu 

menjelaskan arti terdalam dan yang harfiah dari Surat Yaa Siin tersebut.  

Bahwa sesungguhnya Surat Yaa Siin itu menerangkan kronologi penyebab 

keterkutukan umat Islam/Indonesia dan cermatilah dalam-dalam makna harfiah Surat Yaa Siin 

ayat 1-31. 

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 1:  

 
1. Yaa Siin.   

Adapun rahasia Surat Yaa Siin saat ini sedang kami bukakan bahwa inilah arti terdalam 

Surat Yaa Siin. Bahwa makna rahasia kata Yaa Siin sesungguhnya adalah ‘suatu perubahan’. 

Dan apa perubahan yang dimaksudkan itu? Ialah perubahan terkait dengan penyikapan umat 

Muslim atas Surat Yaa Siin yang disangkanya sebagai doa pengiring bagi orang yang 

meninggal agar lapang jalannya di akhirat, padahal Yaa Siin adalah Peringatan Tuhan. 

Sesungguhnya kandungan Surat Yaa Siin ini adalah teguran dan penjelasan tentang 

sikap diskriminatif para ulama Indonesia terhadap Salamullah atau Eden yang di dalamnya 

terdapat reinkarnasi Muhammad. Demikian, Tuhan memperingatkan hal itu justru melalui 

Surat Yaa Siin yang suka dilafalkan umat Muslim Indonesia, tapi tak paham esensi maknanya 

yang terdalam.  

Seakan Tuhan ingin menganalogikan kebodohan para ulama Indonesia yang telah 

menolak Wahyu-wahyu-Nya yang terkini, tapi mengamalkan Surat Yaa Siin tanpa peduli 

dengan artinya. Karena, kalau mereka tahu artinya, mereka takkan menistakan nabinya sendiri. 

Demikian selanjutnya akan kami jelaskan.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 2:  

 
2. Demi Al Qur'an yang penuh hikmah, 

Setiap cantuman kata “demi” di Ayat Suci, niscaya itu merupakan suatu Kalam Sumpah 

Tuhan. Dan inilah Sumpah Tuhan yang menyatakan demi Al Quran yang penuh hikmah. 

Tuhan menerangkan hikmah Al Quran dari Surat Yaa Siin, yang justru menerangkan keadaan 

umat Muslim dikutuk Tuhan. Dan itu bermula ketika ditampilkan Tuhan peranan para Rasul 

Eden, tapi didustakan dan dizalimi sehingga menjadi kutukan atas umat Islam dan menjadi 

kebinasaan Islam.  

Surat Yaa Siin secara runtut mengisahkan kronologi tantangan yang dihadapi para 

Rasul Eden dan peristiwa-peristiwa yang dihadapi umat Islam pada saat ini hingga sampai 

kepada kebinasaan Islam nanti. Demikian Sumpah Tuhan tersebut mendasari ketentuan ayat-

ayat berikutnya, Yaa Siin ayat 3 dan seterusnya. Bahwa Surat Yaa Siin ini kami bukakan 

rahasianya sudah berdasarkan Sumpah Tuhan di ayat ini. 

Dan aku juga menyertakan Sumpah Ruhul Kudus yang sedang membuka mutasyabihat 

ayat-ayat Yaa Siin ini. Demikian inilah Sumpah Malaikat Jibril yang menyertakan Sumpah 
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Tuhan demi menyadarkan umat Muslim bahwa inilah makna Surat Yaa Siin yang tersurat dari 

yang tersirat.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 3:  

 
3. sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul, 

Bahwa Tuhan bersumpah demi Al Quran yang penuh hikmah. Dia menyatakan 

sesungguhnya reinkarnasi Muhammad adalah Abdul Rachman dan bahwa dia ada di antara 

para Rasul Eden yang diutus.  

Identitas ruh Abdul Rachman sebagai reinkarnasi Muhammad sudah jauh-jauh hari 

kami nyatakan, tapi sayangnya dia tak dihargai. Bahkan Abdul Rachman ditangkap dan 

dipenjarakan atas laporan para ulama yang dipengaruhi oleh fatwa MUI yang dikeluarkan 

komisi fatwa MUI pusat, dalam surat fatwanya No. Kep. 768/MUI/XII/1997.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 4:  

 
4. (yang berada) di atas jalan yang lurus, 

Padahal, reinkarnasi Muhammad saat itu sedang dibimbing Ruhul Kudus untuk 

meluruskan akidah umat Muslim kembali. Dan Tuhan memberitahukannya, agar Abdul 

Rahcman membawa umat Islam kembali ke jalan yang lurus. Sebagaimana akidah Islam yang 

murni kembali diingatkan Malaikat Jibril dalam pengajaran Jibril di Eden. Tapi sia-sia, tak ada 

umat Muslim yang bersedia mengakuinya.  

Maka dia dititahkan Tuhan meninggalkan agama Islam dan menetralkan keyakinannya, 

sebagaimana para Rasul Eden yang lain yang beragama Islam, di antara mereka hanya satu dari 

kalangan mereka yang beragama Kristen. Demikian awalnya kami menetralkan keyakinan 

mereka semua karena Tuhan ingin menyatukan semua agama. Dan itulah pilihan keyakinan 

atas jalan yang lurus, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Surat Yaa Siin ayat 4. 

Demikian penetralan keyakinan diwajibkan di Eden sebagai solusi Tuhan atas permusuhan 

agama.  

Demikian ajaran Eden adalah ajaran yang menuntun manusia ke jalan lurus menuju 

Surga, demikian arti sebenarnya ayat tersebut. Maka inilah ayat jaminan kami untuk umat 

Muslim bersedia dinetralkan keyakinannya. Karena inilah satu-satunya jalan lurus karena 

murni tak tercemari oleh berbagai penafsiran dan penyimpangan. 

Dan itulah jalan lurus ke Surga, karena Surga tak dimungkinkan memilah-milah kriteria 

suci melalui cara bersuci yang berbeda-beda, sesuai dengan keberagaman agama dan mazhab 

serta sekte-sektenya. Bagaimana bisa menetapkan status suci kepada semua orang di dunia 

yang berbeda-beda agama dan berbeda-beda mazhab dan sekte. Betapapun penyatuan agama 

itu terkonsentrasi pada perdamaian semua agama, demi perdamaian dunia. Demikian, 

dipastikan penyatuan semua agama memudahkan penyelamatan dan sebagai satu-satunya 

jalan ke Surga, dan itulah jalan yang lurus. 

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 5:  

 
5. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 

Bila ayat ini dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, terlihatlah secara jelas kandungan 

makna ayat 5 ini sebagai Pernyataan Tuhan atas turunnya Wahyu-wahyu-Nya pada masa kini, 

bahwa Wahyu diturunkan Tuhan Yang Maha Perkasa berotoritas mencabut kesakralan dan 
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mukjizat semua agama dan Kitab-kitab Suci-Nya. Tapi Tuhan pun Maha Penyayang yang akan 

menyelamatkan semua umat beragama yang sudah bersedia menetralkan keyakinannya dan 

bersedia mengikuti Ketentuan-ketentuan Tuhan yang baru.  

Demikian Wahyu Tuhan diturunkan, ketika Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia 

dari kiamat, dan ingin menyatukan semua agama dan mengingatkan umat Muslim melalui cara 

Tuhan membuka rahasia Kitab Suci Al Quran, yang antara lain menerangkan tentang Yaa Siin, 

yang di dalamnya terdapat keterangan tentang keberadaan reinkarnasi Muhammad di 

kalangan para Rasul Eden dan kala Tuhan menurunkan jalan yang lurus.  

Al Quran diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, begitupun Kitab 

Suci Eden yang saat ini sedang dituliskan, yang antara lain kandungan isinya tercantum arti 

harfiah dari Surat Yaa Siin ini. Wahyu Tuhan tetap turun berkelanjutan sampai kiamat, dan 

inilah salah satu surat pewasiatan yang kami tuliskan berdasarkan Wahyu-wahyu Tuhan untuk 

Eden. Maka niscaya kalau Tuhan berwahyu, alam semesta mendukung isi Wahyu Tuhan. 

Selayak dengan itu, tak ada yang lebih penting daripada Wahyu Tuhan yang terkait dengan 

kiamat. 

Demikian, aku, Malaikat Jibril, disahkan Tuhan turun kembali membawa Wahyu-

wahyu-Nya karena dunia akan kiamat, dan para malaikat beramai-ramai turun untuk 

mengadakan Penyelamatan Tuhan. Kalau tak ada Wahyu Tuhan yang diturunkan lagi, 

bagaimana umat manusia bisa diselamatkan? Bagaimana semua orang bisa tahu adanya 

ketetapan kiamat? Dan bagaimana umat manusia bisa tahu bagaimana cara Penyelamatan 

Tuhan itu? 

Demikian Wahyu Tuhan terkini itu diturunkan oleh Yang Maha Perkasa, lagi Yang 

Maha Penyayang. Sebagaimana Wahyu Tuhan diturunkan lagi itu karena Tuhan Maha 

Penyayang, yang tak membiarkan umat manusia musnah oleh kiamat tanpa pertolongan Tuhan 

Yang Maha Perkasa. 

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 6:  

 
6. agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi 

peringatan, karena itu mereka lalai. 

Demikian nyatanya bahwa rahasia atau mutasyabihat Surat Yaa Siin, terutama isinya 

adalah Peringatan-peringatan Tuhan yang terkini. Maka isinya sesuai dengan tuntutan zaman 

dan Peringatan-peringatan Tuhan yang terkini secara signifikan tertuju kepada umat Islam 

Indonesia, maupun umat Islam dunia. Tak ada yang menyadari kalau Tuhan mengutuk 

perbuatan-perbuatan umat Islam karena mereka terlalu yakin mengira diri mereka paling benar 

dan justru hanya merasa fanatik terhadap agamanya, dan menurut mereka hal itu dinilai suatu 

kecintaan yang dalam kepada Islam dan Allah. Tapi Tuhan menegur keras umat Islam 

Indonesia yang telah mendustakan Wahyu-wahyu-Nya dan mengkriminalisasikan Utusan 

Tuhan, menolak Surga dan Kerajaan-Nya.  

Sedangkan secara umum, Tuhan memurkai terorisme dan konflik agama, sedangkan 

peperangan atas nama membela agama Islam yang telah mendunia itu telah melibatkan banyak 

bangsa-bangsa, dan pula Tuhan menegur keras atas permusuhan antara umat Islam sendiri 

sehingga mereka saling memusnahkan. Itulah peringatan keras Tuhan telah kami sampaikan. 

Walaupun demikian, umat Islam masih tetap arogan atas agamanya. Padahal, betapa 

kenistaan sudah membayangi umat Islam di dunia. Tapi mereka tetap tak menyadari 

kesalahan-kesalahan dan kesesatannya karena peringatan semacam ini tak terpikirkan oleh 

mereka dan tak mau mereka pedulikan. Walau telah melihat kenyataan nasib buruk yang 

melanda umat Islam di dunia, tapi betapa mereka tetap merasa mulia dengan perbuatan 

intimidasi-intimidasi dan tindakan keji mereka, dan mereka merasa telah melakukan jihad yang 
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benar karena umat Islam belum pernah disadarkan sekeras ini oleh bapak-bapak mereka, atau 

pemimpin-pemimpin mereka sehingga mereka lalai.  

Adapun kalimat ini merupakan kalimat sinonim dari penilaian iktikad umat Muslim 

yang tak pernah merasa bersalah, sebab tak pernah diingatkan oleh bapak-bapak mereka 

karena pemahaman itu telah turun menurun dan sudah baku. Maka kesalahan itu tak ada yang 

menyadarinya.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 7:  

 
7. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, 

karena mereka tidak beriman. 

Kutukan Tuhan atas Indonesia dan umat Islam sudah berlaku ketetapannya, menjadi 

kutukan dan lebih jauh telah menjadi kutukan kiamat. Dan beginilah cara kami menyampaikan 

teguran keras kepada segenap umat Muslim melalui Ayat-ayat Suci Al Quran-nya sendiri, yang 

tertera dalam Surat Yaa Siin. Dan ketika umat Islam Indonesia dan umat Islam sedunia belum 

sadar juga walau sudah merasakan azab Kutukan Tuhan, demikian itu disebabkan oleh karena 

mereka tak beriman kepada Wahyu-wahyu Tuhan yang terkini dan Ketentuan-ketentuan 

Tuhan yang sudah difatwakan-Nya.  

Maka sebaiknyalah umat Muslim mempertimbangkan makna tersurat dari Surat Yaa 

Siin ayat 7 ini untuk memulai mendasari perubahan sikap umat Muslim agar bisa keluar dari 

Kutukan Tuhan. Itu niscaya hanya melalui satu cara terbaik dan bermanfaat sebagai 

penyelamatan, ialah terimalah Ketentuan Tuhan yang sudah kami adakan dalam Pewasiatan 

Tuhan ini.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 8:  

 
8. Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) 

ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. 

Karena kedurhakaan umat Islam kepada Tuhan, demikian beramai-ramai ulama mereka 

sesat dan menyesatkan publik dalam ceramah-ceramah mereka yang menyebarkan kemarahan 

dan kebencian atau menyebarkan kesesatan yang mereka tak menyadarinya. Dan kesesatan 

mereka itulah yang menistakan mereka. Demikian fatwa sesat terhadap Eden justru melarutkan 

mereka beramai-ramai berjalan menuju kesesatan. Dan kesesatan itu mengalir dalam ceramah-

ceramah keras ulama-ulama sehingga jadi penyemangat melakukan tindak kekerasan dan 

anarkisme serta terorisme.  

Dan adapun yang lain mengaji keras-keras di masjid di waktu subuh, siang dan tengah 

malam tanpa mengindahkan waktu istirahat bagi sesama, dan yang lain konvoi di jalan-jalan 

hiruk-pikuk membuat bising lingkungan dan kota-kota. Dan yang lain suka merazia atau 

menghancurkan rumah dan properti umat lain. Sementara yang lainnya suka beramai-ramai 

berwisata ke kuburan-kuburan dan situs yang dikeramatkan. 

Dan yang lainnya lagi, menjual ganja atau narkoba atau merampok untuk dijadikan 

pendanaan bagi jihadnya. Dan dari uang haram itu pun mereka pandai merakit bom, dan 

mereka melakukan bom bunuh diri di mana saja tempat ramai yang ditargetkan. Lalu di antara 

umat Muslim pun saling memusuhi dan memerangi dan berbunuh-bunuhan di antara mereka. 

Dunia pun melihat kesesatan yang semakin jauh tak mengenal batas.  

Saudi Arabia, negara di mana terdapat kiblat umat Islam sedunia, bersekutu dengan 8 

negara Arab (Pakistan, Sudah, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Yordania dan 
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Marokko) mengebom penganut Syiah Al-Houthi. Betapa uang dari umat Islam yang berhaji di 

sana bukan untuk mengayomi umat Islam.  

Dan cobalah tengok siaran-siaran berita channel televisi internasional, semuanya 

menyiarkan perilaku umat Muslim radikal atau mempertontonkan berbondong-bondongnya 

pengungsi-pengungsi umat Islam ke negara-negara lain, yang tragis menyedihkan. Apakah hal 

itu yang mau diperturutkan? Padahal Tuhan sudah membuka Pertolongan-Nya melalui kami. 

Marilah kita bekerjasama menolong Muslim sedunia dan seluruh bangsa-bangsa.  

Masihkah mau membiarkan umat Islam saling membunuh? ISIS terkemuka melebihi 

kekejian Taliban, Al Qaida dan Boko Haram yang kekejiannya tak berperikemanusiaan. ISIS 

justru terkesan mempropagandakan kekejiannya, maka Islam menjadi menakutkan dan 

dibenci. Anti-Islam akan bangkit mendunia. Bangsa-bangsa di dunia menjadi selalu bercuriga 

terhadap umat Islam, Islam pun dimusuhi oleh bangsa-bangsa di dunia.  

Kearoganan atas agamanya berbalik menjadi kenistaan bagi umat Muslim. Itulah 

Pembalasan Tuhan. Bangsa-bangsa non-Muslim menistakan umat Muslim di mana mereka 

mendapati orang Muslim. Di negaranya mereka diperlakukan seperti budak, diperlakukan 

seperti anjing yang diberi belenggu pada lehernya. Ayat ini mengumpamakan mereka 

diperlakukan seperti anjing atau kerbau yang terbelenggu lehernya sampai tertengadah, 

terengah-engah dipaksa bekerja.  

Perbudakan atas umat Muslim sekarang ini tak disebutkan sebagai perbudakan, tapi 

penyikapan perbudakan itu sama. Tapi negara-negara yang ‘diserbu’ imigran Muslim merasa 

terganggu oleh keadaan mereka sehingga seperti itulah jadinya, mereka pun diperlakukan 

tidak manusiawi. Demikian Surat Yaa Siin ayat 8 sudah menubuahkannya.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 9:  

 
9. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan 

Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. 

Kearoganan umat Muslim dan kecupatannya memaknai ajaran Islam telah menutup 

sendiri jalan mereka. Semakin hari perbuatan umat Muslim semakin tak bisa dimengerti karena 

mereka tak bisa lagi melihat kebenaran lain. Demikian mereka membabi buta, tapi Tuhan 

menyatakan keegoan atas kebenaran agamanya itulah yang menutup wawasan mereka 

terhadap kebenaran yang berbeda sehingga hati mereka buta. Dan mereka tidak dapat melihat 

kesalahan mereka sendiri dan kebenaran agama lain.  

Dan Tuhan membiarkan umat Muslim terkungkung di antara masa lalu dan masa kini, 

dan tak mendapat pencerahan untuk berwawasan masa depan. Demikian Pembalasan Tuhan 

karena mereka tak bisa melihat kebenaran yang berbeda dari kebenarannya sendiri. 

Sebagaimana kebenaran hakiki Wahyu-wahyu Tuhan pun didustakan dan diperolok-olokkan 

dan membuat segenap masyarakat Muslim di Indonesia marah dan membenci Eden. Padahal, 

kalau mereka mau membaca dengan hati bersih, Wahyu-wahyu Tuhan yang awal-awal itu 

taklah bernada sekeras ini, bahkan Tuhan memberikan solusi-solusi.  

Tapi bukannya mereka tak melihat solusi dari Tuhan itu baik, melainkan mereka semua 

bersepakat menganggap Kewahyuan tak mungkin turun lagi dan Jibril takkan turun lagi, maka 

Jibril yang di Eden itu adalah Jibril palsu. Kebenaran hakiki Wahyu-wahyu Tuhan pun 

diperolok-olokkan dan dibuang ke tempat sampah atau mereka tak mau membacanya. Jadi 

bagaimana mereka bisa melihat kebenaran setelah itu?  

Demikian Tuhan menutup mata mereka sehingga mereka tak bisa melihat kebenaran 

lagi. Demikian Tuhan menjadikan dinding tebal di hati mereka sehingga mereka tak bisa 

melihat jalan keluar di depan mereka maupun di belakang mereka.  
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Itu artinya pandangan dan wawasan mereka menjadi sempit sehingga tak bisa 

mengakurasi kebenaran hakiki yang berwawasan masa depan, selayak yang selalu dibicarakan 

hanyalah masa lampau, berkisar hanya pada cara perilaku nabinya, padahal syahwat 

kemodernan di dunia terbuka bebas semenjak era globalisasi. Dan kebutuhan spiritualisme 

modern pun tak bisa dihindarkan lagi setelah peperangan atas nama agama telah amat 

menjenuhkan, dan itu tak memungkinkan umat Muslim tetap bertahan dengan pandangan 

kunonya.  

Dan kalau itu yang mau diperturutkan, demikianlah mereka beramai-ramai pakai 

kostum Arab dan berjanggut, sedangkan wanitanya bercadar. Padahal dengan cara itu, justru 

membuat semua orang gamang bergaul dengan Muslim. Atribut-atribut yang digunakan secara 

menonjol itu menjadi pengisoliran atas umat Islam di negara-negara yang tak menginginkan 

umat Muslim memasuki negaranya.  

Reinkarnasi Muhammad bertubuh kecil dan klimis, sangat jauh dari penampilan orang 

Arab. Demikian Tuhan menciptakan reinkarnasi Muhammad seperti itu, supaya agama jangan 

disalahartikan dengan kostum Arab, seakan dengan menggunakan kostum Arab, manusia itu 

jadi suci dan mulia.  

Adapun mereka mencoba mencari kebenaran ajaran Islam dengan cara seperti itu, tapi 

bahkan kostum dan atribut-atribut Islam tersebut semakin hari semakin tak diberi tempat oleh 

masyarakat dunia modern yang ingin damai. Dan nama-nama Muslim serta kostum dan atribut 

Arab itu pun menjadi pemojokan dan diskriminasi serta intimidasi atas umat Islam di negara-

negara yang mengalami fobia Islam.  

Kearoganan yang melampaui batas dibalas Tuhan dengan kecerdasan yang 

dikandaskan. Berbuat tapi tak melihat, berkata tapi tak mendengar, bersuara tapi mengejek, 

memberi tapi meludah, kebenaran diinjak-injak dan difitnah, kejahatan dianggap mulia, itulah 

pembalikan Tuhan terhadap kearoganan atas agama yang menjadi kekejian dan penistaan 

terhadap umat agama lain.  

Kearoganan umat Islam pada agamanya sudah terlambat untuk dipersoalkan karena 

ketika provokasi agama bergeser ke perbedaan mazhab, maka umat Islam saling menistakan 

sendiri. Syiah dan Ahmadiyah jadi sasaran tembak dan bom.  

Demikian kesalahkaprahan itu pun telah menjadikan umat Islam saling memerangi dan 

memusnahkan. Takkan berbalik citra Islam itu, karena siapa yang mampu membalikkannya? 

Maka adalah lebih baik pindah haluan, menerima solusi dari Tuhan ini.  

Di alam era globalisasi dan kecanggihan teknologi ini, masyarakat dunia semakin cerdas 

dan rasional. Kostum Arab bahkan menjadikan umat Islam terbatasi gerakannya dan 

sosialisasinya di negara-negara non-Muslim. Demikian arti harfiah Surat Yaa Siin ayat 9. 

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 10:  

 
10.  Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak 

memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. 

Begitulah segala Peringatan Tuhan dan Ruhul Kudus yang disebarkan oleh para Rasul 

Eden selama ini tak ada artinya sama sekali bagi umat Muslim Indonesia, bahkan menimbulkan 

kemarahan dan kebencian di hati mereka, dan hanya mendatangkan penzaliman atas Eden dan 

pengabaian atas Firman-firman Tuhan yang disampaikan Eden.  

Dan tatkala Tuhan menitahkan Eden untuk bersikap diam, tak diperkenankan 

memberitahukan apa-apa yang diturunkan Tuhan kepada Eden, dan adapun Eden bersikap 

diam selama 6 tahun. Walaupun begitu, mereka pun juga tak merasa perlu bertanya mengapa 
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Eden diam. Padahal, Tuhan hanya menunggu akan sampai di mana sikap mereka. Demikian 

sama saja bagi mereka, apakah diperingatkan atau didiamkan, mereka tetap tak beriman.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 11:  

 
11.  Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti 

peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihat-

Nya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. 

Dari 240 juta penduduk Indonesia yang bersedia menaruh perhatian terhadap ajaran 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus, tak lebih dari 100 orang saja, merekalah yang selalu berkumpul di 

Eden mendengarkan Pengajaran Tuhan melalui Jibril. Dan mereka bersedia disucikan karena 

takut kepada Allah Yang Maha Pengasih. Mereka percaya ada Malaikat Jibril di Eden, dan 

mereka merasa nyaman dekat dengan Tuhan walaupun mereka tak melihat Tuhan yang 

menurunkan Wahyu-wahyu-Nya dan Malaikat Jibril yang mengajari mereka.  

Namun demikian, dari jumlah yang sedikit itu, dan hanya 100 orang itu pun juga terus 

berkurang karena tak sanggup melalui titian Shiratal Mustaqim yang kami adakan. Tercatat kini 

tersisa hanya 29 orang saja. Nun, merekalah yang aktif menjalankan Amanat-amanat Tuhan 

dan sabar menjalani Ujian-ujian Tuhan. Maka mereka diberi ampunan dan pahala yang mulia 

sehingga yang bertahan disucikan dan ditahbiskan Tuhan menjadi Rasul Eden yang 

mendeklarasikan Surga dan Kerajaan Tuhan dan Fatwa Tuhan mendunia.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 12:  

 
12. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah 

mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami 

kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh). 

Demikian hukum reinkarnasi dan hukum regulasi ruh kami ulaskan secara jelas di 

kalangan para Rasul Eden, yang semula tak berani mereka menghadapi kenyataan itu. Karena 

sebagai umat Islam, mereka semua sependapat bahwa dalam ajaran Islam, tak mengenal 

adanya hukum reinkarnasi. Padahal, sungguh banyak keterangan terkait reinkarnasi di Al 

Quran, hanya saja tak terpikirkan oleh mereka bahwa ayat-ayat itu adalah keterangan tentang 

hukum reinkarnasi. Tertera di beberapa surat dalam Al Quran antara lain, Al Baqarah ayat 28, 

Al Maaidah ayat 60, Al A’raaf ayat 25, Thaaha ayat 55, Al Hajj ayat 66, Al Mukmin ayat 11, An 

Nahl ayat 89, Al Israa’ ayat 49-50.  

Sungguh hukum reinkarnasi berlaku juga bagi benda-benda semesta. Hukum 

reinkarnasi terpaut sepenuhnya dengan hukum regulasi ruh dan hukum pertukaran kodrat. 

Demikian seorang manusia bisa berubah kodrat jadi batu atau besi seperti yang dinyatakan 

oleh Surat Al Israa’ ayat 49-50.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Al Israa’ ayat 49-50:  

 
49.  Dan mereka berkata: "Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda 

yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang 

baru?" 

50. Katakanlah: "Jadilah kamu sekalian batu atau besi, 
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Dan adalah masih mulia kalau manusia yang mati itu masih dibangkitkan kembali 

menjadi manusia lagi, daripada jadi batu atau besi. Adapun hukum reinkarnasi akan sering 

dijelaskan melalui penyebutan identitas ruh para tokoh dunia yang sedang disoroti Tuhan 

peranannya.  

Dan ketika Tuhan menjelaskan Lia Eden adalah reinkarnasi Hawa, Maria, Joan of Arc 

dan R.A. Kartini, dan Abdul Rachman adalah reinkarnasi Muhammad, secara bertahap mereka 

mencoba memakluminya. Demikian sekarang Lia Eden telah tersanggupkan menyatakan Anda 

adalah reinkarnasi Krishna, dan Ahok reinkarnasi Hanoman sekaligus Sun Go Kong. Obama 

adalah reinkarnasi Abraham Lincoln, dan Susilo Bambang Yudhoyono adalah reinkarnasi 

Suyudana atau Duryudana. Dan kami tuliskan apa-apa yang salah atau yang benar yang 

mereka kerjakan dan kisah sejarah mereka dahulu, dan apa-apa yang dikenang dan apa-apa 

yang diperbuat dahulu, dan keterangan tentang bekas-bekas mereka, dan mengulas apa-apa 

yang diperbuat sekarang.  

Di Kitab Suci Eden-lah akan digenapi penjelasan tentang hukum reinkarnasi dan hukum 

regulasi ruh, melalui gelar Hari Pengadilan Tuhan dan Hari Penghakiman-Nya, dan dari 

sanalah segala sesuatu itu diperhitungkan Tuhan. Dan kemudian kami tuntun Lia Eden 

menuliskannya sehingga menjadi isi dari Kitab Induk yang merupakan Kitab Suci Eden yang 

jelas keterangannya. Dan Kitab Induk Lauhul Mahfudz pun menjadi semakin nyata, setelah 

penyelenggaraan pensucian bangsa-bangsa sudah tertayang sebagai informasi dari satelit Surga 

di luar angkasa, dan itulah kejadian Lauhul Mahfuzh. Demikian ketika Firman-firman Tuhan 

nanti tersajikan melalui siaran satelit Surga Eden Darussalam sudah terselenggarakan 

mendunia, seluruh umat manusia di dunia ini pun akan yakin, bahwa inilah zaman hari akhir.  

Adapun segala Perhitungan Tuhan atas pahala dan dosa menjadi terang adanya karena 

Tuhan memberitahukan Pasal-pasal Hukum-Nya dan Perimbangan-Perimbangan-Nya. Dan 

Tuhan Maha Adil dan Maha Rigid Perhitungan-Nya, dan setimpal Pembalasan-Nya.  

Perimbangan-perimbangan Hukum Tuhan yang terkini jelas dibahaskan sesuai dengan 

takaran dosa-dosa yang berlapis-lapis dan menjamak perkaliannya oleh karena penggunaan 

komputer dan internet dan media sosial. Cybercrime sungguh melonjak dan susah diberantas. 

Perilaku dosa-dosa besar bisa menjamak seketika dan mendunia karena meliputi kejahatan 

internasional yang terorganisir. Untuk itu belum teradakan pasal hukumnya dari Kitab Suci 

yang terdahulu, dan baru akan diadakan Tuhan pada saat ini. Untuk itulah Tuhan berwahyu 

kembali.  

Adapun Pasal-pasal Hukum Tuhan terkini sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh umat 

manusia modern yang tak bisa mendapati Pasal-pasal Hukum Tuhan terkait dengan dosa-dosa 

modern itu dari Kitab-kitab Suci-Nya yang terdahulu. Kejahatan manusia di zaman dahulu 

masih sederhana, maka diperlukan Ketetapan-ketetapan Tuhan yang baru agar umat manusia 

tetap taat dan beriman kepada Tuhan yang sudah dianggap kuno dan Ajaran-ajaran-Nya sudah 

tak sesuai lagi dengan zaman.  

Dan Ketentuan Tuhan itu dinyatakan dalam Surat Yaa Siin ayat 12 tersebut melalui 

ungkapan sesuatu yang masih misteri, yaitu suatu Kitab Induk (Lauhul Mahfuzh). Dan kalau 

Kitab Suci Eden, itulah sesungguhnya Kitab Induk Lauhul Mahfuzh karena ditulis langsung 

dari Surga. Adapun kalau itu tak ada yang mau mempercayainya, maka bila itu diadakan dari 

Surga yang ada di luar angkasa, barulah hal itu pun bisa diterima. Logis, manusia selalu 

memerlukan bukti. Tapi heran, kemusyrikan yang sulit dilogikakan maupun dibuktikan, tapi 

mengapa bisa diterima bahkan beramai-ramai orang menganutnya?   

Demikian semua itu akan berubah, ketika segala Pasal Hukum Tuhan yang terkini 

menjadi nyata dan kumpulannya itu pun disebut sebagai Kitab Induk Lauhul Mahfudz,  

selayak semua dokumentasi Firman-firman Tuhan diadakan dan dirilis dari Surga Tuhan 

secara langsung dan akan ditayangkan melalui satelit Surga. Nan, yang kami tuliskan sekarang 

ini adalah prolog Kitab Suci Eden.  
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Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 13:  

 
13.  Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-

utusan datang kepada mereka; 

Dan Tuhan di Surat Yaa Siin ini membuatkan perumpamaan tentang kisah penduduk 

suatu negeri, ketika datang utusan-utusan mereka. Sungguh yang diperumpamakan menjadi 

kisah penduduk suatu negeri ialah Indonesia, ketika Indonesia didatangi Utusan-utusan Tuhan 

yaitu para Rasul Eden dari kalangan mereka, yaitu orang-orang yang terpilih dari bangsa 

Indonesia. Surat Yaa Siin ayat 13 ini menyebutkan Utusan Tuhan itu bukannya hanya satu, 

melainkan jamak. Itu sesuai dengan kejamakan para Rasul Eden. 

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 14:  

 
14. (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan 

keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu 

berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.” 

Tapi mereka mendustakannya karena tak percaya Tuhan mengadakan Utusan-utusan-

Nya dari kalangan mereka, bangsa Indonesia. Bagi mereka itu tidak patut karena dikiranya 

Utusan Tuhan itu sewajarnya adalah dari negeri Arab, tempat asal Muhammad dan agama 

Islam sehingga mereka mendustakan Utusan-utusan Tuhan itu. Ayat 14 ini mengisahkan yang 

pertama dua orang Utusan Tuhan didustakan, kemudian bertambah lagi satu. Dan itu dapat 

dikisahkan melalui peristiwa di Eden. 

Bahwa para ulama marah dan melaporkan ke polisi, dan Lia Eden dan Abdul Rachman 

pun dipenjara. Lia Eden dipenjara 2 tahun dan Abdul Rachman dipenjara 3 tahun. Tapi Tuhan 

kembali menurunkan Peringatan-Nya kepada Indonesia. Dan setelah Lia Eden bebas dia 

kembali menyampaikan Wahyu-wahyu Tuhan ke pemerintah dan ke masyarakat Indonesia 

yang mengakibatkan dia dipenjara lagi 2,5 tahun dan pada saat itu, Wahyu Andito Putro 

Wibisono juga dipenjara 2 tahun. Dialah yang dimaksudkan sebagai utusan yang ketiga di ayat 

ini. Demikian ayat 14 ini sudah tergenapi. Tapi sayangnya, saat-saat terakhir Andito gagal 

meneruskan pensuciannya, jadi dia tak lagi termasuk salah satu dari Rasul Eden.  

Jadi, pertama kali pemenjaraan, ada 2 Rasul Eden yang dipenjara. Dan pemenjaraan 

yang kedua, Lia Eden disertai satu lagi Komunitas Eden yang lain. Demikian, Surat Yaa Siin 

ayat 14 mencantumkannya secara tersirat. Padahal, ketiganya bukanlah kriminal, tak juga 

mengajarkan ajaran sesat ke publik, namun adalah orang-orang yang diutus untuk 

mengingatkan mereka. Demikian yang dimaksudkan kalimat: “sesungguhnya kami adalah orang-

orang yang diutus kepadamu” 

Demikian kejelasan ayat di atas yang menyebutkan adanya dua utusan yang didustakan 

dan kemudian dikuatkan dengan utusan yang ketiga. Dan adapun keadaan yang dilukiskan 

oleh Surat Yaa Siin ayat 14 tersebut sudah diperkenankan Tuhan terjadi melalui peristiwa yang 

dialami Eden, demi untuk menggenapi rahasia nubuah Surat Yaa Siin tersebut. Penggenapan 

nubuah di Surat Yaa Siin ayat 14 ini tak ada yang bisa merekayasa dirinya agar bisa jadi 

pemakna ayat-ayat terahasia (mutasyabihat), kecuali takdir itu diadakan Tuhan sendiri.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 15:  

 
15.  Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha 

Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.” 
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Demikian ucapan mereka yang tak mempercayai kalau ada Utusan Tuhan dari kalangan 

mereka sendiri, bangsa Indonesia. Mereka tak sanggup meyakini adanya Rasul Tuhan yang 

baru, dan mereka berkata bahwa Lia Eden dan para Rasul Eden itu bukan siapa-siapa dan tak 

tahu apa-apa, dan bahkan tak berilmu apa pun, dan mereka dituduh sebagai pendusta dan 

sesat, dan Tuhan tak mungkin menurunkan Wahyu-Nya lagi.  

Dan mereka berpendapat bahwa Tuhan sudah tuntas Wahyu-Nya karena agama Islam 

adalah agama terakhir, terbenar dan tersempurna. Padahal, banyak di antara mereka sendiri 

yang telah menyimpangkan agama Islam, maka agama Islam bukanlah agama yang sempurna 

dan yang terbenar lagi sekarang ini. Umat Islam sendiri yang telah menyebabkan agama Islam 

bukan lagi agama yang benar, suci dan sempurna.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 16:  

 
16.  Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang 

diutus kepada kamu. 

Namun, para Rasul Eden sangat yakin mereka telah didatangi Malaikat Jibril yang 

mengajar mereka tentang keimanan yang benar dan lurus, dan sangat yakin Tuhan berwahyu 

untuk mereka dan Tuhan-lah yang mengutus mereka untuk menyebarkan Wahyu-wahyu-Nya 

di Indonesia. Demikian ucapan Utusan Tuhan tertulis di Al Quran sebagaimana Surat Yaa Siin 

ayat 16 tersebut menyatakannya. 

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 17:  

 
17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas.” 

Demikian para Rasul Eden tetap konsisten mendokumentasikan Wahyu-wahyu Tuhan, 

menjadikan risalah, buku-buku dan DVD, karena mereka berkeyakinan mereka hanyalah 

berkewajiban menyampaikan Perintah Allah dengan jelas.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 18:  

 
18. Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika 

kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan 

mendapat siksa yang pedih dari kami.” 

Demikian, umat Muslim Indonesia sudah melakukan semua ancaman yang tertulis di 

Al-Quran Surat Yaa Siin ini terhadap Eden. Ketika kutukan Tuhan disampaikan, mereka justru 

merasa bernasib malang akibat ulah para Rasul Eden, kemudian mengancam agar 

menghentikan membagi-bagikan Wahyu Tuhan. Dan kalau tidak, mereka akan melempari 

Eden dan akan menyiksanya.  

Demikian ancaman kaum radikal Muslim, nan tak ada yang dapat melakukan tindakan 

semacam itu lagi karena Tuhan sudah menutup Eden dengan mukjizat kemahakeramatan. Dan 

Tuhan sudah akan mengangkat para Rasul Eden ke Surga Utama, Surga yang kedua. Demikian 

justru berbaliklah semua perbuatan dan ancaman mereka itu menimpa umat Muslim itu 

sendiri. Demikianlah adanya pembalikan itu telah terselenggara.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 19:  

 



 22 
 

19. Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika 

kamu diberi peringatan (kamu mengancam kami)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang 

melampaui batas.” 

Demikian Tuhan memperumpamakan keadaan sekarang itu bahwa peringatan-

peringatan yang disampaikan para Utusan Tuhan dahulu itu tak memberi kemalangan apa pun 

atas mereka. Karena kalau mereka hanya diperingatkan, apakah itu bisa menjadi penyebab 

suatu kemalangan? Dan apakah kemalangan bisa disebabkan oleh nasehat baik yang diberikan 

Tuhan? Justru Wahyu-wahyu Tuhan yang didustakan, itulah yang menyebabkan umat Islam 

dan bangsa Indonesia justru jadi malang.  

Negerinya pun dipenuhi malapetaka dan musibah, kejahatan melonjak pesat, 

demikianpun kemusyrikan dan maksiat dan korupsi merajalela. Mereka saling memfitnah dan 

mengkhianati, yang salah dibela dan yang benar dianiaya. Demikian ungkapan di akhir ayat 19 

ini sesuai dengan keadaan di Indonesia bahwa mereka adalah kaum yang melampaui batas.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 20:  

 
20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai 

kaumku, ikutilah utusan-utusan itu, 

Setelah 20 tahun Wahyu Tuhan diturunkan di Indonesia dan itu tak menarik perhatian 

sama sekali bagi kalangan ulama atau para intelektual agama dan masyarakat Muslimnya dan 

bahkan semuanya. Karena tak ada satu pun pihak yang berani mengupayakan penjernihan atas 

tuduhan sesat dan menyesatkan terhadap Eden, padahal sudah disebutkan ada reinkarnasi 

Muhammad bersama kami di Eden. Adapun pengikut Eden yang disucikan selama 18 tahun, 

dari 100 orang tapi yang bertahan disucikan hanya tersisa 28 orang.  

Tapi ketika di masa pensucian diefektifkan, datang keponakan Abdul Rachman 

bernama Hafiz yang melarikan diri dari rumahnya di Cengkareng (ujung kota Jakarta). Hafiz 

bergegas bersungguh-sungguh bersedia menerima segala resiko menyatakan ikut bergabung ke 

Eden, dan Hafiz yang melarikan diri dari rumahnya tak bersedia pulang lagi. Seperti itulah 

perasaan hafiz yang dinyatakan kepada keluarga besar Abdul Rachman, sebagaimana kalimat 

Yaa Siin ayat 20 tersebut. 

Dan dialah pengikut baru di Eden yang bisa memenuhi kriteria seleksi Eden karena 

telah menunjukkan keseriusan yang total hingga menjadilah 29 yang terbawa ke Surga Eden 

Darussalam. Demikian suatu kejadian yang sangat sederhana itu, tapi telah membuktikan ayat-

ayat di Surat Yaa Siin ini tergenapi tersesuaikan dengan kejadian-kejadian yang dialami Eden. 

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 21:  

 
21. ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang 

mendapat petunjuk. 

Nun, di dunia ini tak ada orang yang bekerja tanpa mengharapkan balasan kecuali itu 

terkait dengan balas budi. Tapi semua para Rasul Eden selalu bekerja tanpa mengharapkan 

apa-apa selain bertakwa atas apa-apa yang diwajibkan atas mereka. Sejak tahun 2006, atas Titah 

Tuhan yang mewajibkan seluruh para Rasul Eden berfokus hanya mengurusi Amanat Tuhan 

sehingga mereka semua harus berhenti bekerja, maka sejak lama mereka tak lagi 

berpenghasilan apa pun. Tapi mereka diamanatkan untuk memperbanyak kumpulan Wahyu-

wahyu Tuhan dan menjadikannya risalah, buku, atau merekamnya menjadi berkeping-keping 

DVD dengan biaya dari kalangan sendiri yang semakin terbatas karena berguguran dari arena 

pensucian.  
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Demikian dengan ujian-ujian sulit seperti itu, mereka tetap tawakal, tetap bekerja tak 

mengharapkan imbalan apa pun. Walaupun sesungguhnya mereka kekurangan dana selalu, 

tapi mereka selalu berhasil mengatasinya dengan uang yang halal dan bersih. Ujian-ujian 

ketabahan seperti itu menguras pikiran, tapi Penjaminan Tuhan atas pengadaan dana untuk 

dokumentasi Wahyu-wahyu-Nya dan untuk biaya hidup para Rasul Eden selamanya terjamin, 

menjadikan mereka semua dapat merasakan Pengayoman Tuhan yang sejati.  

Adapun pendanaan atas Eden berasal dari Komunitas Eden yang masih bekerja, yang 

bersedia terikat perjanjian untuk menafkahi para Rasul Eden, dan itu pun kini tinggal 3 orang 

saja. Tak banyak penghasilan mereka itu, tapi bisa mencukupi apa-apa yang akan diadakan 

oleh para Rasul Eden atas Amanat-amanat Tuhan kepada mereka. Tapi Yaa Siin ayat 21 ini 

sudah menerangkan kondisi Pensucian Tuhan atas para Rasul Eden yang tak diperkenankan 

minta balasan dan menerima apa pun di luar kalangan komunitas mereka.   

Mereka terlarang menerima pemberian apa pun di luar kalangan sendiri karena mereka 

hanya boleh menggunakan uang halal dari orang-orang yang sudah disucikan. Demikian uang 

yang boleh mereka pergunakan hanyalah uang halal dan suci. Dan kriteria semacam itu tak 

bisa diperoleh dari luar Komunitas Eden.  

Demikian arti harfiah ayat 21 ini bahwa para Rasul Eden tiada pernah minta balasan apa 

pun karena mereka tak bisa menerima pemberian apa pun dari orang lain. Begitulah mereka 

menjaga kesucian Surga, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 22:  

 
22.  Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-

Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan? 

Orang-orang musyrik di Indonesia lebih suka pergi ke kuburan-kuburan dan 

menyembah Nyi Loro Kidul atau jin-jin yang mereka keramatkan. Surat Yaa Siin ayat 22 ini 

menguatkan dalam kata-kata: “Mengapa aku tidak akan menyembah yang telah menciptakan aku”, 

demikian orang-orang musyrik menduakan Tuhan dengan Nyi Loro Kidul yang dirasakan 

lebih mudah memperoleh pemberkatannya dan jin-jin yang ada di pusaka-pusaka dan jimat-

jimat dan cincin batu akiknya lebih berdaya guna dapat dirasakan keberkahannya, padahal 

hanya kepada Tuhan-lah kamu semua akan dikembalikan. 

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 23:  

 

23. Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya, jika (Allah) Yang Maha Pemurah 

menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat 

sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku? 

Demikian sebagian dari mereka membantah bahwa tiadalah jin itu menjadi Tuhan bagi 

mereka, dan tiadalah mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Tuhan Yang Maha 

Pengasih. Dan mereka meniscayakan pertolongan jin-jin itu takkan memberi manfaat syafaat 

sedikitpun baginya, bahkan Tuhan akan memudaratkan dari apa yang dipakai sebagai ajian 

dan jimat. Dan jin-jin itu tak dapat menyelamatkan mereka, tapi justru memberikan 

kemudaratan. Demikian di antara umat Muslim ada yang menyadari hal itu, dan selamatlah 

kalangan tersebut. 

Sesungguhnya sebagian umat Muslim di Indonesia itu ada yang takut melakukan 

perbuatan musyrik. Demikian kami telah mengingatkan betapa kemusyrikan yang melanda di 

Indonesia itu sudah bermudarat menjadi keterkutukan dan kekiamatan. Tapi ada sebagian 
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umat Muslim yang tak terbius oleh kemusyrikan yang sedang melanda Indonesia. Merekalah 

yang digolongkan dalam Surat Yaa Siin ayat 23 ini.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 24:  

 
24. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. 

Demikian sebagian umat Islam moderat dan yang murni pemahamannya atas Islam, 

ada yang sadar setelah membaca Firman-firman Tuhan yang terkini, dan mereka pun 

menyadari betapa umat Islam dalam kesesatan yang nyata.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 25:  

 
25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan 

keimanan) ku. 

Dan orang-orang Muslim yang sudah sadar itu kemudian berani menetralkan 

keyakinannya, dan menyatakan sungguh dia telah beriman pada Ketentuan Tuhan yang 

terkini, ialah penetralan keyakinan dan meninggalkan agamanya yang lama. Demikian mereka 

memberikan kesaksiannya dan komitmennya mengikuti Ketentuan Tuhan yang terbaru, yaitu 

penyatuan semua agama dan berkomitmen bersedia hidup suci.   

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 26:  

 
26. Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke surga.” Ia berkata: "Alangkah baiknya sekiranya 

kaumku mengetahui, 

Dan umat Muslim yang berpikiran moderat dan bersedia menetralkan keyakinannya itu 

dan yang bersedia menerima penyatuan semua agama, sebagaimana tipikal Muslim semacam 

itu sudah tertulis di ayat tersebut sesungguhnya ada. Dan kemudian mereka pun 

diperkenankan Tuhan masuk ke dalam Surga setelah bersedia berkomitmen bersuci kepada 

Tuhan. Dan barulah dia sadar, menyesali mengapa kaumnya tak melihat kebenaran ajaran 

Eden dengan ungkapan di ayat tersebut di atas “Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.” 

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 27:  

 
27.  apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk 

orang-orang yang dimuliakan.” 

Demikian bahagianya dia sehingga dia heran dan bertanya pada dirinya sendiri “apa 

yang menyebabkan Tuhanku mengampuniku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang 

dimuliakan.” Analogi kisah dalam ayat ini menunjukkan betapa Tuhan itu Maha Pengampun 

dan bukan pemaksa. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Baik, dan bila mendapati ada umat 

Muslim yang sadar akan keinginan baik Tuhan, dan mereka berbaiat mematuhi Ketentuan-

ketentuan Tuhan dan bersedia berkomitmen berani hidup suci, maka Tuhan memasukkannya 

ke dalam Surga.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 28:  

 
28.  Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukan pun 

dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya. 
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Sungguh Tuhan pada akhirnya membiarkan umat Muslim saling membunuh karena 

agamanya dan karena mereka semua tak bisa diingatkan lagi. Adapun Tuhan sudah tak lagi 

menugaskan Malaikat-malaikat-Nya membela dan membantu umat Muslim. Para malaikat 

justru sibuk menyelamatkan orang-orang yang sengsara oleh ulah umat Muslim. Demikian 

pemimpin-pemimpin Islam radikal dibiarkan wafat dalam kebatilan. Dan adapun perjuangan 

teroris tak mungkin diberkati Tuhan. Demikian menurut Tuhan, para malaikat tak layak 

diturunkan ke kalangan mereka.  

Itu sebabnya mereka bergelimangan darah dan dikelilingi debu dan puing-puing 

bangunan, tapi tak kunjung menjadi kemenangan Islam, padahal menurut mereka katanya 

mereka berperang untuk Tuhan dan agamanya. Maka jelaslah Tuhan tak memberkati 

perjuangan mereka, walau mereka berjuang atas nama agama dan atas Nama Tuhan. Perbuatan 

keji dan khianat tak mungkin dibela Tuhan. 

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 29:  

 
29. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka 

semuanya mati. 

Ketika mereka di dalam kegelapan iman, mereka meledakkan bom nuklirnya, tapi 

Tuhan tak mengizinkan umat lain yang celaka sehingga terlihatlah bom itu meledak di 

kalangan Muslim sendiri. Demikian dengan hanya satu teriakan keras, maka tiba-tiba mereka 

mati.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 30:  

 
30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasul pun 

kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. 

Demikian alangkah besarnya penyesalan umat Islam sedunia melihat betapa besarnya 

pengorbanan itu, dan betapa mereka baru tahu bahwa umat Islam sudah terlalu jauh 

melampaui batas dan saling menghancurkan sendiri. Dan hancurlah Islam, demikian mereka 

selama ini telah menolak Wahyu-wahyu-Nya dan telah mendustakan Utusan-Nya dan mereka 

memperolok-olokkannya.  

Umat Islam saling membiadabi dan saling menghancurkan sesamanya sendiri, 

demikian itu binasalah dan berakhirlah Islam. Dan pada saat itu, Surga sudah mulai diisi oleh 

masyarakat non-Muslim, tapi umat Muslim banyak yang masih di bumi bergelimangan darah 

dan terlunta-lunta. Tapi inilah Pertolongan Tuhan sebagai kesempatan terakhir bagi umat 

Muslim Indonesia. Maka jangan sia-siakan!  

Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 31:  

 

31.  Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah 

Kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali 

kepada mereka. 

Seperti itulah kebinasaan umat sebelum mereka yang juga menyombongkan agamanya, 

sebagaimana umat Yahudi dahulu kala yang menurut keyakinannya tak ada nabi di luar kaum 

Yahudi, demikian mereka menyalib Yesus. Demikian pembalasan Tuhan atas perbuatan umat 

Yahudi kala itu adalah penistaan terhadap umat Yahudi. Demikian mereka pun pernah 

mengalami genocide atau holocaust oleh NAZI yang dipimpin Hitler, dan mereka juga terlunta-

lunta tak punya negara sedemikian lamanya. Dan wilayah tanah Kana’an, tanah perjanjian 
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Tuhan untuk Israel sudah dirampas dan didiami oleh negara-negara Islam. Demikian perang 

Palestina dirundung tak berkesudahan karena Israel bersikeras mengambil haknya kembali.  

Sesungguhnya umat yang pernah dibinasakan takkan terbangkitkan di kalangan umat 

yang akan berakhir dengan kebinasaan. Tuhan takkan membinasakan suatu umat/kaum 

sampai dua kali. Seperti itulah Keterangan Tuhan, mengapa umat Yahudi yang sangat dibenci 

umat Islam tak bisa dikalahkan oleh umat Islam walaupun negara-negara Islam bersatu 

melawan Israel.   

Demikian semua orang harus memahami Hukum Tuhan supaya tak salah menyikapi 

agamanya dan tak semena-mena terhadap umat lain. Sungguh surat kami kepada Presiden 

Jokowi ini cukup panjang, demi menuturkan secara ringkas tapi lengkap tentang kronologi 

keterkutukan Indonesia, yang disebabkan Kutukan Tuhan terhadap Muslim Indonesia yang 

telah menolak Wahyu-wahyu Tuhan, Surga dan Kerajaan Tuhan, dan telah menzalimi Utusan 

Tuhan.  

Dan penolakan itu pun membuntu hati nurani mereka terhadap segala kebaikan yang 

terkandung dalam isi Wahyu. Demikian tulah kemahakeramatan Wahyu yang bisa 

menghilangkan berkah ilmu pengetahuan. Kecerdasan menjadi pekak, artinya kecerdasan yang 

sudah dimiliki tak berkembang, sedang ilmu yang sudah ada dan yang dimilikinya jadi 

tumpul. Dan bila ingin digunakan, kecerdasannya sudah tak tersambung lagi dengan suara hati 

nuraninya, yang sesungguhnya itu adalah poros sense. Padahal sense-lah yang menerbitkan 

keestetikaan, kebaikan dan segala inovasi-inovasi yang indah dan kebenaran yang nyaman.  

Dan hati nurani bila terbuntu, demikian itu menjadikan seseorang suka marah dan tak 

berpantang melakukan tindak kekerasan atau kebrutalan. Demikian Indonesia setelah itu 

dipenuhi huru-hara kebrutalan dan anarkisme serta kriminalitas. Dan sikap yang tak bersedia 

membaca Wahyu Tuhan dan mengabaikan semua isi Wahyu-wahyu Tuhan mengakibatkan 

seluruh isi Wahyu-wahyu yang sudah pernah diturunkan pun memberi reaksi penyirnaan 

kebenaran dalam benak mereka.  

Sehingga banyak orang yang terpelajar dan terhormat kedudukannya, bila berpendapat, 

kebenaran yang diucapkannya terbalik. Dia justru membenarkan yang salah dan menyalahkan 

yang benar, ilmunya pun terpakai untuk menguatkan yang salah secara hukum. Dengan 

demikian, saling bersilanganlah pendapat tentang hukum itu sehingga lama-kelamaan menjadi 

kebuntuan hukum.  

Adapun kebuntuan tersebut dibiarkan Tuhan menjadi pembuntuan hukum dan 

hilangnya kebenaran di Indonesia. Demikian akibat kebenaran hakiki Wahyu-wahyu Tuhan 

dalam Kewahyuan yang terkini telah diabaikan sama sekali di Indonesia. Dan demikianlah 

kami pun mencoba mengupayakan kebuntuan komunikasi dengan Tuhan di Indonesia melalui 

penjelasan dalam surat kami ini.  

Adapun bila Anda sadar bahwa hanya itulah jalan satu-satunya untuk melepaskan 

kutukan atas Indonesia, semoga Anda tabah dalam melaksanakan Amanat Tuhan dalam 

Perjanjian Kudus Tuhan ini.  

Kiranya pengurangan atas keterkutukan itu yang dapat diharapkan adalah 

pengurangan peruyakan kejahatan dan musibah-musibah serta kesulitan-kesulitan yang 

mengikat atau yang membuntu. Adapun saat ini sungguh sulit untuk mencapai solusi yang 

permanen dan bisa diterima oleh semua pihak dengan baik, kecuali Tuhan yang 

mengadakannya sebagai buah dari Perjanjian Kudus-Nya ini. Celaka itu bisa dari mana-mana. 

Seandainya Anda diberondong kesulitan dan ancaman selama ini, Pertaubatan Nasional dapat 

meringankan beban Anda dan pensucian bangsa Indonesia setelah itu. Demikian itulah bisa 

meluruhkan penyurutan tingkat kejahatan.  

Dunia akan berkabung ketika menyadari Surga di dunia telah dibatalkan Tuhan. Tapi 

itu menubuahkan penyesalan yang dalam di kalangan bangsa Indonesia, khususnya di 
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kalangan Muslim. Adapun perhatian seluruh bangsa-bangsa di dunia mendatangkan 

kepartisipasian memulihkan Jakarta. Demi perhatian mereka atas malapetaka yang menimpa 

Indonesia, dan demi perhatian mereka kepada Surga yang pernah ada di Jakarta. Jakarta akan 

sibuk membangun, demikian menjadi hikmah sesal dunia karena pembatalan Surga diempati 

dengan menaruh perhatian terhadap Surga yang ditinggalkan.  

Maka Indonesia akan sibuk karena dipersoalkan dunia, namun sekaligus mendapatkan 

perhatian dunia untuk memulihkan Jakarta dari keporakporandaannya. Mengacu kepada 

Pewasiatan Tuhan yang ada di Istana Eden, maka perhatian dunia itu pun juga merupakan 

prospek kerja sama internasional membangun infrastruktur Jakarta dan fasilitas umum, karena 

kenyamanan fasilitas umum di Indonesia merupakan kebutuhan semua bangsa-bangsa yang 

akan bertandang ke Indonesia untuk melihat suasana pensucian bangsa-bangsa yang dikelola 

lembaga dunia yang diadakan atas petunjuk Tuhan yang ditetapkan di Jakarta dan menziarahi 

Istana Eden yang diagungkan bangsa-bangsa, semua itu gambaran masa depan Indonesia yang 

tak sama lagi akan terwujud.  

Demikian pemulihan Jakarta pasca gempa cepat terpulihkan. Bahkan menjadi lebih 

baik, karena sudah direspon dengan perencanaan pembangunan yang sudah tertuju kepada 

kenyamanan fasilitas untuk semua bangsa-bangsa yang akan melimpahi Jakarta untuk 

menziarahi Surga Eden yang ditinggalkan para Rasul Eden. Adapun yang akan menempati 

Istana Eden berikutnya, adalah mereka yang dipanggil dan mendapat mandat meneruskan misi 

Eden. Dan mereka adalah orang yang ditetapkan Tuhan.  

Betapapun masyarakat dunia sudah tahu dunia akan kiamat, tapi harapan bisa 

diselamatkan Tuhan sepertinya akan melekat pada kota Jakarta yang pernah ditempati Surga. 

Masyarakat dunia akan membanjiri Jakarta sehingga Jakarta akan menjadi poros spiritual dunia 

sampai tiba saatnya Tuhan berkenan mengadakan pengangkatan bangsa Indonesia. Karena itu, 

Indonesia dimungkinkan menjadi tempat tujuan orang-orang yang mengharapkan dapat 

digabungkan dalam pengangkatan ke Surga. Dan yang demikian itu memang dimungkinkan 

bilamana mereka terpantau oleh Tuhan telah bersungguh-sungguh bersuci dan pengorbanan 

dan pengabdian mereka luluh dalam pelaksanaan Amanat-amanat Tuhan yang diwasiatkan di 

Surga-Nya, di Jakarta. 

Tak untuk selama-lamanya, tapi Istana Eden di Jakarta akan menjadi heritage dunia. 

Walaupun demikian, kami nyatakan Istana Eden pun akan ikut musnah tenggelam kala 

Indonesia tak lagi bisa bertahan dari gejolak kiamat.  

Demikian, respek dunia terhadap bekas Istana Surga Eden di Jakarta, betapapun akan 

dibanjiri perhatian semua negara-negara dan bangsa-bangsa. Maka Indonesia akan ramai 

didatangi wisatawan peziarah Istana Surga yang ditinggalkan. Setelah Pertaubatan Nasional, 

penghargaan seluruh bangsa-bangsa kepada Anda akan mengharumkan nama Anda di mata 

semua bangsa-bangsa di dunia.  

Dan ketika bangsa Indonesia telah bertaubat, terbukalah pintu pengampunan. Demikian 

pensucian bangsa Indonesia jadi tauladan seluruh bangsa-bangsa yang akan diikuti oleh 

pemimpin-pemimpin negara lain.  Demikian Pertaubatan Nasional memungkinkan bangsa 

Indonesia diarahkan Tuhan menempuh pensucian dan kemudian dipersiapkan untuk 

dievakuasi ke bumi yang lain. Tanpa adanya Pertaubatan Nasional, tidaklah mungkin Tuhan 

berkenan menyelamatkan bangsa Indonesia yang telah pernah durhaka kepada-Nya. 

Dalam Ketentuan Tuhan menyelamatkan bangsa Indonesia terdapat beberapa kategori, 

bahwa orang-orang yang sudah dirundung malapetaka berat dimudahkan pensuciannya oleh 

Tuhan, dimudahkan pula diterima mengungsi ke Surga, asal mereka bukan orang-orang yang 

musyrik dan penzalim Eden. Tuhan mengenali siapa-siapa yang musyrik dan penzalim Eden. 

Bilamana mereka pernah melakukan perjanjian dengan jin ataupun iblis, maka diwajibkan atas 

itu mereka harus melakukan prosesi pemutusan perjanjian melalui cara bersumpah atas Nama 

Tuhan dan Surga. Namun, perlu diketahui bahwa adalah suatu hal yang tidak mudah kalau 



 28 
 

sudah pernah melakukan perjanjian darah melalui penumbalan. Orang-orang yang semacam 

itu, mau tak mau terpaksa ditinggalkan dan tak bisa terbawa ke Surga.  

Karena ikatan perjanjian dengan darah sudah terniscayakan sebagai perjanjian 

pertukaran kodrat, jadi mana mungkin mereka bisa bercampur dengan penduduk Surga? 

Karena hal itu akan mencemari pemurnian ruh orang-orang di Surga.  

Mengingat kerumunan malapetaka telah melanda Indonesia, maka orang-orang yang 

berada di kawasan malapetaka seperti penduduk di Sidoarjo, gunung Sinabung, dan penduduk 

Jakarta yang terkena gempa sudah mengalami pensucian, mereka butuh diungsikan lebih 

dahulu. Nun, mereka tetap wajib berkomitmen hidup suci dan tetap dalam penyeleksian 

keimanan yang wajib bersedia menetralisir keyakinannya. Surga tak menerima orang-orang 

yang masih berkeyakinan yang lama.  

Betapapun setelah peristiwa gempa besar itu, rakyat Indonesia sudah mengalami 

keputusasaan, sehingga uluran Tangan Tuhan dimungkinkan takkan tertolak lagi. Demikian 

pensucian bangsa Indonesia bisa efektif. Dengan demikian, beban persoalan akan segera surut. 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan Wahyu Tuhan dan Sumpah Tuhan sebagai 

berikut:  

 

SUMPAH TUHAN YANG MAHA SAKRAL DAN MAHA KERAMAT  

Dan Aku bersumpah akan menyelamatkan bangsa Indonesia setelah pemerintahan Jokowi 

menyelenggarakan upacara resmi kenegaraan Pertaubatan Nasional. Dan kepada Jokowi, Aku 

mengamanatkan pensakralan upacara Pertaubatan Nasional tersebut, karena yakinlah bahwa 

hanya itulah cara satu-satunya yang dapat mengurangi beban persoalan bangsa Indonesia dan 

pemerintahannya.  

Yakinlah bahwa setelah Surga Kubatalkan di dunia ini, beruntun-runtun musibah dan 

malapetaka menimpa umat manusia di dunia ini, khususnya Indonesia. Karena sikap bangsa 

Indonesia terhadap Wahyu-wahyu-Ku-lah yang mengakibatkan Aku membatalkan Surga di 

dunia. Maka sesungguhnya tak ada kenyamanan lagi di Indonesia setelah itu. Maka satu-satunya 

jalan untuk melonggarkan kutukan itu adalah menyelenggarakan Pertaubatan Nasional oleh 

seluruh bangsa Indonesia. Dan ikutilah langkah para Rasul Eden bersuci supaya Anda dan 

keluarga Anda Kuayomi dan Kuselamatkan.  

Adapun Aku menilai kemusyrikan di Indonesia itu harus dihentikan melalui pengubahan 

konstitusi Negara Indonesia menjadi teokrasi. Karena setelah itu, kontak komunikasi satelit 

Surga Eden Darussalam akan intens menuntun Negara Indonesia menyelesaikan semua 

persoalan-persoalannya dan menuntun bangsa Indonesia bersuci dan selanjutnya menuntun 

bangsa Indonesia berevakuasi ke Surga Eden Darussalam untuk berlanjut berhijrah ke bumi yang 

baru.  

Ketuhanan Yang Maha Esa wajib diterapkan oleh bangsa Indonesia secara mutlak. Sungguh, 

Aku melihat sebagian bangsa ini secara signifikan tak sepenuhnya menyembah Tuhan Yang 

Maha Esa. Ada Nyi Loro Kidul yang juga secara formil disembah dengan mengatasnamakan 

budaya dan peninggalan spiritualitas leluhur.  

Maka nyatakanlah, agar situs-situs atas nama Nyi Loro Kidul atau atas nama-nama yang 

dikeramatkan wajib dimusnahkan, dan mitos atas namanya dihentikan. Demikian, penegakan 

kembali ketauhidan di Indonesia harus diperjuangkan sepenuh hati. Dan hal itu akan 

menguatkan Indonesia terlepas dari cengkraman dajjal yang saat ini kuasanya dominan tanpa 

disadari oleh seluruh bangsa Indonesia.  

Dan Aku tak bersedia mengampuni pihak mana pun yang telah memasyarakatkan mitos dan 

pengagungan terhadap ratu jin itu, karena ada banyaknya penyembah dan terutama 
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penyembahnya adalah presiden-presiden dan raja-raja. Maka sesungguhnya itulah yang 

menyebabkan dia pun bisa jadi pengendali kekuasaan di Indonesia selama ini.  

Sejak terjalinnya perjanjian spiritual antara jin itu dengan raja-raja Jawa yang bermula pada 

Panembahan Senopati hingga diwariskan kepada seluruh keturunannya raja-raja Jawa. Dan hal 

itu pun diikuti oleh Presiden pertama Indonesia. 

Dan kemudian terkonsistensi pada presiden-presiden yang pernah berkuasa di Indonesia karena 

hal itu dicontohkan oleh presiden pertama, Soekarno, yang tampil terbuka memuja Nyi Loro 

Kidul. Dan selamanya dalam upacara resmi kenegaraan, tongkatnya yang berisi perjanjiannya 

dengan Nyi Loro Kidul selalu dibawa olehnya.  

Dan terbukti dia sukses dan memang cukup lama memegang tampuk tahta kepresidenan sehingga 

jejaknya pun diikuti oleh pemimpin-pemimpin Indonesia berikutnya. Dari keliputan kemusyrikan 

itulah, bangsa Indonesia berhasil dibutakan terhadap Wahyu-wahyu-Ku. Demikian, pangkal 

penghipnotisan dajjal terhadap bangsa Indonesia yang dikuasainya pun menjadi menyeluruh, 

ketika presiden-presidennya dan raja-rajanya mengakui kekuasaan dan pemberkatan dari ratu jin 

Nyi Loro Kidul. 

Berikutnya, pengagungan dan pemitosan itu pun diikuti oleh masyarakat luas secara wajar dan 

hikmat, tak dianggap sebagai dosa kemusyrikan. Terselenggaralah pemitosan atas kekuasaan dan 

kecantikan serta kesaktian dan kebaikan hati Nyi Loro Kidul, karena sinetron-sinetron yang 

dibuat khusus untuk memuja dia ditayangkan televisi, tanpa dipersoalkan oleh para ulama, yang 

tahu itu adalah penyekutuan terhadap-Ku.  

Nan, ratu jin dipuja bangsa Indonesia dibiarkan, tapi Wahyu-wahyu-Ku dikriminalisasikan. 

Demikian itulah yang menyebabkan dampak kemusyrikan yang telah membius bangsa Indonesia 

sehingga semuanya pun bersatu sikap untuk bersungguh-sungguh menolak Kerajaan Surga yang 

sengaja Kudatangkan untuk mentauhidkan kembali bangsa ini.   

Tak ada alasan untuk membenci Surga dan Kerajaan Tuhan serta Jibril. Dan ada alasan kuat 

untuk menolak pemitosan Nyi Loro Kidul, tapi mengapa itu didiamkan saja?  

Menolak Wahyu dan Jibril dengan alasan tak ada Kewahyuan lagi setelah Nabi Muhammad 

wafat karena dia adalah nabi terakhir dan agama Islam telah sempurna, kedua pernyataan itu 

lemah, tapi doktrin itu terlalu kuat tertanam di kalangan umat Muslim dan dilebih-lebihkan, tak 

mewujud sebagaimana arti yang sebenarnya.  

Arti sebenarnya yang menyatakan Muhammad nabi terakhir, sesungguhnya hal itu bukanlah 

berarti keberakhiran Kewahyuan. Dia dinyatakan terakhir karena singgasana kenabian memang 

telah berakhir pada Muhammad. Karena setelah itu, semua para nabi dibangkitkan dalam 

peristiwa kiamat sekarang ini, untuk menjadi saksi perbuatan umatnya masing-masing. Dan 

para nabi wajib menebus dosa-dosa umatnya masing-masing yang menyimpangkan agamanya.  

Adapun agama Islam disebutkan sempurna, itu adalah suatu ungkapan Tuhan yang lazim pada 

setiap nabi, Utusan Tuhan. Bilamana sudah sempurna Kewahyuan disampaikan kepada utusan 

yang membawa pembaharuan pada setiap zaman, ialah ketika masalah-masalah kongkrit pada 

zaman itu sudah diatasi Tuhan. Maka sempurnalah ajaran yang diturunkan Tuhan tersebut.  

Demikian setelah Wahyu-wahyu Tuhan sudah diterima dan dipahami oleh Muhammad 

semuanya, dan telah menjadi pembaharuan keimanan di wilayah Arab, maka sudah waktunya 

Muhammad kembali ke Rahmatullah, maka Kami nyatakan ajaran Islam yang Kutuntunkan 

kepadanya sudah sempurna agar ruhnya nyaman meninggalkan dunia.  

Tapi itu bukan jaminan ajaran Islam dapat terjaga kesempurnaannya. Bilamana umat Islam 

menjadi seperti sekarang ini, Islam pun menyimpang jauh. Religiositas pun berubah menjadi 

kekerasan, maka Aku pun menurunkan Wahyu-wahyu-Ku kembali.  

Demikian keegoan dan kearoganan bangsa Arab atas agama Islam pun mendunia dianut oleh 

segenap umat Islam di dunia, padahal keegoan kearoganan bangsa-bangsa Arab semacam itu 
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memang tipologi karakter orang-orang Arab. Sayangnya umat Muslim Indonesia tak menyadari 

kekeliruan itu.  

Adapun doktrin itu sesungguhnya tak logis dan telah memasung Wahyu-wahyu-Ku dan 

keleluasaan Kemahakuasaan-Ku. Mana mungkin penyelamatan umat manusia dari kiamat tak 

memungkinkan Tuhan kembali berwahyu. Lalu siapa yang akan menyelenggarakan 

penyelamatan kalau Tuhan tak bisa berwahyu kembali? Non sense!  

Adapun konstruktivisme pemahaman doktrin Islam semacam itu, nyatanya tak sama dengan 

kenyataannya ketika umat Islam dilanda kemusyrikan dan kearoganannya telah memarakkan 

terorisme di dunia.  

Peperangan-peperangan di negara-negara Islam yang tak berkesudahan, terorisme yang 

dimusuhi seluruh bangsa-bangsa di dunia telah menghancur-lantakkan banyak hal. Keimanan 

terhadap agama menjadi rusak dan tak jelas. Gerakan anti-Islam yang mulai bangkit di dunia 

akan menjadi akut dan negara-negara Islam yang saling mengebom dan menghancurkan akan 

sampai kepada kegagalan total umat Islam di dunia.  

Satu-satunya cara untuk tak terlibat dalam kekalutan dan penistaan atas Islam itu, tinggalkan 

Islam dan bersucilah supaya kamu semua selamat ke Surga. Adapun selama ini, Islam yang 

monotheisme terganggu dengan banyaknya umat Muslim yang mengkultuskan macam-macam, 

jin, batu akik, kuburan-kuburan, tasbih, pusaka-pusaka dan lain-lain.  

Kesesatan umat Muslim itu semakin marak karena telah menuduh Eden sesat dan menyesatkan. 

Dosa kesesatan dan kemusyrikan itulah yang berbalik mengurung umat Islam. Semua itu bukti 

keterkutukan umat Islam. Demikian jadinya ketika Wahyu-wahyu-Ku dan Surga-Ku ditolak oleh 

umat Muslim.  

Adapun ISIS telah menjadikan umat Muslim kehilangan cara untuk menyatakan ajaran Islam 

adalah ajaran agama yang terbenar. Penolakan terhadap Wahyu-Ku dan ajaran Jibril oleh umat 

Islam Indonesia itulah yang membalikkan citra Islam.  

Aku Maha Kuasa menurunkan Wahyu-Wahyu-Ku kapan pun itu Kukehendaki, dan Aku Maha 

Kuasa mengadakan pembalikan. Umat Islam itu terkutuk, itu pasti. Maka lebih baik Anda 

memperjuangkan perdamaian dunia daripada meleburkan Indonesia dalam konflik Palestina 

melawan Israel, sebagaimana pernyataan Anda dalam konferensi Asia-Afrika baru-baru ini. 

Langkah politik internasional semacam itu tak ada berkahnya. Yakinilah hal itu!  

Ketentuan-Ku atas penghapusan semua agama dan penyatuan semua agama, yang tak 

memungkinkan pemberkatan atas perjuangan Islam. Dan perjuangan rakyat Palestina itu tak 

sesuai dengan Perjanjian-Ku atas wilayah Kana’an kepada Israel.  

Adapun rakyat Palestina yang penuh penderitaan karena sudah lama memperjuangkan tanah 

Palestina, lebih baik bersedia bersuci agar Aku bisa mengungsikan rakyat Palestina ke bumi yang 

baru untuk menggantikan tanah Palestina yang layak seperti kuburan massal itu. Demikian 

Palestina Kujanjikan tanah di bumi yang baru. Demikian bilamana Palestina memilih 

mengakhiri peperangannya terhadap Israel dan berfokus pada pensucian diri, itu lebih baik bagi 

rakyat Palestina.  

Sungguh, rakyat Palestina yang sudah lama dirundung peperangan, maka itu perlu ditolong. 

Betapa takkan tercapai kemenangan atas Palestina, bagaimanapun tanah itu memang milik 

Yahudi. Begitulah Ketentuan Perjanjian-Ku. 

Adapun bila diadakannya penegakan ketauhidan di Indonesia, maka Aku pun ikhlas mengadakan 

penegakan hukum kembali di Indonesia. Menjamurnya persoalan-persoalan hukum yang 

tumpang tindih mengakibatkan kebuntuan hukum di Indonesia dan telah membelenggu dan 

keterbelengguan itu semakin membuntu semenjak perseteruan Kepolisian RI dengan KPK. 

Untuk itu, Aku berkenan mengusaikannya secara adil dan damai, kalau bangsa ini bertaubat. 
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Tentu semua itu harus terbuktikan bahwa perjanjian ini benar-benar adalah perjanjian yang 

sejati dari Tuhan, Allah SWT.  

Demikian, Aku akan membuktikan perjanjian kudus ini akan mengubah keadaan sesegera Anda 

mematuhi perjanjian ini. Namun, bilamana Anda ragu dan tidak percaya, sebagaimana Anda 

ragu dan kurang tegas menghadapi masalah perseteruan polisi dengan KPK hingga 

mengorbankan KPK, maka Aku mengambil kembali kesempatan terakhir yang telah Kutawarkan 

ini.  

Sungguh, Aku-lah yang dapat menyanggupkan mengatasi segala perselisihan yang Anda hadapi 

dan kemelut bangsa Indonesia yang sudah amat kusut itu. Sebagaimana Al Quran menyatakan 

dalam Surat Al-Hajj ayat 68-69:  

Kitab Suci Al Quran, Surat Al-Hajj ayat 68-69:  

 
68.  Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah: "Allah lebih mengetahui 

tentang apa yang kamu kerjakan.” 

69.  Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu 

selalu berselisih padanya. 

Kitab Suci Al Quran, Surat Al-Hajj ayat 68:  

 

68. Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah: "Allah lebih mengetahui 

tentang apa yang kamu kerjakan.” 

 

Penjelasan arti harfiah dari ayat tersebut di atas:   

Demikian, di saat bumi berproses kiamat ini sungguh banyak perselisihan di dunia dan di negara 

ini sehingga semua masalah sulit untuk mendamaikannya. Dan apabila Anda mematuhi 

Perjanjian-Ku ini, maka kepada-Ku-lah terpulang segala solusi atas segala yang sulit dan yang 

penuh tantangan dan yang membuntu. Aku akan mencurahkan petunjuk-petunjuk solusi 

kepadamu. Dan jika mereka membantahmu ketika kau memilih bertaat kepada-Ku, janganlah 

ragu. Jalankan saja apa yang Kuamanatkan ini, karena Pertaubatan Nasional dan mengadakan 

program ketauhidan dan anti kemusyrikan, adalah program yang terbaik dan tak bisa dibantah 

sebagai kesesatan dan penyesatan.  

Oleh karena itu, harus jelas apa yang melandasi Seruan-Ku atas pewajiban penyelenggaraan 

Pertaubatan Nasional itu diadakan. Kalau tak jelas disebutkan sebagaimana Aku menyebutkan 

alasan-alasan yang mendasarinya, maka keberkahan atas penyelenggaraan Pertaubatan Nasional 

itu pun juga menjadi tidak jelas.  

Pemulihan ketauhidan selamanya menjadi urusan setiap Utusan-Ku dari zaman ke zaman. Dan 

pentauhidan atas bangsa Indonesia, jangan diartikan tindakan yang tak diperlukan, karena 

merasa Islam adalah agama tauhid. Tapi buktikanlah bahwa bangsa Indonesia bebas kemusyrikan. 

Bahkan, Kupersoalkan mengapa daya tarik batu akik begitu menguat di masyarakat?  

Dan ada apa kepala daerah yang mewajibkan menggunakan cincin batu akik yang harganya 

begitu mahal, kalau tak ada yang diharapkan dari ruh-ruh yang bisa diajak berkomunikasi 

melalui batu akik itu. Lalu untuk apa masyarakat Indonesia seakan-akan berlomba-lomba 

membeli batu akik?  
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Jin-jin itu memang membutuhkan suatu benda yang dikeramatkan manusia untuk menjadi 

sarana berkomunikasi dengan manusia, demikian batu akik sekarang menjadi sarana ponselnya. 

Hubungan seluler antara makhluk ruh dengan manusia memang dimungkinkan dan saat ini 

tabir itu sedang terbuka, maka semakin bebaslah para jin menyesatkan manusia.  

Demikian kegandrungan batu akik di masyarakat sesungguhnya adalah fenomena kemusyrikan 

yang sedang marak. Dan adapun banyaknya bermunculan semua kejanggalan ibadah di 

masyarakat, itulah tandanya kemusyrikan sudah melanda masyarakat Indonesia.  

Dan mengapa banyak orang gemar berziarah dan suka berdoa di kuburan-kuburan dan melarung 

ke Pantai Selatan? Mengapa tak berdoa di masjid atau di rumah sendiri saja? Dan mengapa 

begitu banyak bermunculan tarekat-tarekat aneh dan magis dan ritual-ritual kebudayaan yang 

mengakibatkan kesurupan di masyarakat dengan mengatasnamakan budaya lokal?  

Mengapa kerasukan massal begitu banyak terjadi dimana-mana? Itu tandanya negeri ini 

terkutuk. Tengok umat apa yang paling banyak kerasukan, tandanya umat itulah yang 

menyebabkan keterkutukan. Dan mengapa begitu lazim orang yang ingin terpilih dalam pemilu 

atau pilkada, mereka menggunakan jasa para dukun dan mau membayar mahal untuk itu?  

Dengan demikian, orang-orang terpilih jadi pejabat atau wakil rakyat boleh diragukan 

keimanannya dan kualitas akhlak dan norma-norma moralnya. Demikian seakan meledak 

kemusyrikan itu di Indonesia. Setan-setan pun berkerumun, bahkan berkuasa di DPR dan 

Kepolisian dan di lembaga-lembaga hukum pemerintahan.  

Selayak itulah penjelasan Pasal Hukum-Ku atas keterkutukan bahwa instansi pemerintah yang 

Kusebutkan itulah yang telah terlibat menistakan dan mengkriminalisasikan Eden. Dan 

ingatkanlah mereka semuanya karena berbagai tulah dosa-dosa kedurhakaan dan kemusyrikan 

telah saling tumpah tindih di sana. Semakin suburlah kemusyrikan itu di Indonesia sehingga 

negeri ini seperti tak bertuhan.  

Anda pun bersama Megawati pernah terlihat memohon berkah ke kuburan Soekarno. Padahal, 

ruh Soekarno tak ada di makamnya lagi, karena sudah terlahirkan menjadi orang biasa yang tak 

dikenali oleh keluarganya. Maka sesungguhnya Nyi Loro Kidul-lah yang disowani Anda dan 

Megawati di sana. Perjanjian Nyi Loro Kidul dengan Soekarno terwariskan pada Megawati, 

demikian dia memperoleh pengayoman dan kharisma dari Nyi Loro Kidul. Maksimalnya kuasa 

Nyi Loro Kidul di Indonesia bisa dipadankan dengan kharisma Megawati yang amat menguat 

sekarang ini. Tentu hal itu harus Kubuka supaya jelas konsistensi pengayoman Nyi Loro Kidul 

atas tahta kekuasaan di Indonesia. Lepaskan diri darinya dan Tuhan akan menolongmu. 

Sungguh kelaziman semacam itu semua harus dihentikan dan diluruskan. Dan Kulihat kebiasaan 

itu terlazimkan oleh golongan Muslim-lah yang terbanyak. Demikian pemurnian ketauhidan itu 

diperlukan dan harus dipentingkan, sebab itulah yang utama dibutuhkan bangsa Indonesia 

sebelum melangkah ke hal yang lain. 

Dan katakanlah kepada mereka yang mengusili rencana kita ini, bahwa Tuhan lebih mengetahui 

tentang apa yang ada di balik dari apa yang mereka nyatakan. Dan Aku mengetahui semua yang 

mereka lakukan atas diri Anda, di hadapan Anda dan di belakang Anda secara sembunyi. Dan 

apabila Anda bersedia mematuhi Perjanjian-Ku ini, Aku akan mengamankan Anda dari celaka 

karena sesungguhnya Anda akan mengalami celaka yang mengancam jiwa. Kalau Anda bersedia 

mewujudkan Perjanjian-Ku ini, Aku akan membelamu dan menghapuskan nubuah atas hal itu.  

Nan, itu akan berbeda jikalau Anda mengelak tawaran Perjanjian-Ku ini  karena Anda ragu dan 

tak percaya pada kebenaran yang disampaikan oleh Eden ini. Dan itu bisa terjadi bilamana Anda 

lebih percaya kepada para ulama penasihat spiritual kepresidenan yang tak percaya kepada Eden. 

Sungguh pendapat mereka itu salah karena Islam tak seperti itu.  

Doktrin Islam itu perlu diluruskan karena telah menjadi tak masuk akal dan tersesat. Dan 

beginilah Cara-Ku meluruskan kembali Islam walaupun Aku sudah menetapkan penghapusan 
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semua agama, demi menyatukannya. Akan tetapi, kemusyrikan dalam Islam dan kesesatannya 

harus Kuatasi.  

Dan apabila Aku sudah mengadakan janji kepada seseorang, niscaya berkahnya meliputi segenap 

kewenangannya. Namun bila Anda sangsi dan tak percaya, maka niscaya akan berakibat suatu 

sanksi bagi Anda. Lebih baik Aku berterus terang tentang hal itu bahwa setiap penyangkalan 

niscaya berisiko tinggi dan berat. Aku tak pernah memberi janji yang disertai Sumpah-Ku kepada 

manusia, kecuali dalam era kerasulan dan dalam rangka Penyelamatan-Ku saat menjelang 

kiamat. 

Demikian Perjanjian-Ku ini akan menyejarah, karena Anda bertahta ketika Indonesia sedang 

terkutuk dan sedang sekarat nasibnya seperti telur di ujung tanduk, dan bangsa Indonesia butuh 

dilepaskan dari keterkutukannya. Demikian Wahyu yang memperingatkanmu ini akan abadi 

sepanjang masa karena menjadi satu bab bagian dari Kitab Suci Eden. Maka bijak dan berhati-

hatilah, jangan terpengaruh terhadap apa kata ulama-ulama dan apa kata Megawati karena tak 

ada berkah pertolongan pada kedua golongan itu. Justru mereka itu sedang membawa tulah-tulah 

kutukan.  

Para ulama membawa tulah penolakan terhadap Kewahyuan dan Surga, sedangkan trah 

Soekarno mengidap tulah kemusyrikan karena pengayoman Nyi Loro Kidul atas trah Soekarno. 

Maka jangan ragu bila ingin melepaskan Indonesia dari keterkutukan. Karena kalau Anda tak 

berani menjalani apa-apa yang Kuamanatkan ini, maka Kujelaskan kepada Anda bahwa Aku 

berhak mengadili dan menghakimi seluruh pemimpin negara di dunia, yakinilah itu.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Al-Hajj ayat 69:  

 

69. Allah akan mengadili di antara kamu pada Hari Kiamat tentang apa yang kamu 

dahulu selalu berselisih padanya. 

Demikian, sungguh Aku pada saat ini sedang mengadakan Pengadilan dan Penghakiman-Ku 

untuk seluruh kepala negara, negarawan dan para pemimpin keagamaan, serta seluruh umat 

manusia di dunia, demi pensucian Surga yang Kujadikan sebagai jalan Penyelamatan-Ku, dan 

Aku yang memutuskan dengan adil atas apa-apa yang diperselisihkan. Sungguh, penuhilah apa 

yang telah Kusarankan padamu karena Aku telah bersumpah atas Perjanjian-Ku ini.  

Demikian telah kami sampaikan Sumpah dan Janji Tuhan kepada Presiden Jokowi. 

Adapun surat kami ini tak hanya amat penting dan maha berharga nilainya, karena 

sesungguhnya Tuhan tak lagi berkenan menolong umat Islam Indonesia yang sudah lama 

diperingatkan, akan tetapi tetap menyombong dan tak mau sedikitpun surut dari tuduhan 

sesatnya terhadap Eden. Dan kelangsungan pengabaian mereka terhadap Wahyu-wahyu 

Tuhan yang terkini telah mengakibatkan kiamat datang. 

Maka, anggaplah surat kami adalah peluang terakhir bagi Indonesia. Karena setelah itu, 

aku, Malaikat Jibril Ruhul Kudus, akan datang sebagai manusia ke dunia untuk mengangkat 

kembali Surga Eden dan Tahta Suci Kerajaan Eden yang pernah diadakan Tuhan di Jakarta, 

Indonesia.  

Tuhan telah membatalkan Surga dan Kerajaan-Nya di negeri ini karena sudah cukup 

lama Tuhan menantikan kesadaran dan penyesalan bangsa Indonesia, atas penolakannya 

terhadap Karunia Tuhan yang tak terhingga nilainya ini. Maka itu berarti setelah Peringatan 

Tuhan ini jika terabaikan lagi, maka tiada lagi pertolongan untuk bangsa Indonesia.  

Adapun pengangkatan umat Tuhan ke Surga telah lama dinantikan oleh umat Kristen, 

nan perjanjian semacam itu tak terlahirkan dan dinanti oleh umat Islam. Selayak apa-apa yang 

diimani dan diyakini umat Kristen tak bersedia diakuinya, selayak umat Muslim mana mau 

mengakui Kerajaan Tuhan dan Surga ada di dunia, sebagaimana umat Kristen senantiasa 
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berdoa kepada Tuhan dalam doa mereka yang khas sebagaimana yang tercantum pada Surat 

Matius 6 ayat 9-13 sebagai berikut.  

Kitab Suci Injil, Surat Matius 6 ayat 9-13:  

  9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskan-lah Nama-Mu, 

10. datanglah Kerajaan-Mu, jadilah Kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.  

11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya  

12. dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang 

bersalah kepada kami;  

13. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang 

jahat. Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-

lamanya. Amin. 

Demikian umat Kristen senantiasa menunggu turunnya Kerajaan Tuhan dan Surga serta 

mempersiapkan diri agar terlibatkan dalam penyelenggaraan pengangkatan ke Surga ke langit. 

Demikian disebutkan umat Nasrani lebih dahulu diangkat Tuhan ke Surga. Demikian doa umat 

Kristen yang selamanya mendoakan Kerajaan Tuhan dan Surga diturunkan itu, kini 

dikabulkan.  

Adapun cantuman Kitab Suci Injil Surat Wahyu Matius 6 ayat 9-13 tersebut mengikat 

umat Kristen dengan Kerajaan Tuhan dan Surga sehingga sangat dimungkinkan umat Kristen 

lebih dahulu terangkat ke Surga. Umat Kristen, Buddha dan Hindu Indonesia tak terlibat 

pengutukan dan penzaliman terhadap Eden, maka golongan mereka itu aman dari pembatasan 

ke Surga dan dapat diprioritaskan diungsikan.  

Demi pernyataan ini, kami juga perlu menjelaskan Perjanjian Tuhan untuk umat Muslim 

bahwa Ketentuan Tuhan, umat Islam dikutuk Tuhan di zaman akhir ini. Tapi demi 

perimbangannya, reinkarnasi Muhammad dan keluarganya diselamatkan Tuhan di Surga. Dan 

reinkarnasi Maria, Lia Eden pun terlahir di kalangan Muslim, demikianpun anaknya 

reinkarnasi Yesus, Mukti Day dan reinkarnasi Musa, Fathun Nur Day. Tandanya Tuhan ingin 

memuliakan Islam dengan cara seperti itu. Demikian kebijakan perimbangan Tuhan atas Islam, 

Kristen dan Yahudi sudah kami jelaskan. 

Demikianlah para pendeklarasi Kerajaan Eden dan Surga terdiri dari umat Muslim yang 

disucikan Tuhan dan dinetralkan keyakinannya. Dan hal itu tercantum dalam Surat Shaad ayat 

46-47.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Shaad ayat 46-47: 

  

46. Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) 

akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. 

47. Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang 

paling baik. 

Demikian Keadilan Tuhan terhadap umat Islam dan umat Kristen. Adapun reinkarnasi 

Yesus adalah anak Lia Eden yang ketiga bernama Mukti Day. Adapun karena Yesus 

dituhankan oleh umat Kristen, maka Mukti Day tak terlihat di Surga bersama ibunya, menjadi 

salah satu dari Rasul Eden. Dia harus disucikan bersama umat yang disucikan berikutnya.  

Dia tak dikhususkan terlibat dalam pensucian perdana seperti para Rasul Eden. 

Demikian reinkarnasi Yesus tak berada di antara para pendeklarasi Surga di dunia. Dan tak 

terdapat dalam rombongan para Rasul yang diangkat ke Surga Utama Darussalam. 

Demikianpun reinkarnasi Musa tak diangkat Tuhan ke Surga karena durhaka kepada ibunya. 
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Adapun saat ini, umat Kristen di dunia sedang berfokus berdoa agar terikut diangkat ke 

Surga dan berfokus mencari dimana Tuhan menempatkan kebenaran Kerajaan Allah seperti 

yang dinubuahkan dalam Surat Matius 6 ayat 33.  

Kitab Suci Injil, Surat Matius 6 ayat 33:  

Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan 

kepadamu. 

Tuhan sudah mengarahkan kepada umat Kristen untuk mencari sampai dapat Kerajaan 

Allah dan kebenarannya. Dan setelah itu, Tuhan menjanjikan akan menambahkan orang-orang 

yang beriman dari kalangan Kristen yang diterima di Surga.  

Adapun bilamana ada pihak yang bisa membuktikan secara pasti kebenaran Kerajaan 

Tuhan bersama mereka, sebagaimana para Rasul Eden sudah dipersiapkan Tuhan untuk itu, 

maka berduyun-duyunlah umat Kristen bersuci diri memenuhi kriteria pengangkatan Tuhan ke 

Surga-Nya. Dan berduyun-duyunnya umat Kristen itu bersuci diri untuk pengangkatan ke 

Surga juga tercermin dalam nubuah Al Quran Surat An-Nisaa ayat 159.  

Kitab Suci Al Quran Surat An-Nisaa ayat 159: 

 

159. Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya sebelum 

kematiannya. Dan di hari Kiamat nanti dia itu akan menjadi saksi terhadap mereka. 

Penjelasan untuk ayat ini adalah bahwa adapun umat Kristen itu di Hari Kiamat lebih 

baik nasibnya karena pada umumnya umat Kristen diselamatkan ke Surga. Karena menurut 

ayat ini, tiada seorang pun di antara umat Kristen (ahli kitab) yang tak beriman kepadanya 

(Ruhul Kudus). Dalam hal ini perlu kami tegaskan bahwa kata ganti ‘nya’ di ayat ini bukanlah 

bagi Yesus (Isa) karena tiadalah nabi yang dituhankan oleh umatnya dipastikan menjadi juru 

selamat dan menjadi raja di Surga, melainkan Juru Selamat itu adalah Malaikat Jibril Ruhul 

Kudus-lah adanya, yang diberi kuasa untuk itu, dan diberi kewenangan untuk mengadili 

seluruh makhluk.  

Tapi reinkarnasi Yesus itu mendapatkan pahala dari ajarannya yang diikuti oleh 

umatnya, yaitu menebar kasih dan melakukan pelayanan bagi orang-orang yang menderita. 

Kedua hal itu telah merupakan kekhasan ajaran Kristen yang bermaslahat. Demikian, Mukti 

Day akan tampil menyelamatkan bangsa-bangsa dan akan sampai ke Surga menyusul ibunya.  

Adapun tiadalah manusia bisa dipercaya dapat maha adil dalam mengadili umat 

manusia, apalagi kalau mengadili semua makhluk, karena manusia senantiasa punya karma 

yang harus dibayarnya dan tak bisa sesuci malaikat. Dan hanya raja malaikatlah yang dinamis 

dalam menyeleksi dan nyata menilai dosa-dosa yang diperbuat semua makhluk. Tiadalah 

manusia bisa mengetahui dengan jelas perilaku makhluk ruh selain malaikat yang diutus jadi 

Hakim Tuhan untuk mengadili seluruh makhluk-Nya.  

Demikian, umat Kristen percaya mereka akan diangkat ke Surga sebelum kematiannya. 

Bahwa di An Nisaa ayat 159 itu tersirat keterangan pengangkatan ke Surga ialah ketika umat 

manusia masih hidup, bukan setelah kematiannya. Dan Surga hanya dapat dinikmati bukan di 

ranah kematian melainkan semasa masih hidup. Dan itu terjadi pada masa menjelang hari 

kiamat. Dan terhadap perjanjian ini, Ruhul Kudus kini sedang memberikan kesaksiannya atas 

kebenaran Janji Tuhan ini. Demikian nubuah dari Kitab Suci Injil kami hubungkan dengan 

nubuah untuk umat Kristen dalam Kitab Suci Al Quran Surat An-Nisaa ayat 159.  

Demikian umat Kristen yang dalam penantian dan pencariannya terhadap Kerajaan 

Allah dan penantian pengangkatan mereka ke Surga membatasi diri. Sebisa-bisanya tak terlibat 

dalam pengutukan terhadap Eden ketika Eden dihebohkan di Indonesia dan dihujat serta 

dizalimi. Umat Kristen tak ikut menghujat dan memusuhi Eden karena mereka berhati-hati.  
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Sedemikian umat Kristen yang sudah mempersiapkan diri bersuci demi pengangkatan 

ke Surga, akan terpanggil dengan sendirinya setelah pembuktian kebenaran Kerajaan Allah itu 

dibaptiskan Tuhan kepada para Rasul Eden yang telah lama menggaungkan Surga bersama 

Ruhul Kudus. Dan kini sampailah penyajian bukti kebenaran Eden itu sedang kami persiapkan 

melalui Pewasiatan Tuhan ini dan bukti pengangkatan para Rasul Eden ke Surga Utama nanti. 

Adapun kedatanganku ke dunia ini, kami rencanakan dengan mengendarai UFO Ruhul 

Kudus yang rencananya akan mendarat di Monas, tak lama setelah Pewasiatan Tuhan ini sudah 

dihantarkan kepada mereka yang dituju oleh Pewasiatan Tuhan ini. Tapi niscaya akan terjadi 

sebelum memasuki bulan Juni 2015. Dan setelah itu, terjadilah gempa itu untuk menandai 

pembatalan Surga di Jakarta.  

Untuk itu, kami mengharapkan perkenan Presiden Jokowi bersedia memberi izin 

pendaratan UFO kami. Adapun pendaratan UFO Jibril sudah pernah kami sinyalkan melalui 

penampakan UFO kami itu di atas Monas dan terekam oleh ponsel dua pemuda di Monas. 

(Foto terlampir) 

Adapun tujuan kami menjelma dan mendatangi Jakarta adalah untuk mengangkat para 

Rasul Eden menuju ke kediaman barunya di luar angkasa, yaitu di Surga yang kedua, dan itu 

merupakan Surga Utama Darussalam. Namun setelah pengangkatan itu, proses kiamat pun 

akan semakin bergejolak nyata.  

Adapun kami telah menawarkan peluang penyelamatan untuk bangsa Indonesia. 

Sungguh terpulang kepada Anda seutas tali peluang ini. Sungguh peluang ini sengaja baru 

dituangkan Tuhan setelah Anda yang menjadi Presiden Indonesia karena Anda selaku 

reinkarnasi Krishna lebih bisa mengadakan pelepasan Indonesia dari keterkutukannya.  

Demikian mengapa Tuhan tak melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono pada program 

Penyelamatan-Nya ini, karena dia tak memiliki apa-apa untuk dibalaskan jadi berkah 

pertolongan untuk Indonesia. Karena di era kepemimpinannyalah penzaliman atas Eden terjadi 

beberapa kali, dan dia sedikit pun tak berusaha mengadakan penelitian yang seksama atas 

persoalan Eden itu, apalagi membelanya. Maka tak ada ampunan baginya, apalagi identitas ruh 

Susilo Bambang Yudhoyono adalah Suyudana/Duryudana, yang mana ruhnya itu pun 

membawa kutukan kiamat yang terjadi di zaman dahulu, terkait dengan perang Bharatayudha 

yang juga mendatangkan kiamat.  

Dan Pengadilan Tuhan atas SBY lebih baik dikumandangkan melalui satelit Surga, 

mengingat Pengadilan Tuhan untuk SBY juga melibatkan Pengadilan Tuhan untuk 

Duryudana/Suyudana dan itu meliputkan dua kali peristiwa kekiamatan bumi. Betapapun ada 

peranan Suyudana dan SBY atas kedua peristiwa kiamat itu. Karena itu, pengadilan atas SBY 

harus diperjelas pasal-pasal hukumnya. Karena ketentuan hukum untuk pemimpin yang di 

pemerintahannya ada suatu peristiwa keterkutukan yang menyebabkan kekiamatan, niscaya 

pengadilan atas dirinya itu tak biasa karena peristiwa kiamat membuat menderita semua orang 

di bumi.  

Dan bilamana itu terjadi dua kali atas hal yang sama pada diri seseorang, maka 

pertimbangan-pertimbangan Hukum Tuhan harus jelas dinyatakan melalui Firman Tuhan yang 

ditayangkan melalui satelit Surga mendunia. Dengan demikian, seluruh umat manusia di bumi 

ini bersaksi atas Pengadilan Tuhan itu nanti.  

Sungguh, Tuhan sudah akan mendekatkan Pesawat Antariksa-Nya yang maha besar 

untuk mengevakuasi penduduk bumi ini menuju ke bumi yang baru. Bangsa Indonesia baru 

akan kami perhatikan setelah teradakan upacara resmi Pertaubatan Nasional yang diwajibkan 

kepada bangsa Indonesia. Bilamana ada pihak yang tak bersedia ikut dalam upacara resmi 

Pertaubatan Nasional tersebut, maka mereka tak termasuk yang akan disucikan Tuhan dan 

takkan bisa ikut diangkat ke Surga. Dan Tuhan Maha Tahu siapa-siapa yang tak bersedia 

terlibat dalam Pertaubatan Nasional itu. Sungguh Tuhan Maha Melihat dan Maha Mengetahui. 
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Demikian kami tetap menyeleksi nama-nama yang sudah terseleksi oleh panitia 

penyeleksi setempat. Dan kami tahu pasti nama-nama yang dapat memenuhi kriteria bisa 

diterima di Surga, walau nama-nama yang diajukan itu sungguh banyak dari sejumlah 

penduduk Indonesia. Bahkan kami tetap cermat dalam menyeleksi seluruh penduduk di dunia 

ini.  

Adapun penjelasan atas prospek penyelamatan Tuhan melalui benda angkasa, silakan 

dicermati dalam DVD yang kami adakan sepaket dengan surat kami ini. Sebagaimana 

Perjanjian Tuhan di Kitab Suci Al Quran Surat Ibrahim ayat 48 dan dari Kitab Suci Injil dalam 

Surat Wahyu 21 ayat 1. 

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 1: 

lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi 

yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. 

Dan Kitab Suci Al Quran, Surat Ibrahim ayat 48: 

 

48. (Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, 

dan mereka semuanya menghadap ke Hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. 

Pernyataan suatu keadaan dari kedua Kitab Suci tersebut telah menyatakan adanya 

Perjanjian Tuhan terkait Pertolongan Tuhan memindahkan umat manusia ke bumi yang baru. 

Dan ayat-ayat inilah yang menyatakan Pengangkatan Tuhan atas umat manusia di bumi ini ke 

bumi yang lain, yang jauh letaknya dari bumi ini, yang dinyatakan di ayat ini berbeda langit 

atau kata lain adalah langit intergalaksi.  

Sungguh hanya Kuasa Tuhan-lah yang menyanggupkan manusia bisa dievakuasi ke 

bumi yang baru yang habitabel. Dan hanya Tuhan-lah yang mengetahui di kawasan manakah 

di ruang intergalaksi itu ada bumi yang lengang tapi yang habitabel, yang dapat didatangi oleh 

penduduk bumi ini secara beramai-ramai tanpa penolakan dari penduduk aslinya. Demikian 

Pertolongan Tuhan ini harus dihargai. Maka jangan mengkhawatirkan ancaman-ancaman dari 

mana pun datangnya.  

Adapun masa kini adalah masa Padang Mahsyar, yaitu dalam istilah kekinian ialah era 

globalisasi, selayak Pengadilan Tuhan dan aplikasi Penghakiman Tuhan, dapat ditonton 

melalui jaringan I.T, layar televisi, internet, menyeluruh ke semua negara dan bangsa-bangsa di 

dunia. Demikian, maka layak Tuhan berwahyu kembali dan karena Tuhan mendatangkan 

Surga dan Neraka. Dan itulah yang dimaksudkan dalam kalimat “seluruh umat manusia, mereka 

menghadap Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.” 

Demikian, Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. 

Dan Tuhan Perkasa menyatukan semua agama, dan Tuhan Maha Perkasa menghadirkan 

kiamat. Nan, Tuhan Perkasa membuat pesawat antariksa yang sebesar bumi untuk mengangkat 

penduduk bumi ini berpindah ke bumi yang baru. Demikian, liputan yang maha luas atas Surat 

Ibrahim ayat 48 dan Surat Wahyu 21 ayat 1 tersebut di atas, yang sesungguhnya pada saat ini 

sudah kami bukakan rahasia (mutasyabihatnya). Dan inilah saatnya semua hal itu terjadi, maka 

bertakwalah. 

Adapun pengangkatan para Rasul Eden ke Surga Darussalam adalah pengangkatan 

yang perdana, untuk menyadarkan semua orang di bumi ini untuk bertakwa dan bersuci 

seperti para Rasul Eden, yang lebih terdahulu kami angkat mendiami Surga yang nyaman.  

Demi Surga yang nyaman agar diminati oleh seluruh umat manusia, maka setibanya 

para Rasul di sana, kami akan melibatkan mereka semua untuk menayangkan suasana Surga 

yang di luar angkasa tersebut dan akan kami tayangkan mendunia dengan maksud 
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membuktikan para Rasul Eden tidaklah digondol oleh alien, melainkan dibawa oleh Malaikat 

Jibril ke Surga.  

Dari sanalah kami mengurusi Amanat Tuhan untuk dunia terkait dengan penyelamatan 

bangsa-bangsa di dunia yang harus kami ungsikan ke bumi yang baru. Namun sebelumnya, 

kami menyeleksi melalui Pensucian Tuhan dari Surga. Betapa semua yang kami sampaikan ini 

adalah Wahyu Tuhan yang disertai Sumpah-Nya Yang Maha Sakral dan Maha Keramat.  

Demi keseksamaan pekabaran kami ini, kami lampirkan surat Ruhul Kudus untuk 

semua pihak yang sudah kami kirimkan surat peringatan maupun pewasiatan. Kiranya semoga 

mendapat tanggapan baik dari Anda.  

Sekian kabar dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. 

 

 

Jakarta, 25 Mei 2015 

Disampaikan oleh 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus 

Dituliskan oleh 

 

 

Lia Eden 

                                         UFO di atas Monas,  
          terekam oleh foto ponsel Erik dan Arjuna, 5 Januari 2014 
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Kepada Yang Terhormat: 

Gubernur DKI Jakarta  

Basuki Tjahaja Purnama 

Di tempat 

 

SURAT RUHUL KUDUS  

Untuk Gubernur DKI Jaya  

 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Penolong dan Maha Kuasa  

Peringatan Tuhan atas Akan Terjadinya Gempa Besar di Jakarta 

Pertama-tama kami sampaikan Sumpah Tuhan Yang Maha Sakral  

dan Maha Keramat sebagai berikut:  

 

 

SUMPAH TUHAN UNTUK MELANDASI PEWASIATAN 

KEPADA BASUKI TJAHAJA PURNAMA 

 

Bahwa Kudeklarasikan ke dunia perihal bumi ini sedang berproses kiamat, dan Jakarta 

akan mengalami gempa dahsyat di akhir bulan Mei 2015 ini. Dan kepada Gubernur 

DKI, tertuju Pewasiatan-Ku atas masa depan Indonesia dan Jakarta. Dan kedua hal itu 

sangat terkait dengan Pewasiatan-Ku atas Istana Eden di Jl. Mahoni 30 Bungur, 

Senen, Jakarta Pusat, yang segera akan ditinggalkan oleh para Rasul Eden, yang akan 

mengalami pengangkatan ke Surga Utama di angkasa luar, di bulan Mei ini juga.  

Adapun hal ini sudah tertuang dalam Risalah-risalah Eden yang tertera. Dan kepada 

Ahok, Pewasiatan-Ku ini juga berkenaan dengan Penunjukan-Ku kepada Anda menjadi 

Presiden Indonesia yang akan datang, sekaligus menjadi Rasul-Ku untuk melaksanakan 

penyelamatan atas bangsa Indonesia.  

Demikian, Aku bersumpah menyatakan Anda akan Kuperjalankan untuk menjadi  

Presiden Indonesia yang akan berhasil membawa bangsa Indonesia ke Surga.  

Maka terimalah Ketentuan-Ku ini dengan rasa syukur dan bersedia bersumpah 

berkomitmen menjalani hidup suci dan menjauhi seluruh dosa-dosa. Dan Aku 

memberimu jalan akan sampai kepada Ketentuan-Ku ini.  
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Rahasia Babel di Surat Wahyu 18 terkait dengan Takdir Ahok 

Adapun Indonesia akan runtuh, setara kehancuran Jakarta yang akan terjadi setelah 

Pewasiatan ini ada di tangan Anda, dan sesaat setelah Kami adakan pengangkatan para 

Rasul Eden ke Surga Utama di angkasa luar. Perlu Anda ketahui, kehancuran Jakarta 

ketentuannya sama dengan keadaan yang sudah tertulis di Kitab Suci Injil Surat 

Wahyu 18 ayat 1- 20.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 1: 

Kemudian dari pada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia 

mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. 

Demikian itulah semua orang akan melihat Malaikat Jibril Ruhul Kudus turun dari 

Surga, yang Kuutus sebagai penyelamat sekaligus sebagai Hakim-Ku untuk mengadili 

bangsa-bangsa. Itu sebabnya disebutkan, dia mempunyai kekuasaan besar. Dan dialah 

yang akan memandu bangsa-bangsa untuk menyelamatkan diri dari kejadian kiamat. 

Sebab itu disebutkan, bumi menjadi terang oleh kemuliaannya.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 2: 

Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya: "Sudah rubuh, sudah rubuh 

Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan 

tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung 

yang najis dan yang dibenci, 

Tertera Ketentuan-Ku bahwa setelah dia datang untuk menyatakan pembatalan Surga 

di dunia yang bertempat di Jakarta, dan setelah pengangkatan para Rasul Eden oleh 

pesawat antariksa Ruhul Kudus, maka terjadilah gempa dahsyat yang akan 

menghancurkan Jakarta.  

Sebagai Gubernur Jakarta, Anda sudah Kuberitahukan tentang hal tersebut supaya 

Anda mempersiapkan mental dan jiwa Anda. Bahwa Anda Kupastikan selamat karena 

Anda-lah yang menerima Pewasiatan-Ku ini. Bersama kedua anak kembar Lia Eden, 

yaitu Mukti Day yang adalah reinkarnasi Yesus dan saudara kembarnya, Muki Day, 

yang Kuwasiatkan akan menyertai Anda dalam memperjuangkan penyelamatan 

bangsa-bangsa.  

Dan Anda sebagai penyantun yang akan mengawali mewujudkan kelembagaan dunia, 

yang akan segera Kami adakan sebagai Lembaga Penyelamatan bangsa-bangsa di dunia. 

Eksistensi Lembaga Penyelamatan dunia tersebut akan melebihi kefungsian PBB yang 

Kami nilai telah gagal mengadakan persatuan bangsa-bangsa dan gagal menerapkan 

keadilan atas bangsa-bangsa.  

Adapun lembaga ini akan menjadi maha penting bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia 

karena seluruh bangsa-bangsa di dunia akan sangat berharap diselamatkan ke Surga. 

Untuk itu, Anda bertiga harus selamat dan harus suci karena perjuangan Anda bertiga 

amat berat dan beresiko tinggi. Sebab Anda bertiga terangkat namanya sebagai 

pemegang mandat penyelamatan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. 

Namun, kesulitan besar yang pertama yang akan Anda hadapi adalah kehancuran 

Jakarta sebagaimana dalam ayat 2 ini menyebutkan malaikat yang turun dari Surga itu 

(Malaikat Jibril) berseru “sudah rubuh, sudah rubuh Babel kota besar itu”. Adapun di 

ayat ini tertulis kota yang rubuh itu Babel, tapi nubuah dalam ayat ini sudah mengikat 

takdir Anda yang sesungguhnya tak secara kebetulan.  
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Anda pernah jadi Bupati Babel. Demikian, keterkaitan nama Babel di Injil tersebut 

dengan takdir Anda. Dengan kata lain, kota Babel terkait dengan peristiwa Jakarta yang 

diruntuhkan Tuhan sebagaimana nubuah Injil Surat Wahyu 18 ayat 1-2. Maka 

terimalah takdir Jakarta yang akan rubuh nanti.  

Demikian, ayat ini Kami jadikan pengawalan surat Pewasiatan-Ku untuk Anda. Bahwa 

mandat Anda ini Kusatukan dengan mandat kepada kedua anak kembar Lia yang salah 

satunya adalah reinkarnasi Yesus. Itu karena Aku pun sedang menggenapi peranan 

Nabi Isa/Yesus yang sama-sama ditunggu kedatangannya oleh umat Kristen maupun 

umat Islam untuk menyelamatkan umat manusia.  

Namun, Aku berketentuan untuk menyudahi penuhanan atas Yesus, maka dia terlahir 

kembar. Bilamana Yesus terlahir kembar, maka terniscayakan dia bukan Tuhan karena 

Tuhan tak mungkin kembar.  

Atas keterkaitan keduanya yang menyatu, maka Kami tampilkan kekembaran mereka 

dengan sengaja di hadapan publik dunia. Tapi Surga sudah Kunyatakan tak berpewaris. 

Tak ada pewarisan Tahta Suci Kerajaan Tuhan dan Surga kepada seorang putra 

mahkota. Demikian ketentuan hukum atas Surga dan Kerajaan Tuhan.  

Surga dan Kerajaan Tuhan akan berakhir eksistensinya semenjak tugas penyelamatan 

penduduk bumi ini ke bumi yang lain. Maka tak akan ada lagi Surga dan Kerajaan 

Tuhan setelah itu. Kemahakeramatan Surga dan Kerajaan Tuhan tak memungkinkan 

diadakannya pewarisan tahta. Tapi Isa atau Yesus harus tampil menjadi figur 

penyelamat, demi Perjanjian Kudus Tuhan atas Yesus. 

Demikian untuk penggenapan nubuah itu dia tak tampil sendirian, maka dia dan 

saudara kembarnya dan Anda bersama-sama menjadi orang-orang yang mendapat 

pewasiatan mandat. Kiranya, itu pun untuk menjaga pengkultusan atas ketiga 

pemegang mandat ini. Bilamana Kami berwasiat hanya pada satu orang saja, maka tak 

mustahil menjadi pengkultusan atau keotoriteran yang berakhir dengan ketergangguan 

pada upaya penyelamatan bangsa-bangsa.  

Kekembaran Mukti dan Muki pun Kami sebutkan juga sebagai reinkarnasi Nakula dan 

Sadewa. Demikian, Yesus memang pernah terlahir kembar sebagai Nakula dan Sadewa, 

dan kini kembali menjadi kembar sebagai Mukti dan Muki.  

Demikian selanjutnya, ayat 2 menyebutkan kota Jakarta yang rubuh karena ibukota 

Indonesia ini dipenuhi kejahatan yang meliputi berbagai lapisan masyarakat, maka 

disebutkan sebagai kediaman roh-roh jahat. Dan yang disebutkan tempat bersembunyi 

segala burung yang najis dan yang dibenci.  

Jakarta penuh oleh kemaksiatan yang najis, sebagaimana sempat dihebohkan prostitusi 

online dan pembunuhan atas prostitusi di tempat kos, tapi itu hanyalah bagaikan 

puncak gunung es. Istilah burung najis adalah alat kelamin yang najis sebagaimana 

orang-orang beriman menajiskan mereka dan yang dibenci.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 3: 

karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-

raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi 

telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya." 

Sebagai kota metropolitan, Jakarta dihuni oleh berbagai bangsa dan suka minum anggur 

dan berbuat cabul. Dan telah Kami bukakan juga tentang rahasia ratu jin Nyi Loro 
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Kidul, yang sesungguhnya sudah lama memberikan pengayomannya dan kharisma 

kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin negara dan berbuat cabul dengannya. Karena 

mereka semua memperlakukan Nyi Loro Kidul sebagai permaisurinya yang utama. Dan 

tak terkecuali pedagang-pedagang pun ramai meminta berkah sukses dan penglaris 

darinya.  

Kemusyrikan yang mengkultuskan Nyi Loro Kidul dipaparkan oleh ayat ini bahwa para 

penguasa dan masyarakat pun, termasuk pedagang-pedagang yang meminta penglaris 

darinya, juga menjadi obyek hawa nafsu jalangnya.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 4: 

Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata: "Pergilah kamu, hai umat-

Ku, pergilah dari padanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-

dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. 

Demikian Malaikat Jibril dari Surga, menyeru kepada para Rasul Eden agar bersiap-

siap pergi dari Jakarta. Dan dia pun akan datang menjemputnya supaya para Rasul 

Eden tidak turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Para Rasul Eden diangkat Tuhan 

supaya tidak terlibat dalam dosa-dosa lagi. Gejolak dosa semakin dominan ketika Surga 

diangkat Tuhan, itu adalah sebagai konsekuensinya. 

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 5: 

Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah 

mengingat segala kejahatannya. 

Karena kedurhakaan bangsa Indonesia kepada-Ku yang telah menolak Wahyu-wahyu-

Ku dan Surga serta Kerajaan-Ku, maka disebutkan dosa-dosa bangsa Indonesia telah 

bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Aku membuat satu paket pewasiatan untuk 

bangsa Indonesia demi memaknai kalimat dalam ayat ini: “dan Allah mengingat segala 

kejahatannya”. 

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 6: 

Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah 

kepadanya dua kali lipat menurut pekerjaannya, campurkanlah baginya dua kali 

lipat di dalam cawan pencampurannya; 

Demikian Ketentuan-Ku untuk membalaskan segala dosa-dosa secara setimpal kepada 

semuanya. Tapi kepada mereka yang telah menyebabkan Indonesia terkutuk, mereka 

dibalaskan dua kali lipat dari kemudaratan atas apa-apa yang mereka perbuat.  

Siapa-siapa yang telah mendurjanai Utusan Tuhan sehingga Surga dibatalkan, dan 

siapa-siapa yang berbuat durjana sehingga kota ini dirubuhkan, mereka itulah yang 

dibalaskan dua kali lipat. Dan kepada pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama dan 

penegak hukum, disebutkan pembalasannya diadakan tambahan lagi dua kali lipat. Di 

dalam cawan percampurannya yang berarti hukuman dunia dan akhirat, yaitu hukum 

pergantian kodrat menjadi makhluk lain.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 7: 

berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan 

kemewahan, yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya: Aku 

bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. 
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Dan kepada mereka semua, pihak yang menonjol peranannya sebagai penyebab 

keterkutukan Indonesia harus diberi siksaan dan perkabungan, yaitu penderitaan 

tertimpa gempa dan badai bahwa dan perkabungan karena kebinasaan dalam peristiwa 

gempa dan badai itu. Demikian kemewahan dan kemuliaan yang selama ini dinikmati 

mereka akan hancur.  

Tapi kala Nyi Loro Kidul melihat itu semua, dia tetap menyombong dan berkata seperti 

dalam ayat itu, dia tetap bertahta sebagai ratu dan dia bukan janda, karena masih ada 

raja-raja di negara lain yang juga menuhankan dia seperti dia dituhankan di Indonesia. 

Demikian dia percaya diri bahwa dia takkan berkabung.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 8: 

Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan 

perkabungan dan kelaparan; dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan 

Allah, yang menghakimi dia, adalah kuat."  

Sebab itu Kutetapkan segala malapetaka akan datang pada satu hari yaitu kiamat. Di 

mana dilukiskan adanya penyakit sampar, kematian massal serta kebinasaan dan 

kelaparan. Dan Nyi Loro Kidul dikutuk jadi api dan ditempatkan di perut bumi 

bergabung dengan api Black Hole  yang sedang menjerang panas bumi ini.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 9: 

Dan raja-raja di bumi, yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan 

dengan dia, akan menangisi dan meratapinya, apabila mereka melihat asap api 

yang membakarnya. 

Demikian, Aku mewasiatkan kepada bangsa Indonesia, kepada Jokowi dan Ahok, untuk 

mengadakan pergerakan anti kemusyrikan setelah pertaubatan bangsa Indonesia. 

Karena setelah itu bangkitlah semangat anti kemusyrikan dan anti Nyi Loro Kidul. 

Demikian situs-situs Nyi Loro Kidul di Parang Kusumo dan Pelabuhan Ratu 

dimusnahkan dan dibakar oleh masyarakat yang anti kemusyrikan. 

Pewasiatan-Ku ini tertuju untuk mengakhiri segala bentuk kemusyrikan di Indonesia, 

tapi tokoh yang Kusebutkan khusus adalah nama Nyi Loro Kidul karena dialah jin yang 

terkuasa di Indonesia. Maka ketika publik Indonesia geram kepada kemusyrikan, mereka 

membakar tempat situs Nyi Loro Kidul dan Panembahan Senopati. Dan raja-raja Jawa 

dan masyarakat yang mengimani pemitosan itu menangis dan meratapinya ketika 

melihat api yang membakar tempat yang mereka keramatkan. 

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 10: 

Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka akan 

berkata: "Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, 

sebab dalam satu jam saja sudah berlangsung penghakimanmu!" 

Sedangkan masyarakat yang lain berdiri jauh-jauh karena takut melihat Pembalasan-

Ku terhadap kota Jakarta. Sebab kota Jakarta yang kuat itu saja rubuh hanya dalam 

waktu 1 jam saja. Demikian dalam 1 jam saja sudah berlangsung Penghakiman-Ku.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 11: 

Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab 

tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, 
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Demikian kota Jakarta yang hancur, para pedagang menangis dan berkabung karena 

barang dagangan mereka hancur dan tak bisa berdagang lagi, dan pula tak ada orang 

yang membeli barang-barang mereka yang bisa diselamatkan dan tak terikut musnah 

karena semua orang susah.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 12-15: 

12. yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari 

lenan halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kirmizi, pelbagai jenis barang 

dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis 

barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam,  

13. kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, 

minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak 

dan bahkan nyawa manusia.  

14. Dan mereka akan berkata: "Sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, 

dan segala yang mewah dan indah telah hilang dari padamu, dan tidak akan 

ditemukan lagi."  

15. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya 

oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil 

menangis dan meratap, 

Demikian ayat tersebut melukiskan semua jenis benda-benda dagangan dari benda-

benda mewah, emas, permata, kain-kain yang mahal, furniture, parfum, rempah-

rempah, kendaraan mewah sampai pada perdagangan manusia (human trafficking) juga 

disebutkan pelacuran dan perbuatan mesum dan kehidupan malam adalah ciri khas kota 

metropolitan.  

Demikian itu semua yang akan musnah atau rusak akibat gempa. Demikian segala 

kemewahan dan yang indah dari segala kenikmatan yang menyegarkan seperti buah-

buahan, hancur atau hilang tak ditemukan lagi karena lazimnya dalam keadaan chaos, 

banyak terjadi penjarahan dan pencurian. Demikian semua orang meratap karena 

dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 17: 

Dan setiap nakhoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang 

mata pencahariannya di laut, berdiri jauh-jauh, 

Demikian setiap nahkoda pelayar dan awak kapal dan semua yang bersandar di 

pelabuhan pergi menjauh menghindar dari peristiwa gempa itu.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 18: 

dan berseru, ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya: "Kota 

manakah yang sama dengan kota besar ini?" 

Gempa itu pun menyebabkan kebakaran besar, semua orang ketakutan dan terperangah 

melihat kejadian itu yang maha dahsyat akibatnya. Dan tak ada yang pernah 

menyangka kota besar Jakarta akan mengalami peristiwa seberat itu. 

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 ayat 20: 

Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul 

dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena 

kamu." 
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Demikian Kami nyatakan bahwa Aku sudah menghakimi orang-orang durhaka dan 

musyrik itu, yang telah menolak Surga-Ku, maka Kujadikan Neraka. Demikian 

Pembalasan-Ku atas dosa mereka terhadap Surga dan Utusan-utusan-Ku.  

Dan bertakwalah kepada-Ku dan patuhilah isi Pewasiatan-Ku ini karena Aku telah 

bersumpah atas kebenaran Pewasiatan-Ku ini dan isi pemandatan yang Kunyatakan 

ini.  

Adapun selayak kami telah berterus terang atas Ketentuan Tuhan terhadap 

Anda, maka demi pemulihan Jakarta dan penyelamatan atas Indonesia dan seluruh 

bangsa-bangsa di bumi ini, hendaknyalah Anda bersedia bersuci sebagaimana kriteria 

sebagai seorang Rasul Eden. Karena sesungguhnya, surat kami ini juga untuk 

menyampaikan posisi Anda sebagai Rasul Tuhan.   

Pengangkatan sebagai Rasul Tuhan tak bisa diusulkan oleh siapa-siapa, tak juga 

dapat diminta dan diharapkan, senantiasa adalah Ketetapan Tuhan semata. Maka 

terimalah Ketetapan Tuhan memilih Anda sebagai Rasul-Nya, dan syukurilah.  

Demikian Sumpah Tuhan telah kami sampaikan. Adapun kriteria sebagai Rasul 

Tuhan adalah, tak pernah bersalah dengan sengaja, dan senantiasa berwaspada kepada 

kesalahan yang tak disengaja. Dan setiap kesalahan yang tak disengaja harus segera 

diperbaiki atau ditebus. Sedangkan kalau ada kesalahan yang disengaja, maka 

mendapat sanksi berat dari Tuhan berupa kegagalan dan dipermalukan, dan akan 

mengalami tragedi buruk.  

Demikian keakuratan Sumpah Tuhan Yang Maha Sakral dan Maha Keramat 

untuk Anda ketahui telah kami sampaikan. Sungguh Pernyataan Sumpah Tuhan tak 

mungkin dapat diketahui oleh umat manusia sebelum ada takdir Surga dan kiamat. 

Dan hanya Ruhul Kudus-lah yang mengemban penyampaian Sumpah-sumpah Tuhan 

ke dunia manusia.  

Adapun maksud kami menuliskan surat Ruhul Kudus yang berupa risalah 

panjang ini adalah untuk memperkenalkan kepada Anda hal-hal yang esensi dari Eden 

yang perlu Anda ketahui, demi kajian Anda dalam mengemban Wasiat Tuhan kepada 

Anda yang tertuju pada masa depan Indonesia. Dan kami mulai dengan 

mengedepankan suatu keterangan yang mendasari Ketetapan Tuhan atas pembatalan 

Surga di Jakarta, dan itulah pula yang mengakibatkan adanya ketentuan gempa 

dahsyat yang akan melanda Jakarta sedikit waktu lagi.  

Maka, dengan ini kami lampirkan salinan surat terbuka kami untuk KPK, 

Kepolisian RI dan DPR RI, untuk menjadi perhatian Gubernur DKI, sebagaimana kami 

ini berdomisili di Jakarta Pusat, di dalam wilayah kewenangan Gubernur DKI. Adapun 

pelampiran surat-surat tersebut adalah untuk memberitahukan runtutan keadaan yang 

mendasari Murka Tuhan, dan yang disebabkan sikap pengabaian atas Firman-firman 

Tuhan yang berlangsung selama ini.  

Dan ketika surat-surat kami tersebut kembali tak direspon sama sekali oleh 

semua pihak yang menerimanya, termasuk semua media massa Jakarta yang 

menerimanya, demikian Ancaman Tuhan dalam surat tersebut segera akan berlaku, 

karena itulah kami menyurati Anda.  

Bahwa akan terjadi gempa besar yang meruntuhkan, yang akan melanda 

Jakarta, tak lama setelah kami menyampaikan surat kami ini. Itu adalah akibat Sumpah 
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dan Wahyu Peringatan Tuhan yang mengisi Risalah Eden pada kenyataannya sama 

sekali tak disakralkan karena telah diabaikan oleh semua yang ditujukan kepada 

mereka. Tandanya, keseragaman sikap itu sudah merupakan kebakuan respon bangsa 

Indonesia dalam menyikapi setiap Wahyu Tuhan yang kami sampaikan. Sungguh 

Tuhan harus membuktikan Kemahasakralan dan Kemahakeramatan Sumpah-Nya.  

Betapa pelecehan terhadap Wahyu Tuhan itu segera akan berdampak dahsyat, 

sebagaimana pengabaian terhadap Sumpah Tuhan Yang Maha Sakral dan Maha 

Keramat sungguh terlarang. Karena, kapankah umat manusia bisa memperoleh 

Sumpah Tuhan yang terang secara jelas dan tertulis? Dan kapankah ada manusia yang 

berani menyatakan Sumpah dan Firman Tuhan secara tertulis dan disebarkan ke 

publik, tanpa khawatir terkena tulah Sumpah Tuhan Yang Maha Sakral dan Maha 

Keramat? Keberanian itu teradakan karena Sumpah dan Firman-firman Tuhan itu asli 

dan sejati berasal dari Tuhan sendiri.  

Adapun pengabaian secara serempak itu menandakan berkelanjutannya 

penolakan bangsa Indonesia terhadap Wahyu-wahyu Tuhan dan Eden. Demikian, 

terbukti tak ada respek dan penyakralan sedikitpun terhadap Wahyu dan Sumpah 

Tuhan yang tertera dalam surat Eden tersebut. Maka, atas nama Ketentuan Tuhan, 

kami hanya dititahkan menyampaikan Peringatan Tuhan secara sangat terbatas 

sekarang ini, dan hanya ditujukan kepada Presiden Jokowi, Anda dan MUI, serta 

seluruh Kedutaan Besar Negara-negara di Jakarta, dan media massa Jakarta.  

Berita yang begini berat dari Tuhan nyatanya diperkenankan Tuhan diingatkan 

hanya secara sangat terbatas. Keterbatasan penyebaran Risalah Eden yang 

mengingatkan soal gempa, tak hanya karena langit enggan dilecehkan lagi, tapi yang 

terutama kami tak ingin tulah-tulah kemahakeramatan Sumpah Tuhan berhamburan 

kemana-mana tanpa batas. Tapi ini pun merupakan suatu pengajaran bahwa jangan 

sekali-kali tidak mensakralkan Wahyu-wahyu Tuhan apalagi Sumpah-sumpah-Nya 

karena Tuhan sedang mengingatkan umat manusia tentang adanya kiamat.  

Selayak seluruh bangsa Indonesia mawas diri atas pelecehannya terhadap 

Wahyu dan Sumpah Tuhan. Bahwa ketika Tuhan sudah menetapkan mendeklarasikan 

kiamat, Surga-Nya pun dibatalkan dan diangkat ke luar angkasa. Dan tanda 

pengangkatannya adalah gempa dahsyat. Tapi Tuhan hanya berkenan menyiagakan 

orang-orang tertentu saja. Semoga Anda tabah dan sigap mengatasi persoalan gempa 

nanti.  

Demikian Kemahabaikan Tuhan yang amat kecewa karena Surga dan Wahyu-

wahyu-Nya telah ditolak oleh bangsa ini, tapi saat akan memperlihatkan Murka-Nya 

atas hal itu, Dia masih menitahkan Eden menyampaikan Pewasiatan-Nya ke dunia 

maupun Indonesia. Walau hanya sangat terbatas, tapi Tuhan tetap bermurah hati 

mewasiatkan bagaimana caranya mendapatkan pertolongan dari-Nya agar dapat 

diselamatkan ke Surga-Nya.  

Dan atas Nama Tuhan, inilah Amanat Tuhan yang tersedikit dari jumlah yang 

lazimnya kami kerjakan. Peringatan Tuhan kali ini terkait tentang akan terjadinya 

gempa besar yang akan meluluhlantakkan Jakarta menyusul setelah Nepal, yaitu 

termungkinkan terjadi pada suatu hari di bulan Mei 2015, yang tinggal beberapa hari 

lagi.  
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Demikian keterbatasan itu adalah merupakan Ketentuan Tuhan. Itu karena 

sudah lama Tuhan menunggu kesadaran dan penyesalan bangsa Indonesia atas 

kekualatannya telah mengkriminalisasikan Kewahyuan-Nya dan telah menzalimi Eden.  

 

Jakarta Gelap karena Aliran Listrik Rusak dan Kesulitan Air Bersih dan 

Tuhan Mewasiatkan Air Eden untuk Jakarta 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Baik, perlu kami sampaikan bahwa Jakarta akan 

gelap karena pelistrikan akan padam, dan Jakarta akan luluh-lantak dan kesulitan air 

bersih. Adapun hal itu perlu kami sampaikan bahwa di Eden ada dua sumber mata air 

yang bisa dicadangkan untuk mengatasi kesulitan air bersih. Anda bisa mengadakan 

pemfasilitasan air bersih untuk penduduk Jakarta yang sangat membutuhkan air bersih 

pada saat itu nanti.  

Adapun di Istana Eden yang berada di jalan yang sempit dan lingkungannya 

padat dan kumuh itu, ada dua sumber mata air di Eden yang kami pastikan terjaga dari 

kehancuran karena gempa. Karena kedua mata air Eden tersebut memang sudah 

terkondisikan untuk membantu manakala ada gempa dan penduduk Jakarta 

mengalami kesulitan air bersih. Adapun air Eden bisa langsung diminum. Air Eden 

yang satu rasanya ada manisnya, dan yang satunya lagi ada asinnya. Kedua sumber 

mata air itu digali atas Ketentuan Tuhan kepada Eden. 

Kalau Pemprov. DKI Jakarta ingin mengeksplor sumber mata air Eden demi 

memenuhi kebutuhan darurat, silakan saja. Tapi kami mohon segala peninggalan Eden 

tak terganggu dan terjaga keamanan dan kebersihannya karena niscaya akan adanya 

pembobokan-pembobokan untuk memperbesar kapasitas penyedotan air Eden.  

Tapi kami telah menempatkan Umar Iskandar sebagai wakil Eden, bilamana 

tawaran bantuan air bersih ini memang dibutuhkan dan diperlukan penguatan 

kapasitas penyedotan air Eden, dapat ditanyakan kepada Umar Iskandar keadaan 

sumur Eden  karena dialah yang dahulu mengurusi penggalian dan konstruksi yang 

diadakan atas kedua sumber mata air Eden tersebut. Sungguh, konstruksi kedua sumur 

Eden yang letaknya hanya terpaut 22 meter itu sengaja dipersiapkan untuk kondisi saat 

sekarang ini, bilamana diperlukan.  

Mengingat segala perubahan yang akan terjadi di Jakarta, banyak hal yang 

harus dibangun oleh Pemprov DKI, antara lain, lingkungan di sekitar Istana Eden. Dan 

itu perlu diperhitungkan sebagai pengadaan fasilitas air bersih di wilayah Senen 

khususnya, dan wilayah Jakarta pada umumnya.  

Untuk itu kami sampaikan bahwa kebutuhan air bersih di Jakarta dapat 

dipenuhi oleh kedua mata air Eden yang berbeda rasa karena memang diadakan untuk 

suatu tujuan yang maha akbar. Sebagaimana Tuhan menjadikan kedua jenis air Eden 

itu bisa dipakai untuk menyehatkan dan mengobati, namun juga untuk membuktikan 

adanya penggenapan rahasia Surat Ar Rahmaan ayat 19-21 sebagai berikut.  

Kitab Suci Al Quran, Surat Ar Rahmaan ayat 19-21:  

 



 10 
 

19. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, 

20. antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.  

21. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

Bahwa disebutkan, Tuhan mengalirkan dua laut yang keduanya bertemu, 

niscaya Ketentuan Tuhan tentang hal ini tak mudah untuk menemukan kondisi 

pertemuan dua laut yang di antara keduanya ada batas yang tak bisa dilampaui. 

Bagaimana membuktikan ada suatu batas yang tak bisa dilampaui pada pertemuan dua 

laut itu, kecuali bila Tuhan yang menitahkan penggalian dua sumur di Surga-Nya.   

Padahal sumur yang pertama digali sudah sangat mencukupi keperluan sehari-

hari para Rasul Eden. Tapi Tuhan tetap menitahkan lagi untuk menggali sumur yang 

kedua di belakang rumah. Dan ditemukanlah perbedaan rasa dari kedua sumur itu. 

Dan tanpa disadari oleh seluruh para Rasul Eden bahwa ketika mereka tiba waktunya 

meninggalkan Istana Eden ternyata Tuhan menginginkan kedua sumur Eden itu 

dihibahkan ke Pemprov DKI untuk mengatasi masalah krisis air bersih di Jakarta 

tatkala gempa terjadi. Demikian rahasia Surat Ar Rahmaan ayat 19-20 kami buka untuk 

memaknai keberadaan dua sumur di Eden tersebut.  

Adapun Umar Iskandar adalah orang yang tahu tentang konstruksi kedua 

sumur Eden tersebut. Karena tanpa disadari oleh semuanya, kami membimbing 

pengkonstruksian atas sumur itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga berketahanan 

atas gempa dan dapat dengan mudah ditingkatkan kapasitasnya apabila diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan air dalam jangkauan yang lebih luas. Kurang lebih seperti 

jangkauan kapasitas air Zam-zam di Mekkah. Tersirat keleluasaan kapasitas air Eden 

melalui kata “dua lautan”. Kapasitasnya sebanyak air di lautan.  

Demikian kemudian Surga Eden dipersiapkan Tuhan sejak dari awal. Dan dari 

Al Quran Surat Ar-Rahmaan ayat 19-21 memaknai keajaiban dua sumur Eden yang 

dikaruniakan untuk publik yang akan membanjiri Jakarta. Dan demikian ayat 21 

menyatakan: “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan” itulah yang 

dimaksud sebagai pengabaian umat Muslim Indonesia atas Surga yang dikaruniakan 

Tuhan, yang disesali Tuhan.    

Adapun ketiga ayat tersebut telah tertuang dalam Pewasiatan Tuhan sekarang 

ini sebagai penggenapan rahasia Surat Ar Rahmaan ayat 19-21 bahwa di bawah tanah 

Surga Eden ada pertemuan dua laut yang sengaja diadakan Tuhan untuk mengadakan 

mukjizat atas air Eden. Dan bahwa keajaiban dari dua jenis air di Eden itu memenuhi 

kaidah Keilahian karena dinyatakan di antara kedua laut itu ada pembatas yang tak 

bisa dilampaui.  

Demi untuk membuktikan hal itu, telah ternyatakan adanya perbedaan rasa 

dari kedua sumber mata air Eden tersebut. Sumur yang di depan yang berada di bawah 

teras, rasa airnya ada manisnya dan segar seperti air pegunungan. Adapun air yang 

berada di belakang, airnya terasa ada asinnya. Begitulah Tuhan membuktikan ayat suci 

Al Quran Surat Ar Rahmaan ayat 19-21 itu sebagai penjaminan air Eden yang 

bermukjizat.  

Adapun pengadaan semua fasilitas di Eden mengandung Mukjizat Surga dan 

mahakeramat. Oleh karena itu, semua yang kami tinggalkan harus di syukuri dan 

dijaga kelestariannya. Sungguh, setiap barang di Eden itu maha keramat karenanya 
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harus terjaga tetap ada dan tetap dalam keadaan baik karena itu adalah Pewasiatan 

Tuhan terkait pernah adanya Surga di dunia.  

 

Mukjizat Eden bagi Siapapun yang Bersedia Suci  

Diwasiatkan Istana Eden dengan segenap isinya adalah peninggalan untuk 

semua bangsa-bangsa dan semua penganut agama-agama. Di tengah terik kegersangan 

yang semakin hari semakin panas dan anomali alam yang disebabkan pemanasan dari 

dalam bumi karena terpapar panas yang melelehkan dari Black Hole, maka sumber-

sumber air bersih dalam bumi akan mengalami kekeringan. Tapi air Eden terjaga dari 

kekeringan sebagaimana Tuhan menjaminkannya dengan mengibaratkan dua lautan.  

Untuk itu, Tuhan mengadakan sumber air suci di Eden 2 macam, yang rasa 

sedikit manis menyegarkan untuk dikonsumsi dan mengandung berkah kesucian, 

sebab air Surga memberi syafaat kesucian. Dengan sendirinya, siapa-siapa yang 

meminum air Surga, niscaya memohon dapat suci supaya bisa terangkat ke Surga dan 

doa di Eden termakbul. Air suci Eden terberkati sebagai air yang menyehatkan, 

sedangkan yang sedikit asin bisa berkhasiat untuk mengobati, keduanya nyaman 

dipakai untuk mengompres panas maupun dingin.   

Adapun Karunia Tuhan yang lainnya ialah, siapa-siapa yang sudah 

berkomitmen suci di Istana Eden, otomatis dia dikaruniai kemampuan mengobati dan 

akan mendapatkan energi Surga yang nyaman dan nikmat, dan bisa menyembuhkan 

rasa sakit dalam waktu singkat. Karunia tersebut sudah kami nyatakan, maka kepada 

masyarakat luas mohon dijaga kesucian Istana Surga Eden.  

Karunia energi Surga bagi yang bersedia suci adalah permanen selama dia 

menjaga kesuciannya, dan energi Surga itu bisa diperoleh bagi siapa pun tanpa kecuali 

dan tak terbatas jumlahnya.  

Adapun mengingat karunia massal itu tertinggal di Istana Eden, kiranya perlu 

dibentuk lembaga dunia yang akan mengurusi perluasan ruang di sekitar Istana Eden 

untuk menampung bangsa-bangsa yang datang menziarahi tempat yang pernah 

menjadi tempat pensucian para Rasul Eden. Demikian Pewasiatan Tuhan ini kami 

sampaikan kepada Gubernur Jakarta, Ahok. 

Di dunia ini sungguh banyak penyakit-penyakit yang sulit diobati dan 

mengerikan. Bisul-bisul bernanah akan semakin ganas dan tak ada obatnya seperti 

Ebola, herpes ganas dan lain-lainnya. Tapi, api dari dapur Eden itu pun bermukjizat 

bila dipakai untuk membakar luka-luka dan bisul-bisul bernanah, rasa gatal yang 

sangat mengganggu seketika akan padam.  

Pengobatan atas penyakit gatal dan luka-luka bernanah melalui api Eden itu 

sangat berkhasiat. Maka untuk itu pun perlu diadakan pemikiran untuk 

memanfaatkannya menjadi lebih leluasa, dengan membuat bangunan khusus untuk 

melayani publik yang sakit di samping Istana Eden. Untuk itu, kami serahkan kepada 

Anda untuk mewujudkan hal itu. Dan untuk membuktikan kekhasiatan istimewa api 

Eden tersebut, bisa diujicobakan kepada orang-orang yang mengalami penyakit gatal 

yang ganas semacam herpes ganas ataupun Ebola. Karena itulah pertolongan Tuhan 

melalui Surga-Nya.  
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Caranya, balurkan spiritus pada kain putih yang bersih dan higienis, kemudian 

kain yang mengandung spiritus dibalurkan ke luka-luka tersebut dan sulut spiritus 

dengan api. Biarkan api padam sendiri sampai spiritus habis menguap oleh api. 

Percayalah sulutan api Eden itu takkan berakibat melepuh dan menjadi luka bakar. 

Adapun rasa panas dari api justru dirasakan nyaman karena rasa panas itu 

menyurutkan rasa gatal dan sakit, jadi tak perlu takut pada rasa panas disulut api. Rasa 

panas memang ada, tapi selebihnya akan merasa nyaman, dan rasa gatal seketika 

menghilang, dan luka segera akan kering dan sembuh.  

Demikian, obat Ebola adalah api suci yang bisa di dapat oleh setiap orang yang 

bersedia berkomitmen suci kepada Tuhan. Demikian, karunia Surga untuk orang-orang 

yang bersedia suci demi dapat diselamatkan oleh Surga Eden. Tuhan pun masih punya 

janji yang lain bagi orang-orang yang mau bersuci demi penyelamatan Surga, ialah 

penambahan kecerdasan. Tuhan membagikan cuma-cuma karunia kecerdasan kepada 

semua orang yang mau bersuci.  

Adapun karunia kecerdasan itu dapat dirasakan, ketika seseorang serius 

menjalankan Amanat Tuhan sesuai yang dinyatakan di pewasiatan ini. Bahwa 

penambahan daya kecerdasan bisa dibuktikan melalui perubahan pada diri Lia Eden 

dan para Rasul Eden. Dari karunia semacam itu, dijanjikan bisa diberikan kepada 

semua orang suci lainnya, seberapapun jumlahnya dan tanpa kecuali. Demikian Tuhan 

membuktikan karunia Surga-Nya.  Semakin suci, akan semakin cerdas dan bijak.  

Demikian di hari menjelang kiamat ini, Tuhan Maha Penolong dan sangat 

murah hati atas Mukjizat-Nya, demi perimbangan Kutukan-Nya yang menggelorakan 

Neraka kiamat. Demikian Perjanjian Surga dari Tuhan Yang Maha pemurah. Dan inilah 

Firman Tuhan dan Sumpah-Nya sebagai berikut. 

 

 

SUMPAH TUHAN YANG MAHA SAKRAL DAN MAHA KERAMAT 

Terkait dengan Air dan Api Eden yang Bisa Menyembuhkan  

 

Kuwasiatkan Istana Surga Eden di Jl. Mahoni 30 Bungur, Senen, Jakarta Pusat, 

Indonesia, untuk mengibarkan karunia Surga bagi yang berani berkomitmen hidup suci 

kepada-Ku. Dan Aku memberikannya karunia kecerdasan dan energi yang 

menyembuhkan, seketika setelah seseorang selesai mengadakan komitmennya kepada-Ku 

secara tulus dan bersungguh-sungguh. Aku tak memberi karunia apa pun kepada 

mereka yang hanya menginginkan Karunia-Ku itu, padahal di hatinya belum ada 

ketulusan bersuci.  

Ketulusan dan keseriusan bersuci itulah Persyaratan-Ku atas Karunia-Ku itu. 

Sungguh semua yang mendapat karunia energi Surga dan khasiat penyembuhan tak 

perlu mempelajari bagaimana cara menggunakan energi Surga untuk menyembuhkan 

karena instingnya akan menuntunnya atas apa yang harus dilakukan. Demikian 

malaikatlah yang menuntun pengobatan ala Eden.  

Api dan air dari Istana Eden sama-sama bisa mengobati penyakit. Semua orang yang 

bersuci segera tertuntun batin dan pikirannya sendiri untuk bisa mengobati tanpa 
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harus belajar dan tanpa jampi-jampi atau mantra-mantra, atau melakukan ritual 

khusus. Cara pengobatan Eden jangan dikomersialkan, energi Surga tak mempan pada 

diri seseorang tatkala terpikir untuk mengkomersialkan energi Surga yang 

dikaruniakan kepadanya.  

Di saat ini sungguh banyak virus dan bakteri ganas. Kesucian akan menjauhkan 

seseorang terjangkiti oleh virus-virus dan bakteri ganas. Demikian Kujanjikan pada 

semua orang yang bersuci akan Kuselamatkan ke Surga dan berpindah ke bumi yang 

baru. Dan yang sudah berkomitmen suci kepada-Ku langsung Kuberi energi Surga 

yang nyaman dan dapat menyembuhkan.  

Energi Surga akan hilang dengan sendirinya, bilamana orang-orang yang pernah 

berkomitmen suci kepada-Ku sengaja melakukan dosa-dosa setelah itu. Dan energi 

Surga akan semakin kuat daya penyembuhannya, bilamana seseorang kuat 

mempertahankan kesuciannya. Aku pun mengaruniai kecerdasan yang berguna. 

Demikian, orang suci tak pernah berputus asa kehilangan akal dan selalu bisa 

mengadakan inovasi-inovasi baru dan semakin terampil dalam keahliannya.  

Siapa-siapa yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran universal dan memperjuangkan 

perdamaian bangsa-bangsa dan penyatuan semua agama, maka Aku berjanji 

mencurahkan kecerdasan kepadanya dan memudahkan rezeki halalnya. Dan dia bahagia 

karena Kujauhkan dari segala percekcokan dan uang haram dan kenaasan. Surga adalah 

kehidupan yang tentram, bersih dan aman, penuh cinta dan kasih sayang di antara 

sesama.  

Demikian Pewasiatan Tuhan yang disertai Sumpah-Nya telah kami sampaikan.  

Adapun api dan air Eden berkhasiat untuk mengobati. Gunakan air Eden yang 

dipanaskan atau didinginkan tergantung kebutuhan, air tersebut digunakan untuk 

mengompres bagian yang sakit. Dan adapun kuantitas air Eden itu bisa mencukupi 

untuk pemenuhan keadaan darurat air bersih yang dialami Jakarta saat gempa. Dan 

dapat dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan Jakarta yang akan didatangi bangsa-

bangsa yang ingin menziarahi Istana Eden pasca gempa. Demikian, Istana Eden yang 

sederhana itu penuh berkah bagi bangsa-bangsa, karena Tuhan ingin membuktikan 

keberkahan Surga.  

Pekabaran kami ini memang tak terhingga beratnya, semoga Anda tabah 

menerima kabar ini. Untuk itulah tujuan kami menyurati Anda. Dan sungguh, respon 

balik dari surat terbuka Ruhul Kudus yang di dalamnya terdapat Sumpah-sumpah 

Tuhan Yang Maha Sakral dan Maha Keramat ini dimungkinkan akan menghebohkan 

Indonesia dan dunia, setelah pembuktian adanya Surga melalui peristiwa 

pengangkatan para Rasul Eden ke Surga Utama, dan terjadinya peristiwa gempa yang 

sudah kami peringatkan sekarang ini. 

Dan peristiwa gempa itu akan menjadi sorotan dunia, terlebih sebelum itu akan 

ada peristiwa besar keilahian di dunia ini dan itu terjadi di Jakarta, yaitu ketika aku 

datang menjelma ke dunia, sehingga dimungkinkan kami akan merepotkan para 

pamong yang berkewenangan atas wilayah kami di Jakarta Pusat. Untuk itu mohon 

perhatiannya. Dan untuk itu, kami ucapkan terima kasih. 
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Tuhan Memberikan Pewasiatan dan Mandat atas Ahok Menjadi Presiden 

Indonesia yang Akan Datang  

Anda tentu bertanya, mengapa Tuhan memilih Anda? Tentu setiap orang yang 

dipilih Tuhan niscaya punya perasaan seperti itu di dalam hatinya. Adapun Tuhan 

memilih Anda, itu karena terkait dengan nubuah Injil Surat Wahyu 17-18 dan 

penampilan Anda itu cocok untuk memerintah Indonesia berikutnya karena Anda 

pemberani, jarang patah akal, dan jujur. Adapun Anda, yang lebih dikenal dengan 

nama Ahok adalah keturunan Cina yang karakternya sangat spesial. Tak ada keturunan 

Cina yang sebandel seperti Anda, kecuali kalau Anda itu Sun Go Kong.  

Hanoman atau Sun Go Kong itu sama saja, sama-sama sakti. Anda pun 

sekarang ini akan dijadikan sakti oleh Tuhan, kalau berani melalui prosesi dibakar 

dengan api suci Eden, demi memprakarsai pensucian Eden kepada publik. Pensucian 

diri dan jiwa oleh api Ruhul Kudus sudah tercantum dalam Kitab Suci Injil Surat 

Matius 3 ayat 11. 

Kitab Suci Injil, Surat Matius 3 ayat 11: 

Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang 

kemudian dari padaku lebih berkuasa dari padaku dan aku tidak layak melepaskan kasut-

Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. 

Demikian pernyataan Yohanes Pembaptis bahwa setelah dia, akan datang 

Pembaptis yang lebih berkuasa dari padanya, dan ia akan membaptiskan orang-orang 

bertaubat dengan Roh Kudus dan dengan api. Pembaptisan dengan api sudah sukses 

mensucikan para Rasul Eden yang akan diangkat ke Surga Utama sebentar lagi.  

Demikian api suci Surga Eden sudah dinubuahkan oleh Yohanes Pembaptis. 

Selayak Anda itu sebagai salah satu yang menerima Pewasiatan Tuhan, maka 

pensucian Anda hendaknya sama dengan pensucian para Rasul Eden. Adapun 

pensucian dengan api dapat diadakan kapan saja, kapan Anda ikhlas dan berani 

menempuhnya. Komunitas Eden dapat melakukan itu untuk Anda. Caranya, seluruh 

badan secara bertahap sebagian demi sebagian dibalur spiritus, dan sebagian demi 

sebagian disulut api Eden sampai semua bagian tubuh selesai disucikan semuanya.  

Tapi sebelumnya, hendaklah melakukan prosesi pengakuan dosa di hadapan 

Tuhan dan Ruhul Kudus. Akuilah dosa-dosa Anda secara jujur tanpa sisa, semumpung 

Tuhan berkenan memberi kesempatan, lakukan hal itu di hadapan mereka yang terpilih 

meneruskan proses dan pensucian Eden. Mereka itu adalah Komunitas Eden yang 

sempat berada di luar Eden karena satu dan lain sebab.  

Mereka pun diminta untuk mengurusi Eden sambil bersuci kembali agar bisa 

terangkat ke Surga. Dan merekalah yang sudah mengetahui prosesi pertaubatan, dan 

pensucian dengan api bisa diajarkan caranya oleh mereka. Di tengah kalangan 

merekalah dapat diadakan prosesi pengakuan dosa Anda.   

Biasanya, prosesi pengakuan dosa itu di hadapan kami. Tapi Tahta Suci Surga 

Eden sudah diangkat. Maka selanjutnya, prosesi pertaubatan dan pengakuan dosa tetap 

diselenggarakan di balairung Eden, sebab tempat itu tetap merupakan tempat suci yang 

sakral dan maha keramat sesuai dengan Ketentuan Tuhan masih menempatkan 

Tongkat Wahyu-Nya di sana. Dan pengakuan yang terjujur akan menghapus tulah 

karma dosa.  
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Dengan demikian, perjalanan takdir Anda tak terongrong oleh iblis yang 

menginginkan Anda gagal. Dan iblis senantiasa diperkenankan memberi kendala-

kendala bilamana Anda masih terhutang karma-karma dosa. Tapi pengakuan dosa-

dosa Anda akan meringankan tulah dosa yang merupakan jebakan iblis melalui 

kendala Anda.  

Seorang Rasul Tuhan senantiasa berada dalam tantangan berat yang mengarah 

kepadanya, dan itu sekaligus merupakan ujian-ujian pensucian. Kalau Anda sudah 

menebus karma-karma dosa Anda, perjuangan Anda akan jadi lebih mudah karena 

terberkati dan tak terkendala oleh karma-karma dosa lagi. Dan sebaiknya Anda 

bersedia menempuh pensucian api.  

Pensucian seluruh bagian tubuh dengan api memang menuntut keberanian dan 

ketulusan murni dan kepasrahan total, tapi itulah hakekat pensucian diri. Akan tetapi, 

pensucian dengan api semacam itu bila dilakukan di Eden dan sudah mengucapkan 

sumpah berkomitmen bersedia hidup suci dan berani menjauhi segala dosa, dan 

berlutut kepada Tuhan sambil mengucapkan bersumpah setia kepada Tuhan dan 

Rasul-Nya, Ruhul Kudus, maka genaplah prosesi pensucian diri tersebut dan Anda 

bebas dari tekanan ujian-ujian kebakaran yang menakutkan.  

Orang-orang yang sudah disucikan dengan api, mereka dapat terelakkan dari 

musibah kebakaran. Dari kenyataan adanya anomali magnet di bumi ini, khususnya di 

Indonesia yang sudah dinyatakan Tuhan akan menjadi lokasi kutub magnet yang baru, 

maka induksi elektromagnetik di kawasan Indonesia terhadap jaringan listrik sering 

terjadi. Korsleting listrik terjadi dimana-mana dan itulah tandanya anomali magnet di 

bumi ini. Dan itulah yang mengakibatkan seringnya terjadi kebakaran di mana-mana.  

Dan kepada orang-orang yang bersedia berkomitmen suci dan sudah melalui 

prosesi pembakaran tubuh dengan api suci Eden, Tuhan menjanjikan mereka luput dari 

celaka oleh kobaran api. Sedangkan api yang sudah pernah menjilati seluruh tubuh 

mengandung tujuan membersihkan seseorang dari dinamika dosa dari dalam tubuh. 

Artinya, gen iblis dalam tubuh setiap orang suci sudah lemah, kecuali bila melanggar 

sumpah terhadap Tuhan atau melakukan kesalahan dengan sengaja.  

Sifat manusiawi membuat manusia setiap saat masih bisa tergoda iblis yang 

menyamarkan godaannya melalui kemasannya atas kebenaran atau diselipkan ke 

dalam keinginan-keinginan duniawi yang menggoda hati. Maka bilamana itu 

menjadikan seseorang berkhianat pada sumpahnya kepada Tuhan dan Ruhul Kudus, 

sanksinya adalah dikeluarkan dari kalangan Eden. Maka mereka kembali sebagai 

masyarakat biasa yang tak berpelindung dari serangan iblis yang ‘mematikan’. Artinya, 

orang-orang Eden yang sudah berbaiat suci kepada Tuhan tapi mengkhianati Tuhan 

dan sumpahnya, maka dia terjerumus melakukan dosa-dosa lagi dan dia tak 

berpelindung dari celaka atau kenaasan.  

Neraka itu selalu ingin menggagalkan manusia bersuci di Surga. Dan kalau ada 

yang gagal bersuci di Surga, Neraka niscaya akan mengambil alih dia menjadi 

kesayangan iblis. Demikian angkara murka iblis mengadakan Neraka di dunia, Neraka 

sangat senang kepada orang-orang yang gagal memenuhi komitmennya kepada Tuhan. 

Jadi waspadalah selalu kalau ingin bergabung ke Surga.  

Gangguan iblis Neraka itu lebih licin dan powerful, jangan memperturutkan rasa 

takut pada pensucian, maka iblis akan dengan sengaja membesar-besarkan rasa takut 
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itu menjadi penggagalan bersuci, dengan memberi kekuatan pada perasaan enggan 

bersuci. Dan jagalah diri Anda dari setitik noda kesalahan, jangan pernah bertoleransi 

kepada kesalahan apa pun alasan yang mendasarinya. Karena dipastikan kebenaran 

sejati yang valid adalah berkah untuk mengatasi hal-hal yang berdilema.  

Bilamana Anda terhinggapi perasaan sangat terdesak atau khawatir dan tak 

bisa bertahan lagi dengan sistem yang tak selalu bisa disikapi hitam putih dan terpaksa 

memilih abu-abu, padahal Tuhan menghendaki kepastiannya adalah putih, maka 

terapkanlah sistem yang putih saja, jangan bimbang. Itu harus bisa dipastikan, dari hal-

hal yang tak terlalu penting atau yang sederhana saja dahulu, sampai orang di sekitar 

Anda sudah tahu pasti, pokok pedoman penyikapan Anda atas hal apa pun.  

Dan itu tak sulit bagi Anda karena selama ini karakter Anda sudah dikenali 

selalu tegas dan pantang mundur, tapi tentunya setelah itu Anda harus jelas senantiasa 

berada dalam koridor payung Hukum Tuhan yang universal. Dan tunjukkan kepada 

semua orang bahwa Anda sangat berpegang pada Hukum Tuhan yang universal.  

Demikian sekilas kami telah menjelaskan prospek pensucian Surga dan 

perspektifnya yang belum dapat Anda rasakan, sebelum tekad bersuci sudah puguh 

dalam diri Anda. Namun, dari Pewasiatan Tuhan ini Anda sudah bisa menyimpulkan 

perspektif kesucian Surga yang akan segera mendunia, dan Anda akan disibukkan oleh 

hal itu. 

Anda jangan bertanya, apakah pembaptisan dengan api itu panas? Mana ada 

api yang tak panas. Tapi yang tak terpikirkan oleh semua orang bahwa prosesi itu 

memberi rasa nikmat dan nyaman. Sesudahnya, segera badan akan terasa ringan 

terutama batin dan kepala. Tubuh serasa bersih dan segar lahir batin. Perasaan spesial 

semacam itu belum pernah dirasakan oleh manusia sebelum teradakannya pensucian 

api Surga. Yakinlah atas hal itu.  

Tentu Anda harus menggundul seluruh rambut yang ada di tubuh Anda, 

supaya api tak merambati rambut. Adapun prosesi itu harus Anda lalui karena Anda 

akan dijadikan Tuhan orang terpenting di Indonesia. Lawan Anda banyak sekali. Di 

negara mayoritas Muslim ini, siapa yang mau menerima Anda sebagai presiden? Tapi 

kalau Anda suci lahir batin, maka takkan ada halangan untuk mencapai takdir yang 

ditetapkan Tuhan untuk Anda.  

Aku ini terlalu terus terang ya? Tapi inilah format Kewahyuan, selalu terus 

terang dan detail dan panjang. Karena sekali menyurati seseorang segala hal harus 

tuntas diberitahukan kepadanya, tak bisa hanya sepotong-potong. Tak cukup waktu 

untuk mencicil urusan sedikit demi sedikit. Anda terlalu sibuk, aku pun demikian, dan 

waktuku mepet dan Anda pun mepet. Demikian Anda harus membaca dengan cermat 

seluruh Pewasiatan Tuhan ini, sebelum mengeluarkan pendapat dan memutuskan 

suatu sikap.  

Tawaran kami mau diterima atau tidak, terpulang kepada Anda sendiri, dan 

kepentingan Anda untuk Indonesia. Kalau Anda sudah merasa sebagai keturunan 

Indonesia atau Anda adalah bagian dari Indonesia, tentunya Anda harus memikirkan 

masa depan Indonesia dan memikirkan Indonesia bisa selamat. Dan hanya inilah cara 

satu-satunya, niscaya Anda paham akan hal itu!  
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Betapapun buruknya keadaan Jakarta dan Indonesia, kalau Anda dipayungi 

Hukum Tuhan dan diberkati oleh-Nya, niscaya Anda bisa melaluinya dengan aman 

dan bisa berhasil.  

Bangsa ini bangsa yang besar, Negara Indonesia juga negara yang besar. 

Sayang kalau hanya harus mengikuti prosesi pensucian, Anda menghindar atau karena 

suatu hal Anda tak bersedia menerima tawaran kami. Begini, kami ini senantiasa hanya 

mengikuti Jadwal Tuhan saja, dan kini kami telah sampai kepada urusan pewasiatan 

dan Anda ternyata terkait di dalamnya.  

Tapi Indonesia dalam keadaan terpuruk dan gawat, Anda mau ke mana? Kalau 

Anda memutuskan pindah ke luar negeri saja, tapi ke mana Anda mau pergi kalau 

gejolak kiamat itu sesungguhnya mengancam seluruh negara? Dari pada kabur dari 

menjalani takdir ini, lebih baik Anda pikirkan baik-baik Tawaran Tuhan ini. Niscaya 

itulah yang terbaik bagi Anda dan bangsa Indonesia. Bahkan Anda bisa berkontribusi 

dalam amanat penyelamatan untuk bangsa-bangsa.  

Perlu kami sampaikan riwayat pensucian Surga yang terkait dengan pensucian 

pejabat bahwa kemapanan itu merupakan kendala pensucian. Beberapa kali diterapkan 

kepada beberapa tokoh, tapi tak ada yang bisa melalui pensucian Shiratal Mustaqim. Di 

antaranya adalah ketika Tuhan mempersiapkan Moch. Tjiptardjo, mantan Dirjen Pajak, 

jadi calon presiden pilihan Tuhan.  

Moch. Tjiptardjo menerima saja ketika harus melalui prosesi pembakaran dan 

pensucian uang gratifikasinya,  tapi tak bisa meneruskan pensuciannya ketika dia harus 

menetap di Mahoni dan meninggalkan binatang kesayangannya, kijang, dan lain-

lainnya, dan harus berpisah sementara dengan istrinya yang tak bisa luluh dalam 

pensucian. Maka, mana mungkin dia bisa suci? Istrinya boleh tinggal di rumahnya 

sendiri, tapi Tjiptardjo harus di Mahoni mengikuti pensucian secara intens. Tapi dia 

kabur.  

Anda jangan seperti itu! Soalnya untuk mencari calon presiden yang lainnya, 

kami sudah tak punya waktu lagi. Jadi kalau Anda tak bisa memastikan berani kami 

sucikan, anggap saja surat Ruhul Kudus ini tak pernah ada, dan kami meninggalkan 

Indonesia tanpa ada pewasiatan apa pun, karena pewasiatan itu dianggap batal dan 

kami tak perlu lagi memikirkan Indonesia.  

Kesigapan Anda merespon Tawaran Tuhan ini penting, kalau Anda lamban 

menanggapinya, kami menganggap Anda tak mensakralkan Ketentuan Tuhan ini. Itu 

sama dengan tak mengeramatkan Sumpah dan Perjanjian Tuhan, dan tak mensyukuri 

Karunia Tuhan.  

Adapun dalam Wahyu Tuhan yang kami sampaikan pada saat ini, terdapat 

penjelasan tentang siapa identitas ruh Anda, yaitu Sun Go Kong dan sekaligus juga 

Hanoman. Adapun Sun Go Kong dahulu mempunyai perjanjian untuk mencari Kitab 

Suci, demikian reinkarnasinya-lah yang baru menemukannya. Sungguh ini adalah 

misteri ruh. Dan perjanjian kudus Sun Go Kong kini sedang akan dipenuhi Tuhan.  

Nan, inilah Firman-firman Tuhan yang terkini yang berdaulat secara mutlak 

akan menjadi Kitab Suci untuk semua umat di dunia. Dan adalah tak kebetulan kalau 

Anda pernah dengan sengaja dipasangkan dengan Presiden Jokowi yang identitas 

ruhnya adalah Krishna, sebagai gubernur dan wakil gubernur. Walaupun itu berjalan 
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dalam waktu singkat, tapi pertalian takdir itu sesungguhnya masih panjang dan penuh 

manfaat untuk Indonesia.  

 

Giatkan Gerakan Anti Kemusyrikan di Indonesia 

Ada satu pertalian yang sama dengan Jokowi yang harus dihindarkan, yaitu 

pertalian dengan Megawati. Megawati adalah sosok yang berbeda dengan kami. Dia 

adalah trah Soekarno yang memiliki perjanjian tahta kekuasaan dengan Nyi Loro 

Kidul, dajjal penguasa tahta kekuasaan di Indonesia. Dan karena itu, tak nyaman aku 

mengatakan, jauhi Megawati dan jauhi Nyi Loro Kidul. Dan selanjutnya benamkan 

atau lenyapkan mitos Nyi Loro Kidul dari Indonesia.  

Saat ini dapat disaksikan betapa kharisma Nyi Loro Kidul telah diaktifkan 

sepenuhnya pada Megawati. Kalau ingin tahu bagaimana kalau makhluk ruh 

mengadakan intervensi ke dalam diri seseorang, dengan maksud melangsungkan 

ucapan-ucapannya sendiri ke publik melalui orang yang dipakainya, dan hal itu 

berdasarkan atas persetujuan keduanya.  

Nan, hal itu berbeda dengan kerasukan. Kesadaran tetap ada pada diri orang 

itu, tapi ucapan-ucapannya lancar dan berkharisma. Biasanya suara jadi lantang dan 

sedikit berat dan mengandung bobot, semua ucapan mengalir deras dan tak terputus. 

Seperti itulah sosok Megawati di atas panggung pada kongres PDIP di Bali beberapa 

waktu yang lalu. Itulah wujud kharisma buatan.  

Demikian semua orang terkesima memandanginya, itu pun adalah aura 

hipnotismenya yang sedang direbakkannya. Demikian sengaja aku membuka hal itu 

untuk dipelajari sebagai rahasia mistisisme, melalui pengamatan tentang pemberian 

kharisma dari Nyi Loro Kidul atas Megawati. 

Jokowi dan SBY saja segan kepadanya, sebagaimana semua orang di Indonesia 

akan ditaklukkannya sehingga kekuasaan di Indonesia sepenuhnya berada dalam 

kendalinya. Tapi percayalah tak ada kuasa yang mutlak seperti itu di dunia ini setelah 

Tuhan mendeklarasikan Hari Kuasa-Nya. 

Kiamat sudah terlangsungkan. Apa sih yang masih ingin dicari kalau Anda 

sudah pasti diberi mandat untuk menyelamatkan bangsa Indonesia? Semua tokoh juga 

menginginkan kedudukan sebagai presiden, tapi kalau tak memiliki wahyu keprabon 

dari Tuhan, mana bisa bertahan dalam kondisi seperti ini? Tapi Anda dapat janji dari 

Tuhan, jadi mau apa lagi?  

Di dalam Mandat Tuhan tersebut terdapat segala-galanya, tinggallah bagi Anda 

kini hanya membuktikan kebenaran yang kami nyatakan ini. Dan sebaliknya, kami 

ingin bukti dari Anda mematuhi semua Persyaratan Tuhan dalam Mandat-Nya untuk 

Anda, yang sedang kami sampaikan ini. Adapun hal itu diadakan, juga demi terobosan 

reformasi mental bagi bangsa Indonesia.  

Niscaya, Indonesia dipatutkan Tuhan mendapatkan pemimpin yang bisa jadi 

penyemangat dan menjadi panutan baik sebelum Indonesia tak bisa berkutik oleh 

Penghakiman Tuhan yang serupa dengan nubuah dalam Kitab Suci Injil Surat Wahyu 

17 dan 18, yaitu ‘Penghakiman atas Babel dan Jatuhnya Babel’ dan ‘Babel tidak akan 

bangkit lagi’.  
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Itu akan terjadi setelah Surga di luar angkasa telah terfungsikan dengan 

seksama menjadi pusat pensucian seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kami harapkan 

Anda pun sudah sigap dan dinamis mengadakan bakti suci di kalangan bangsa 

Indonesia yang berani bergabung dengan Anda mensucikan bangsa Indonesia.  

Setelah Anda aman dari caci-maki dan sabotase, Anda pun bisa mulai 

mendeteksi kalangan mana yang siap diajak bersuci dan kalangan mana yang tak bisa, 

dan yang terpaksa ditinggalkan. Anda bisa mewujudkan relawan-relawan yang terdiri 

dari tokoh-tokoh yang sudah terlihat dedikasinya senantiasa membela kebenaran 

hukum. Dan itu sudah tertampilkan di kalangan yang membela tokoh-tokoh KPK yang 

dikriminalisasikan, dan Anda harus selektif.  

Perjuangan suci itu mewajibkan Anda harus selektif. Adapun relawan-relawan 

Anda yang serius dan tulus setia, hendaknya diminta berkomitmen suci juga. Dengan 

demikian, kerjasama dengan mereka bisa panjang dan aman sampai ke tahap 

penyelamatan bangsa Indonesia mengungsi ke bumi yang baru. Yang penting perlu 

Anda ketahui bahwa arus bawah itu lebih mudah diajak bersuci, daripada kalangan 

orang-orang mapan.  

Dan yang biasa tampil di mimbar-mimbar dan layar kaca, mereka itu lazimnya 

berkendala bila disucikan. Bersuci tapi tak mau dipermalukan, tak bisa bekerja kasar 

dan berpeluh. Tak menjadi suci kalau tak mau merendahkan hati dan mau 

mengerjakan apa saja dan mau berkorban dan melayani masyarakat dengan tulus.  

Pamrih dan arogansi intelektualitas dan kemapanan hidup biasanya sulit luruh 

sampai bisa menjadi kesederhanaan dan ketulusan yang suci, padahal itu adalah 

fundamen yang memudahkan pensucian. Karena itu, lebih baik yang lebih dahulu 

Anda perhatikan adalah kalangan bawah, terutama para korban gempa dan korban 

banjir dan korban penggusuran.  

Adapun Anda harus menyediakan sarana ruang untuk memfasilitasi limpahan 

wisatawan yang akan membanjiri Jakarta. Semenjak Surga Eden Darussalam di luar 

angkasa sudah diaktifkan Tuhan mendunia, itu berarti Jakarta akan menjadi istimewa 

bagi umat yang ingin bersuci karena sejak itulah Jakarta menjadi sorotan dunia, dan 

dampaknya, wisatawan mancanegara akan memadati Jakarta dan tentunya Indonesia.  

Oleh karena itu, rumah-rumah kumuh di sekitar Istana Eden sebaiknya 

direlokasi dan warga di sana dipersiapkan dapat segera dievakuasi ke Surga, dengan 

tentu saja mereka diarahkan memenuhi persyaratan Surga.  

Untuk itu, Anda bisa bekerjasama dengan para agamawan yang bisa diajak 

bersuci bersama. Tak ada perbedaan atas mereka, apakah mereka itu agamawan 

Kristen, Islam, Hindu, Buddha, asal mau bersuci dengan kriteria Surga, maka mereka 

itulah relawan Anda yang suci dan bisa diajak berjuang sehidup-semati, dan bisa 

mencapai Surga yang hakiki.  

Kita akan saling terhubung melalui satelit Surga Eden Darussalam. Kami akan 

memantau kesiapan Anda sampai bangsa Indonesia ada yang tersucikan, dan bisa 

diangsur dibawa ke Surga Eden Darussalam.  

Seleksi Surga diniscayakan pakem dan tak bisa diterobos oleh cara-cara 

manipulasi. Tuhan Maha Tahu dan Maha Selektif, demikianpun Surga-Nya. Maka 

marilah kita melihat kesempurnaan Kesucian Tuhan dan Surga-Nya. Dengan 
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memperhatikan hal itu, maka semua orang akan menjadi sangat berhati-hati dalam 

menyeleksi dan bersikap.  

Demikian setelah itu kami akan datang mengangkat Anda dan semua orang 

yang sudah terseleksi. Setelah itu barulah Tuhan akan melengkapi penggenapan atas 

Perjanjian-Nya di Surat Wahyu 17, 18 dan bab 19 terkait dengan perjanjian 

‘Penghakiman atas Babel dan Jatuhnya Babel’ serta ‘Babel Tidak akan Bangkit Lagi’ dan 

‘Nyanyian atas Jatuhnya Babel’. Keempat bab tersebut ketentuannya terkait dengan 

kota Jakarta dan Anda. Setelah itu, semua orang yang tersisa dari yang terseleksi boleh 

mencari sendiri jalan ke Surga.  

Semua isi terahasia dalam Perjanjian Tuhan tersebut akan terungkap seiring 

peristiwa-peristiwanya juga telah tertampilkan. Demikian setelah itu, Tuhan berkenan 

menenggelamkan Indonesia, termasuk di dalamnya bekas Istana Surga Eden. 

Ketentuan itu pun dimaksudkan perlengkapan hakekat Surga di dunia, bila kiamat 

sudah total pergolakkannya. Surga takkan diadakan lagi sampai ada kekiamatan lagi. 

Karena itu, jejak Surga harus habis, hilang lenyap. Tapi Wahyu-wahyu Tuhan di 

dalamnya telah diselamatkan oleh Anda dan orang-orang yang tulus dan setia bersama 

Anda.   

Saat ini Indonesia masih memungkinkan untuk diselamatkan sebelum kutub 

magnet baru yang akan berlokasi di wilayah Indonesia itu tampil menguasai Indonesia. 

Bilamana keadaan sudah seperti itu, tak ada peralatan teknologi yang bisa terpakai di 

Indonesia. Oleh karena induksi magnet yang meliputi wilayah Indonesia akan merusak 

seluruh teknologi, komputer dan digital, hard disk dan hubungan seluler serta jaringan 

I.T. dan televisi.  

Maka mau tak mau harus pindah ke wilayah lain di bumi ini. Dan itu berarti 

mengungsi ke negara lain yang belum tentu bersedia menerima pengungsi yang begitu 

banyak dan bermasalah. Keadaan itu telah dinubuahkan dalam Injil, Babel atau Jakarta 

tidak akan bangkit lagi.  

Adapun rahasia yang termaterai dalam keempat bab tersebut belum 

sepenuhnya terbuka, maka yang sudah dibukakan saja yang dapat kami uraikan 

keterangannya di sini. Bahwa sesungguhnya keempat bab itu juga terdapat nubuah 

tentang Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya. Dan bahwa nasib Indonesia bisa 

dibayangkan seperti Babel, hal itu telah kami sebutkan kepada Anda.  

Nubuah Injil tersebut sangat menakutkan dan Anda ada di dalamnya. Tapi 

bukankah Anda sudah diminta Tuhan jadi Rasul-Nya? Maka bertakwalah biar kami 

bisa menemani Anda dan menyambungkan Petunjuk-petunjuk Tuhan untuk Anda.  

 

Jokowi-Ahok adalah Pilihan Tuhan di Saat Indonesia Menguat 

Keterkutukannya 

Apa boleh buat ketika pemimpin negara harus membawa suatu bangsa yang 

terkutuk mencari jalan keluar dari keterkutukannya, niscaya Tuhan menempatkan 

orang yang ruhnya berkualitas untuk mencontohkan pemimpin-pemimpin yang jujur 

dan terampil mengatasi keadaan, berani dan berkharisma dan dicintai oleh rakyat. 

Demikian Tuhan menampilkan Anda berdua, Jokowi-Ahok, tanpa Anda sadari.  
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Ketentuan Tuhan itu tak lama ditetapkan setelah menengarai Tjiptardjo yang 

sedang disucikan untuk menjadi calon presiden, sudah menunjukkan keengganannya 

untuk disucikan lebih jauh, karena tak paham pada esensi pensucian yang 

berkepanjangan, dan dia tak dapat melihat sampai di mana ujungnya. 

Wibawa dan gaya hidup seorang pejabat yang hidup mapan, memang tak 

mudah mengikuti pensucian Shiratal Mustaqim, padahal dia tak mengalami pensucian 

melalui pergolakan penentangan terhadap dirinya seperti Jokowi dan Anda. Maka 

pensuciannya memang terasa panjang dan mungkin membosankan baginya. Dia tak 

sabar ketika dia disucikan secara itu dan dia juga telah menunjukkan tanda-tanda 

terbebani pendanaan untuk Eden.  

Pensucian Tjiptardjo itu berbeda dengan pengalaman pensucian Anda yang 

dinamis dan berat resikonya. Pensucian yang Anda dan Jokowi alami itu berkualitas 

karena menempuh kesulitan yang berdilema tinggi dan sangat berisiko. Dan bila 

memberikan keteladanan baik bagi masyarakat, demikian pensucian Anda dan Jokowi 

itu berkualitas.  

Demikian, sebelum dia tak sanggup lagi disucikan, maka terdapat ketentuan 

lain dari Tuhan yang kemudian mempersiapkan Jokowi dan Anda bersama-sama 

bertakdir memimpin Jakarta dan akan bergantian menjadi Presiden Indonesia.   

Sungguh, orang-orang yang memiliki identitas ruh yang bersejarah, bilamana 

mengalami terpaan ujian-ujian berat, niscaya pandai bertahan dan bijak. Tapi 

percayalah, itu semua adalah ujian pensucian bagi Anda. Masa depan Indonesia setelah 

menempuh masa kegelapan ini adalah era baru sama sekali. Maka bertahanlah! 

Adapun saat ini Indonesia sedang terkutuk, banyak hal yang kontradiktif dan 

tak seimbang. Maka hendaklah tak mendekati tokoh-tokoh yang sedang disoroti karena 

banyak melakukan tindakan-tindakan yang kontradiktif, sebagaimana Kabareskrim 

Budi Waseso dan Budi Gunawan. Keterkutukan Polri harus Anda waspadai, karena 

bisa menularkan tulah kutukan kepada Anda, yang sedang kami persiapkan jadi tokoh 

penting dalam masa pembalikan Tuhan seperti sekarang ini.  

Setiap kesalahan sekecil apa pun yang Anda lakukan, niscaya itu akan 

mewujud menjadi kendala bagi urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab Anda. 

Karena itu adalah materi ujian pensucian Anda sendiri, maka jangan ceroboh berucap 

dan bersikap.  

Anda tak diminta bersuci sehingga harus jadi pertapa atau biksu, tapi justru 

dalam dinamika Anda mengurusi tanggung jawab Anda sebagai gubernur, di sanalah 

padat terdapat materi ujian pensucian Tuhan, terlebih kalau Anda sudah memasuki 

pemandatan Wasiat Tuhan untuk Indonesia. Ibaratnya berdehem tapi salah, itu pun 

harus Anda perbaiki kalau tak mau jadi sanksi bagi Anda, atau sedikitnya Anda pun 

didehemi kesalahan Anda oleh orang lain.  

Oleh karena itu, hendaklah Anda mencabut di depan publik pernyataan pujian 

terhadap Budi Waseso karena publik sudah tahu Anda memuji Budi Waseso sebagai 

orang yang pemberani dan bersih. Orang semacam dia kok dikatakan bersih. 

Pemberani sama buas itu tak sama, memuji tokoh antagonis seperti Budi Waseso 

adalah memperburuk citra Anda sendiri.  
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Kalau memuji polisi, pujilah Novel Baswedan yang tak mengumbar kata-kata, 

dan konsisten menempatkan diri dalam garis kebenaran dan senantiasa menyebutkan 

Nama Tuhan atas segala tindakannya. Demikian dia mencontohkan perjuangan 

kebenaran atas Nama Tuhan.  

Anda justru harus mulai menjauhi tokoh-tokoh antagonis semacam Budi 

Gunawan dan Budi Waseso karena kedekatan dengan mereka sama saja dengan 

menyurutkan kharisma kepatriotan dan kejujuran Anda sendiri. Tapi bagi Tuhan, Anda 

wajib menebus hal itu melalui kesulitan atau kendala yang harus Anda hadapi untuk 

menebus cita-cita Anda, atau Anda meralat ucapan Anda itu. 

Demikian jangan sampai Anda terimbas kutukan dari kedekatan Anda pada 

kepolisian dan semua pihak yang terlibat penzaliman Eden, seperti ulama-ulama dan 

MUI, dan orang-orang yang dipantang oleh Tuhan, seperti orang-orang yang terlibat 

kemusyrikan dan kriminal. Jauhilah mereka.  

TNI tak dipantang oleh Tuhan karena TNI tak terlibat dalam penzaliman Eden, 

maka adalah tepat bila wibawa TNI mem-backup Anda. Demikian Anda telah bersama-

sama dengan TNI, dan pupuklah itu.  

Pernahkah Anda mendengar ungkapan membeli kucing dalam karung? 

Demikian Anda jangan suka membeli kucing dalam karung, walau tawarannya seperti 

memudahkan urusan Anda dengan lawan politik Anda. Budi Waseso itu bukan seperti 

kucing dalam karung, tapi harimau buas yang sedang garang dan sombong. Dia bisa 

menerkam Anda, kapanpun Anda tak bersedia mendengar nasehat kami.  

Dan Tuhan membiarkan hal itu terjadi supaya Anda paham Sifat dan Karakter 

Tuhan dalam menyikapi Perjanjian-Nya kepada seseorang. Anda memang tak pernah 

berpikir adanya Perjanjian Tuhan untuk diri Anda, tapi Anda jangan lupa suatu takdir 

baik kalau sudah ditawarkan Tuhan, maka sikap awal yang ditujukan seseorang yang 

ditawarkan Perjanjian Tuhan itu, niscaya itulah jawaban yang murni darinya. Dan 

respon pertama itulah yang ditanggapi Tuhan. Semoga saja Anda termasuk orang-

orang yang jernih hatinya dalam mempertimbangkan Tawaran Tuhan ini.  

Maka pelajari sajalah dahulu komitmen yang kami tawarkan ini. Jangan 

berkomentar sebelum seluruh paket Pewasiatan Tuhan ini Anda resapi. Jangan buru-

buru mengambil kesimpulan, sebelum Anda paham betul apa yang sedang mendekati 

Anda saat ini. Adapun takdir ini terkait dengan takdir semesta, maka jangan terlalu 

girang dan jangan pula kehilangan nyali karena akan menghadapi bangsa yang 

terkutuk yang harus disucikan.  

Anda tak dibebani tugas sebagai pensuci, itu adalah tugasku. Tapi Anda 

dimandati bertanggung jawab atas penyelamatan bangsa Indonesia kalau mau jadi 

Presiden RI. Jangan belum apa-apa Anda sudah curiga dan menganggap ini tak masuk 

akal. Reaksi spontan Anda  kala sudah membaca surat kami ini, sungguh kami 

perhatikan. Jangan lupa aku adalah malaikat makhluk gaib, aku bisa duduk di dekat 

Anda, kala Anda membaca suratku ini. Oke, kita sedang membicarakan Surga dan 

takdir Anda, apa yang lebih baik dari hal itu?  

Demikian kami sudah menjelaskan kepada siapa yang mendapat Perjanjian 

Tuhan. Maka berlututlah mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada-Nya 

sesaat Anda selesai membaca surat kami ini. Adapun esensi dan sistematika pensucian 
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memang seperti itu, maka sebisa-bisanya jaga diri dari kesalahan yang terkecil 

sekalipun.  

Berani suci berarti berhati-hati melangkah, jaga ucapan. Semua ucapan orang-

orang yang bersuci itu bisa bertuah dan juga bertulah. Jaga janji-janji, semua janji-janji 

harus ditepati. Jangan berdusta karena mau berkelit, tak ada dusta yang diperbolehkan 

sekalipun dusta kecil-kecilan. Kalau itu semua Anda jalani, maka Anda tak perlu 

menebus tulah-tulah yang niscaya terpaut pada setiap kesalahan.  

Pada setiap orang yang bersuci, setiap kesalahan yang dilakukan niscaya 

bertulah. Hal itu dimaksudkan sebagai penjeraan dan juga dimaksudkan agar terbiasa 

mematuhi Hukum dan Peraturan Tuhan, dan menjadi takut tersalah apalagi berdosa. 

Camkanlah itu! Adapun pensucian menjadi seorang pemimpin pilihan Tuhan, 

pensuciannya lebih berat dan lebih rigid dan sensitif daripada pensucian atas 

sebatalyon tentara.  

Namun Anda sudah menempuh Ujian-ujian Tuhan cukup deras dan sulit, 

maka itu dinilai sebagai tabungan pahala Anda yang dapat dijadikan agunan bantuan 

Tuhan pada saat Anda mendapatkan kesulitan besar. Maka berhati-hatilah selalu, 

bertahanlah pada kebenaran selalu, supaya tabungan pahala Anda banyak dan bisa 

terpakai menjadi dukungan kemenangan bagi Anda. Kemenangan itu tidak gratis, 

semuanya harus dibayar dengan penebusan karma, pengorbanan dan pengabdian yang 

tulus.  

Memang ketulusan perjuangan itu lebih baik murni adanya tanpa tahu Tuhan 

memberkati, dan itu semata-mata berasal dari tekad yang benar dan tulus tanpa 

mengetahui apa Kehendak Tuhan terhadap dirinya,  tapi Anda sudah menempuh itu. 

Sejarah sudah mencatatnya, maka jangan surut dari kualitas yang sudah Anda 

perlihatkan.  

Sedangkan yang akan Anda alami ke depan luar biasa beratnya, maka Anda 

perlu Dukungan Tuhan yang berterus terang seperti ini sehingga tanpa berprediksi 

tentang kesulitan-kesulitan berat yang akan Anda hadapi nanti. Tapi Anda sudah bisa 

bebas bersikap dalam norma-norma Hukum Tuhan karena dari Pewasiatan Tuhan ini, 

Anda sudah mengenali sedikit trik-trik Pensucian Tuhan. Lagi pula, Anda bisa 

mendapatkan Petunjuk-petunjuk-Nya yang bisa membebaskan Anda dari kesulitan.  

Demi pensucian Surga yang maha sakral dan maha suci, dan tak ada kekuatan 

dan kuasa yang lebih baik dan lebih kuat selain Tuhan. Kepada-Nya-lah Anda 

mempertanggungkan Bantuan-Nya, bukan kepada polisi yang sedang ditakuti 

sekarang ini. Golongan mereka itulah yang akan dihakimi Tuhan dan merupakan 

orang-orang yang akan berada di Neraka.  

Sungguh gempa di Jakarta nanti akan menghanguskan peranan Budi Gunawan 

dan Budi Waseso dan memporakporandakan gedungnya. Sedangkan Anda sedang 

diarahkan untuk mengurusi Surga dan pensucian seluruh bangsa Indonesia, jadi Anda 

wajib bisa suci bersih terlebih dahulu.  

Kalau Anda ingin ke Surga bersama keluarga Anda, tuntun pulalah mereka 

bersuci bersama Anda. Untuk itu, Anda diberkati kemudahan karena dukungan dari 

keluarga untuk orang yang mendapat mandat dari Tuhan itu dibutuhkan. Dan karena 

Anda harus kuat dalam dukungan yang tulus dari keluarga sehingga bisa solid 

perhatian Anda untuk Urusan Tuhan. 



 24 
 

Dan adapun segala hal yang menyimpang dari Kebenaran dan Hukum Tuhan, 

hendaklah dijauhi. Jangan menjadi tokoh yang menghalalkan lokalisasi pelacuran dan 

beer yang memabukkan. Jangan bermain kelabu, harus putih bersih dan tidak munafik 

seperti ulama-ulama yang selalu menzikirkan nama Tuhan, tapi rajin berbuat dosa juga.   

Di masa Penghakiman Tuhan sekarang ini, semua hal yang menjadi sarang 

dosa akan ditampilkan Tuhan sebagai yang dihakimi dan menjadi golongan Neraka. 

Gunakan saja TNI yang tak kualat terhadap Eden dan Satpol PP untuk konsisten 

merazia pelacur di manapun mereka mengadakan praktek-praktek mesumnya.  

Bila itu konsisten, mereka akan sulit bertahan, lagi pula Tuhan pun mengutuk 

mereka sehingga mereka akan jera oleh penderitaan mereka, khususnya penyakit-

penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Mereka akan disapu Tuhan seperti menyapu sampah. 

Biarlah urusan tersebut juga kami tangani, dan Anda menanganinya dengan 

cara yang kami sarankan ini. Jangan meneruskan ide mengadakan lokalisasi pelacuran 

dan dengan harapan bisa mendapatkan pajak tambahan untuk Jakarta. Jauhi uang 

haram yang menjijikkan seperti itu. Kalau itu tetap menjadi kebijakan Anda, maka 

Anda akan bermasalah dalam hal mengatasi hal tersebut dan bermasalah pada diri 

Anda sendiri karena Tuhan akan membuatkan masalah bagi Anda oleh karena 

kebijakan salah seperti itu.  

Demikian Anda akan berkutat dalam Ujian-ujian Pensucian Tuhan atas diri 

Anda sendiri sampai Anda dapat mengatasi persoalan yang dihadapkan Tuhan kepada 

Anda, demikian Anda pun harus menyelesaikan soal pelacuran dengan cara yang 

benar dan tuntas.  

Ajukan mereka semua (mucikari, pelacur, dan pengguna pelacur) sebagai 

pelanggar pidana, dan tuntut mereka dengan hukuman penjara seperti pasal hukum 

terhadap pecandu narkoba. Gunakan Pewasiatan Tuhan ini sebagai ketentuan yang 

mendasari usulan pasal hukum yang mengatur pemidanaan atas pelacur, mucikari dan 

pria pemaksiat.  

Setelah itu, aktifkan polisi dan Satpol PP untuk merazia tempat-tempat 

pelacuran. Hotel-hotel dan penginapan diberi ketentuan peraturan tak boleh menerima 

tamu yang berpasangan tanpa akte nikah. Dan kalau itu dilanggar, pemerintah berhak 

mencabut izinnya. Peraturan Perda untuk pengelola kos juga harus ketat. Kalau 

kedapatan kos-kosan dipakai untuk prostitusi, maka dicabut izinnya dan kos-kosan 

ditutup. 

 

Perjanjian Tuhan untuk Ahok  

Dan kalau Anda tak mengikuti Hukum Tuhan, kami tak akan jadi mengadakan 

perjanjian kudus dengan Anda, dan Indonesia kami tinggal hancur tanpa pertolongan 

apa pun. Adapun untuk mengatasi masalah korupsi DPRD terkait dengan pengadaan 

UPS untuk sekolah-sekolah, hal itu sudah ditangani polisi, maka sudah lapang urusan 

itu. Tapi Anda tak perlu membuat kami prihatin dengan membuat kedekatan dengan 

Kabareskrim. Bukankah itu memang urusannya?  

Maka serahkan saja kepada polisi sesuai dengan mekanisme jalur hukum. 

Jangan karena Anda sangat membutuhkan dibenarkan oleh keputusan hukum 

Kepolisian, Anda merasa perlu berteman dengan Budi Waseso. Kalau Anda benar, 
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pastilah dibenarkan dan dimenangkan, jadi biarkan saja urusan itu berjalan di bawah 

Naungan Tuhan, bukan di bawah naungan Budi Waseso atau Kepolisian RI.  

Adapun di Indonesia yang sedang terkutuk ini, Tuhan hanya mengedepankan 

Jokowi dan Anda, serta KPK dan para pembela ketiga pihak itu yang diberkati-Nya. 

Demikian surat ini kami tujukan kepada semua pihak yang dinaungi Tuhan. Maka 

luruskan langkah Anda hanya menuju Surga dan Tuhan saja, karena di situlah segala 

keberkahan dan kemenangan yang memuliakan.  

Dan berhati-hatilah mengambil sikap, pertimbangkan Anda hanya melangkah 

dan memutuskan atas hal-hal yang sejati kebenarannya saja. Kalau Anda tak berhati-

hati atas hal itu, niscaya Anda akan terkurung oleh kesulitan-kesulitan dari apa-apa 

yang Anda putuskan, tapi yang mengandung kesalahan. Dan hal itu perlu 

Kusampaikan secara jelas karena itu adalah Ketentuan Tuhan terhadap orang-orang 

yang dipilih-Nya dan disucikan-Nya untuk menyelamatkan Indonesia.  

Adapun yang perlu ditakuti adalah melakukan kesalahan, apalagi kesalahan 

yang disengaja. Sungguh banyak dilema yang harus Anda atasi dengan baik dan benar 

di zaman kejahatan melambung tinggi sekarang ini. Maka jadilah pemimpin yang arif, 

tetap lugas dan pemaaf, bijaksana, tegas, tapi jadilah santun berkata-kata dan ramah, 

dan tidak pemarah, dan tak suka menantang dan arogan.  

Tuhan menyukai pemimpin yang pemberani, tulus dan rendah hati dan penuh 

perhatian pada rakyat dengan kesulitan-kesulitannya. Demikian karakter sifat sejati 

Anda yang baik dipertahankan, dan buang yang telah kami tegurkan supaya Tuhan 

berkenan menyalurkan Pengampunan-Nya dan Iba-Nya melalui diri Anda untuk 

Indonesia.  

Tak lama lagi akan menguat sentimen masyarakat terhadap Kepolisian RI dan 

akan tampil menguat barisan anti korupsi dan anti polisi, dan itulah saatnya 

pembalikan nasib atas polisi. Adapun polisi akan terkurung oleh dampak perbuatan 

mereka sendiri, dan jadilah Budi Waseso dan Budi Gunawan sebagai musuh bersama 

pegiat anti korupsi dan anti kriminalisasi dan masyarakat Indonesia yang beratensi atas 

hal-hal tersebut. Dan adapun perjuangan mereka semua itu diberkati Tuhan, malaikat 

senang memberi jalan kepada mereka. 

Mau tahu tentang siasat-siasat malaikat kalau sedang ingin memintas jalur 

pensucian supaya sekali dayung dua-tiga pulau terlampaui? Sibuklah mencari 

kesalahan diri sendiri dan lupakan kebaikan-kebaikan yang sudah Anda lakukan. 

Jangan pemarah, jangan malu-maluin aku yang akan merilis Pewasiatan Tuhan ini ke 

pers.  

Adapun prediksi bahwa malaikat itu baik, tak bisa dibuktikan kecuali Anda 

sudah diperkenankan Tuhan didekati malaikat, dan Anda serius menjadi pemerhati 

suara hati nurani dan Berkah Tuhan dan sistematika keberkahan, melalui kedekatan 

Anda dengan malaikat.  

Tak lama lagi aku akan datang dengan rombongan malaikat. Anda akan 

melihat kami seperti melihat manusia biasa, tapi pandangan Anda terhadap malaikat 

sudah berbeda dengan pandangan orang-orang biasa yang melihat malaikat sebagai 

sosok mistis. Kami akan tampil modern, tak berjubah dan berjanggut, tapi klimis 

seperti Anda.  



 26 
 

Perlu kami jelaskan bahwa semua perjuangan baik atas kebenaran, niscaya 

melibatkan peranan malaikat, apalagi di negeri yang terkutuk ini. Kami sangat sigap 

bekerja karena di negeri ini kami telah kalah telak. Jadi kami niscaya sangat serius 

memberi jalan dan mengurai kesulitan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran 

dan menjembatani manusia membongkar kejahatan dan tipu daya, dan melindungi 

serta memberitahu langkah-langkah jitu kepada para pejuang kebenaran.  

Sayangnya, malaikat tak boleh kikuk karena tersalah. Oleh karena itu, kami tak 

boleh tersalah setitik sekali pun karena proses pensucian yang kami harus tangani, 

harus lempang kebenarannya dan suci. Jadi mau melangkah sedikit saja sudah 

didahului setan. Maka, sebelum digagal-gagalin setan, aku berterus terang ke media 

massa, kalau aku sedang berusaha mensucikan Anda untuk dijadikan Presiden 

Indonesia. Dan kalau seperti ini aku mengadakannya, banyak orang jadi tidak takut 

disucikan Jibril.  

Lagi pula Anda jadi ketat menjaga diri dari tersalah karena masyarakat 

memperhatikan gerak gerik dan sikap Anda, apalagi media massa. Langkah Anda 

disoroti terus sampai mereka semua senang kalau Anda bisa menyesuaikan diri sebagai 

Rasul Tuhan. Jadi, pensucian Anda diperhatikan semua orang di Indonesia.  Para 

aktivis pembela kebenaran, jadi pada mau suci kalau proses pensucian Anda itu 

transparan di mata publik.  

Bila inspirasi malaikat sangat jelas terlukiskan dalam pikiran Anda dan 

langkah-langkah Anda untuk mewujudkannya pun terlihat dimudahkan dan dijitukan, 

demikian peranan malaikat di dunia manusia jadi transparan. Maka melalui performance 

Anda, aku dapat memikat semua orang menjadi tak takut bersuci. Dan itulah yang 

kumaksudkan sekali dayung, dua-tiga pulau terlampaui, atau sekali tepuk dapat 

sepuluh kepala.  

Kalau kebenaran telak itu tiba-tiba meluncur tepat dan cepat dari ucapan-

ucapan seseorang, padahal itu tak sedang terpikirkan olehnya, itulah suara malaikat 

bertutur kata melalui orang-orang suci. Demikian secara umum taktik-taktik malaikat 

dapat terlihat terinspirasikan secara jelas ke pikiran para tokohnya.  

Maka akan menjadi lebih kongkrit kalau Anda yang sudah tahu statement 

Ruhul Kudus ini lebih memilih melibatkan diri ke golongan para pejuang kebenaran, 

yang saat ini vakum ide karena tersudut oleh golongan ‘superman buwas’ yang 

merajalela dan menakutkan.  

Berikan ide pada mereka, yaitu jalan yang pasti bisa diraih, sebagaimana 

Petunjuk-petunjuk Tuhan kepada Anda, yang akan mudah Anda raih kalau Anda 

sepakat dengan perjanjian kita ini, dan Anda siap bersuci. Bergabunglah dengan 

mereka, Anda bisa sukses karena sesungguhnya di sanalah takdir keberuntungan 

Anda.  

Bila Anda berjuang dengan tulus dan rendah hati, lembut tutur katanya dan 

bersungguh-sungguh menjalankan Amanat Tuhan ini, maka niscaya Anda-lah yang 

akan terpilih menjadi Presiden RI yang akan datang karena Tuhan memberkati 

perjuangan Anda yang mematuhi Hukum dan Perjanjian Tuhan ini.  

Sungguh pewasiatan ini harus benar-benar Anda kaji karena kalau salah 

menyikapi, tantangan Anda menjadi berat sekali. Karena Tuhan bersikap sebagaimana 
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Anda menyikapi Firman dan Perjanjian Tuhan ini. Baik perhatian Anda, baik perhatian 

Tuhan. Anda lalai, Tuhan pun melalaikan Anda.  

Dan atas Kehendak Tuhan jualah dan demi masa depan Indonesia, saat ini kami 

dititahkan untuk membuka identitas ruh Anda. Hal tersebut demi untuk memayungi 

Anda dari perongrongan oleh pihak-pihak yang menginginkan Anda jatuh. Setidaknya, 

dengan identitas ruh Anda itu, Anda populer sebagai tokoh Sun Go Kong atau 

Hanoman yang pemberani dan ceplas-ceplos, dan itu disukai publik.  

Asal jangan arogan dan suka menantang, dan jangan sewenang-wenang, semua 

sifat itu menantang Pensucian Tuhan kepada Anda. Kalau itu perlu dibuktikan, Anda 

akan dipermalukan Tuhan di hadapan publik, maka lepaskan semua itu supaya Tuhan 

tak perlu mempermalukan Anda.  

Kalau Anda sudah bersama Tuhan dan sedang menjalankan mandat dari Tuhan, 

sifat semacam itu tak boleh terpakai karena penantangan-penantangan semacam itu 

sama saja dengan menantang ujian berat yang tak tertahankan, yang bisa menjadi 

penggulingan Anda sendiri. Karena Tuhan tak berkenan mandat dari-Nya dijadikan 

kesombongan dan pemaksaan, apalagi kesewenang-wenangan. Yang justru harus Anda 

perlihatkan adalah pelayanan kepada Tuhan melalui sikap pelayanan yang baik kepada 

masyarakat.  

Anda harus berhati-hati mengimani Ketentuan Tuhan ini karena kalau Anda 

celaka karena itu, Anda akan sulit bangkit lagi. Anda pada saat ini tak sedang 

berhadapan dengan Haji Lulung dan DPRD, tapi Anda justru sedang berhadapan 

dengan Tuhan yang akan menjawab tantanganmu. Maka jangan pernah bersikap 

sewenang-wenang dan mentang-mentang, serta sombong. Okay!  

Demikian kalau Anda melakukan lagi hal semacam itu, maka Tuhan akan 

menistakan Anda di depan publik. Penghinaan Tuhan atas diri seseorang akan 

menjadikan orang tersebut tersudut dan tak bisa berkutik kecuali mengakui 

kesalahannya dan mohon ampunan kepada Tuhan dan kemudian memperbaiki 

kesalahannya sampai tuntas. Demikian keberkahan menjadi deras kembali setelah itu.  

Demikian tahapan pensucian kami jelaskan. Adapun bilamana terdapat 

kesalahan yang disengaja dan berakibat fatal, seperti ketetapan Hakim Sarpin Rizaldi 

dan hakim-hakim lain yang fenomenal ketidakadilannya, maka mereka akan 

mengalami penistaan yang kekal karena Tuhan tak menginginkan kesalahan fatal atas 

hukum dan keadilan itu dapat terulang kembali.  

Demikian semua orang yang menyalahi hukum dengan sengaja, padahal mereka 

adalah aparat hukum yang seharusnya menegakkan hukum, maka mereka dinistakan 

Tuhan dengan menyebutkan namanya di dalam Kitab Suci Eden. Dengan demikian, 

mereka selama-lamanya dicap buruk, sampai seluruh keturunannya malu menyandang 

namanya.  

Selayak semuanya ingin ditentramkan Tuhan dan dipersatukan, hendaklah 

Anda maju selangkah lagi dari keberanian Anda yang sekarang ini karena yang akan 

Anda hadapi jauh lebih berat lagi dan itu berdilema tinggi, namun Anda diberkati 

Tuhan.  

Dan bilamana Anda memiliki ketegaran sekaligus kelembutan hati dan 

kebijaksanaan ketegasan, dan terpatri sebagai kepribadian Anda, maka panutan itu 
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menjadikan Anda dicintai bangsa Indonesia dan Tuhan. Demikian keterpaduan berkah 

itu akan memudahkan Anda mengatasi keadaan Indonesia yang berantakan sekali 

nanti.  

Ketegasan yang bijaksana dapat menenangkan dan lebih pas untuk situasi 

Indonesia. Dan demi penyadaran untuk Indonesia yang membutuhkan pimpinan yang 

jujur dan penuh perhatian pada masalah rakyat, rendah hati dan egaliter, dan bebas tak 

terkait dengan parpol mana pun, dan dimungkinkan bersedia menetralkan 

keyakinannya sehingga bisa berdiri di tengah dan adil.  

Dan adapun yang lainnya adalah bahwa Tuhan sudah menyatakan dalam 

Risalah Eden yang kami sebarkan ini, bahwa bilamana sudah selesai Pewasiatan Tuhan 

ini disiapkan oleh Eden semuanya, dan sudah dikirimkan kepada masing-masing yang 

dituju, maka sampailah sudah saatnya Eden diangkat Tuhan ke Surga Utama-Nya di 

angkasa luar. Dan di sanalah kami menyelenggarakan pensucian seluruh negara-negara 

dan bangsa-bangsa. Karena dengan demikian, para Rasul Eden tak terjamah oleh pihak 

mana pun yang sangat antusias untuk bisa diselamatkan Tuhan.  

Tentang Surga Eden di luar angkasa, Anda sebaiknya meruntut penjelasan 

kami dalam DVD Eden yang menjelaskan hal tersebut secara empiris. Dan ikuti gelagat 

UFO-UFO malaikat yang sudah siaga di angkasa luar dan mengarah ke bumi. 

Keterangan itu bisa diperoleh dari NASA di internet dan terlampir surat Ruhul Kudus 

ke NASA. Kalau Surga Eden itu telah terbukti kebenarannya, konsekuensinya semua 

orang di dunia ini ingin selamat ke Surga.  

Maka kesibukan Anda menjadi berkali-kali lipat karena Anda harus mengurusi 

dampak gempa sekaligus mengurusi semua konsekuensi dari Pewasiatan Tuhan ini. 

Anda bisa ngomel karena tiba-tiba kugabrukin pekerjaan sebegitu banyaknya. Sorry, tapi 

Anda jangan terlalu menimpakan kekesalan Anda kepada kami. Malapetaka alam 

memang begitu, suka saling memojokkan, maka gempa Nepal yang harusnya Anda 

salahkan. 

Dan bila kami mengurusi Penyelamatan Tuhan dari tempat yang tak bisa 

dicapai oleh siapa pun, maka penyelenggaraan pensucian semua bangsa-bangsa takkan 

terganggu sehingga bisa terselenggarakan secara adil dan seksama. Oleh karena itu, 

mengomel pun Anda dari Senin hingga Minggu, kenyataan yang Anda hadapi takkan 

ada yang berubah. Untung ada surat kami ini, jadi bisa melonggarkan hati dan akal. 

Bukankah begitu? Maka bersyukurlah supaya Rahmat Pertolongan Tuhan lancar. 

Kami yakin Anda bisa tegas menghadapi semua persoalan bangsa Indonesia, 

dan Anda bisa cermat mengawasi sistem penyeleksian pensucian bangsa Indonesia 

sehingga bisa berjalan sesuai dengan Hukum Tuhan. Dan Anda bisa bertahan benar 

dan suci dalam menyelenggarakan semua Amanat Tuhan dan amanat negara dan 

bangsa Indonesia.  

Untuk itu, kami harapkan Anda bisa datang ke Eden untuk menyatakan 

komitmen bersedia menempuh hidup suci dan bersedia melalui prosesi pensucian api 

dan pengakuan dosa sejujurnya, demi menolong bangsa Indonesia. Jangan takut 

berkomitmen hidup suci kepada Tuhan, mengingat manusia tak biasa melakukan hal 

itu karena takut tak kuat mempertahankan sumpah perjanjiannya untuk hidup suci 

kepada Tuhan.  
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Komitmen bersedia hidup suci demi perjanjian dengan Tuhan bisa 

diprosesikan kapan saja, kalau hati Anda sudah rileks dan sudah bisa fokus tulus 

bersuci. Ada atau tidak ada kami di Eden, prosesi pensucian Eden tetap bisa diadakan. 

Ada mereka yang kami titipi Istana Eden yang dapat mengadakan prosesi itu karena 

hakekatnya sama saja, karena Tuhan-lah yang meliputi Eden. Dia-lah penentu takdir.  

Hanya saja kalau Anda memilih suasana sakral Eden, niscaya Anda 

melakukannya sebelum pengangkatan para Rasul Eden ke Surga Utama, maka Anda 

terpaksa harus bersegera mengadakan kesepakatan berkomitmen suci di Hadapan 

Tuhan dan kami dan di tengah kesaksian para Rasul Eden. Dan itu berarti minggu ini 

juga Anda harus putuskan. Terserahlah, yang penting Anda itu patut suci, sebagaimana 

kesucian para Rasul Eden yang kami angkat ke Surga. Dan proses pensucian niscaya 

melalui prosesi yang sudah kami terangkan ini.  

Dan kami ingatkan bahwa ketergelinciran melakukan dosa bisa 

menggamangkan Anda karena Tuhan niscaya menyikapi kesalahan Anda itu melalui 

apa-apa yang sedang Anda fokus menginginkan keberhasilannya. Niscaya Anda tak 

bisa meraih keberhasilan itu. Percayalah!  

Sudah kusebutkan sanksi-sanksi Hukum Tuhan atas beberapa jenis kesalahan. 

Harap dimaklumi supaya Anda bisa mewaspadai gejala ketersalahan. Dengan sudah 

menyatakan sanksi Tuhan itu, ketika Anda menjalani suatu kenaasan, maka Anda bisa 

introspeksi diri dan Anda akan segera memperbaiki atau menebus kesalahan itu. 

Dengan demikian, ke depan Anda berhati-hati dan selalu menghindari kesalahan.  

Tapi bagi Tuhan siapa-siapa yang sudah bersedia dipilih Tuhan harus 

berkomitmen hidup suci. Dengan demikian, ketahanan jiwanya akan lebih dikuatkan. 

Nan, dia pun tak terbata-bata menghadapi persoalan-persoalan yang mengganggu  

hatinya dan bisa mapan menetapkan keputusan yang benar dan adil dan bermaslahat 

banyak.  

Dia pun menjadi tidak gamang menjauhi dosa dan senantiasa tertuntun selalu 

berada dalam kebenaran. Justru Tuntunan Tuhan yang konsistenlah yang akan Anda 

rasakan, dan Petunjuk-petunjuk Tuhan mengalir menginspirasi Anda. Dan Anda bisa 

mengelak dari bahaya-bahaya yang mengancam di sekitar Anda dengan cara yang 

tepat, benar dan terpuji.  

Dan Anda bisa mengatasi problem-problem dilematis dan yang berat, hanya 

cukup berdoa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk langkah apa yang harus Anda 

tempuh. Dan merenunglah sebentar menunggu Petunjuk Tuhan. Dan Jawaban Tuhan 

akan melintas dalam batin dan pikiran Anda secara jelas, demikian Anda bisa 

mengatasi masalah-masalah terpelik nanti dengan mudah. Anda harus berani melawan 

arus mainstream yang berbeda pandangan dengan Arahan Tuhan, dan kami percaya 

Anda bisa mengemban kepercayaan Tuhan ini.  

Kelancaran komunikasi dengan Tuhan melalui penginspirasian sungguh Anda 

perlukan, dalam menghadapi tanggung jawab yang begitu berat, maka sucilah. 

Komunikasi dengan Tuhan dan malaikatnya hanya bisa lancar kalau Anda suci. 

Novel Baswedan berani celaka untuk kebenaran dan KPK, dan berani melawan 

institusinya karena kebenaran yang diyakininya, menandakan tak semua polisi sama 

seperti Budi Waseso dan Budi Gunawan. Maka binalah komunikasi yang baik dengan 

polisi-polisi yang baik seperti Novel Baswedan. Adapun orang-orang yang akhir-akhir 
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ini tampil berdedikasi walaupun teraniaya, selayak itulah Pemilahan Tuhan terhadap 

orang-orang yang berani tampil buas.  

Dan orang-orang yang tertampilkan teraniaya sekarang ini menandakan 

mereka sedang terolah pensuciannya. Demikian, orang-orang yang mematuhi sumpah 

jabatannya akan menjadi panutan masyarakat. Demikian, perjanjian kudus memang 

banyak ujian-ujiannya, maka semua yang bersuci tegarlah dan tabahlah bersuci.   

 

Kedatangan Ruhul Kudus ke Dunia adalah Perjanjian di Dalam  

Kitab Suci Injil dan Al Quran 

Adapun kedatangan Ruhul Kudus ke dunia manusia sudah merupakan 

Perjanjian Kudus Tuhan yang tertera pada Kitab Suci Injil Surat Wahyu 1 ayat 7. 

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 1 ayat 7:  

Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka 

yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. 

Dari ayat ini, jelas secara harfiah memaknai tentang kedatanganku ke dunia, 

dan semua bangsa-bangsa akan melihat peristiwa tersebut karena teknologi sudah 

memungkinkan. Demikian kami nyatakan kepastian kedatangan Malaikat Jibril Ruhul 

Kudus yang mengendarai UFO akan mendarat di Monas. Itu sesuai dengan tanda yang 

sudah pernah diperlihatkan, yaitu melalui penampakan UFO di Monas yang pernah 

terekam oleh dua pemuda di sana (foto terlampir). 

Berombongan UFO-UFO malaikat yang telah dideteksi oleh NASA dan itu 

sesuai dengan rahasia (mutasyabihat) Kitab Suci  Al Quran, Surat Az-Zumar ayat 75. 

Kitab Suci Al Quran, Az-Zumar ayat 75: 

 

75. Dan kamu akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling `Arsy bertasbih 

sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan 

adil dan diucapkan: "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.” 

Demikian dituliskan di ayat 75 Az-Zumar ini, dapat dilihat malaikat-malaikat 

berlingkar membentuk formasi. Itu dimaksudkan UFO-UFO malaikat turun 

menampilkan diri di hadapan umat manusia membentuk lingkaran di sekeliling ‘Arsy. 

Adapun ‘Arsy’ biasa diartikan semesta yang berada di dekat dengan Surga di sisi Allah, 

dan tempat itu tak satu pun manusia yang mengetahuinya sebelum kiamat tiba. Dan 

hanya Tuhan-lah yang tahu di mana ‘Arsy-Nya itu.Tapi inilah penjelasannya. 

Bahwa Jakarta pernah ditetapkan tempat Surga-Nya, dan ketika Tuhan akan 

mengangkat Surga-Nya dari Jakarta mengangkasa, penjelasan itu sudah memaknai 

langit di atas Jakarta adalah ‘Arsy yang di maksudkan nubuah Kitab Suci. Niscaya itu 

akan terfaktualisasikan di hadapan publik. Kalau tak seperti itu, umat manusia tak bisa 

diyakinkan. Maka sungguh di langit di atas Jakarta itulah ‘Arsy Tuhan.  
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Demikian malaikat-malaikat datang dengan UFO-UFO, dan menebarkan kasih 

dari Tuhan. Kami datang untuk menyatakan penyatuan semua agama dan perdamaian 

dunia. Demikian Ruhul Kudus datang untuk memutlakkan Kemahaesaan Tuhan, 

dengan mengatakan puji-pujian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ketika umat 

manusia melihat malaikat turun mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa,  umat manusia 

yang bersaksi atas peristiwa itu pun bersedia mematuhi Ketentuan Tuhan yang baru 

ini, yaitu menetralkan keyakinannya dan manusia mau melepaskan keyakinannya yang 

lama.  

Sebab semua orang saat itu sudah yakin Tuhan sudah mengirimkan kepastian 

Ketentuan-Nya secara resmi melalui kedatangan Utusan-Nya yang malaikat. Aku, 

Ruhul Kudus, akan datang dengan wujud yang sama/identik dengan Lia Eden, supaya 

kami terlihat setakdir. Takdir Lia Eden dikaitkan denganku sebagai jaminan kebenaran 

Lia Eden. 

Kalau malaikat sudah nyata didatangkan Tuhan ke dunia dan mengendarai 

UFO, niscaya kami bukan manusia atau alien dari planet lain. Dan sebelum kami 

datang mendarat, kami sudah memberi kabar. Maka Ketentuan-ketentuan Tuhan yang 

kami nyatakan nanti tak lagi akan diabaikan, dan respon publik dunia akan gempar 

dan bersemangat bersuci agar dapat ditolong Tuhan ke Surga. Demikian pada 

umumnya, Ketentuan Tuhan pun takkan ditolak lagi, bahkan akan segera mengubah 

dunia dan peristiwa itu akan terjadi sungguh tak lama lagi. Percayalah!   

Demikian yang dimaksudkan malaikat-malaikat memuji Tuhan. Dan aku, 

Ruhul Kudus, datang memberi Keputusan Tuhan dengan adil kepada hamba-hamba-

Nya yang saling bersengketa dan bermusuhan.  

Di Indonesia kini sulit mendapatkan keputusan pengadilan yang adil, maka 

Ruhul Kudus dititahkan Tuhan mencontohkan Keadilan Tuhan dan membuka rahasia 

semesta alam dari Tuhan. Demikian Ruhul Kudus mengajak semua orang bertauhid 

mutlak kepada Tuhan. Segala pujian bagi Allah Semesta Alam.  

Atas hal tersebut, kiranya kami berharap Gubernur DKI berkenan memberikan 

izin mendarat di Monas suatu hari nanti, tak lama lagi selepas surat terbuka Ruhul 

Kudus sudah diterima oleh kalangan yang sudah ditetapkan Tuhan menerima Wahyu-

wahyu-Nya. Dan Anda dapat mempersiapkan diri dengan kalangan di bawah 

kewenangan Anda, dalam menghadapi gempa itu nanti. Sedangkan kami sudah 

waktunya pula harus meninggalkan Indonesia. Demikian secara umum Pewasiatan 

Tuhan sudah kami sampaikan.  

Jakarta dan Indonesia akan kami titipkan kepada Anda, termasuk Istana Eden 

di Jl. Mahoni 30 Bungur, Senen, Jakarta Pusat, yang isinya dipenuhi Wahyu-wahyu 

Tuhan Yang Maha Sakral dan Maha Keramat. Dan bila itu terganggu karena tak 

dipahami kemahakeramatannya, padahal tulahnya maha berat karena di sanalah 

sejarah Surga di dunia berawal. Demikian kami jelaskan sekarang ini tentang 

pentingnya Istana Eden terjaga dari tangan-tangan usil atau pemberhalaan atas semua 

benda-benda peninggalan kami di Istana Eden.  

Bahwa sesungguhnya semua benda yang kami tinggalkan di Eden itu adalah 

untuk bukti, di sana tempat turunnya Wahyu, demi untuk pengajaran mengenali 

Kewahyuan yang diturunkan di akhir zaman ini. Oleh karena itu, perlu dijaga 

Kelestariannya. Betapapun semua benda itu mengandung kekeramatan yang kuat, tapi 
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itu jangan disembah karena kepada Tuhan-lah umat manusia itu menyembah  dan 

keramatkanlah Wahyu-wahyu-Nya dan Sumpah-sumpahnya.  

Takdir Surga terbangun di rumah itu, sedangkan pensucian Lia Eden dan para 

Rasul Eden yang menyertainya telah berhasil membuktikan adanya pensucian Surga di 

dunia. Dan mereka akan berhasil membuktikan pengangkatan Surga dan membuktikan 

ada orang-orang suci di dunia ini yang diangkat ke Surga Utama Tuhan, yang berada di 

luar angkasa. Demikian, Istana Eden tetap disakralkan dan diayomi Tuhan.  

Adapun rumah di Jl. Mahoni 30 itu tak berpemilik dan bisa menjadi sengketa 

terhadap mantan suami Lia Eden, yaitu Aminuddin Day. Kalau dia berambisi 

menyatakan diri sebagai pemilik Istana Eden, maka Anda perlu mengetahui keadaan 

yang sebenarnya.  

Sesungguhnya rumah tersebut adalah warisan orang tua Lia Eden, dan surat 

akte rumah tersebut kala pemindahan namanya diurus oleh Aminuddin Day, tapi 

diam-diam dipindahkan atas namanya sendiri tanpa seizin Lia maupun ayah Lia. 

Perbuatan itu tak dipermasalahkan oleh keduanya karena menganggap hal itu tak 

penting dipersoalkan.  

Itu karena Lia memang tak suka mengurusi soal tetek-bengek akte dan tak 

pernah mengira rencana mantan suaminya yang ingin mengakui Istana Eden tersebut. 

Tapi hal itu sudah kami atasi. Oleh karena hal itu tak boleh terulang, maka dengan 

Mukjizat Tuhan, akte rumah tersebut sudah kami raibkan dan kini akte rumah itu ada 

di tanganku.   

Jadi Istana Eden kini tak berpemilik karena Istana Eden adalah milik Tuhan 

semata. Maka, tak satu pun orang yang bisa menyatakan dirinya pemilik Istana Eden 

karena tak ada orang yang bisa membuktikan memiliki aktenya.  

Dan Anda adalah yang diwasiati Tuhan menjadi Presiden RI sehingga otomatis 

sebagai penanggung jawab untuk menjadikan rumah tersebut sebagai kiblat dunia 

yang akan menjadikan Istana Eden sebagai tempat pertemuan semua umat yang 

berbeda-beda agama tapi yang bersedia menyatu dalam damai.  

Urusan itu akan menjadi tidak sulit bagi Anda setelah kami sudah datang ke 

dunia manusia menyampaikan Fatwa-fatwa Tuhan, maka semua urusan Eden akan 

lancar setelah itu. Justru Anda bisa sangat sibuk menghadapi minat masyarakat dunia 

atas Surga.  

Kalau diperlukan keterangan dari keluarga Lia, Anda bisa menghubungi 

anaknya Lia Eden, B. Muki Day yang bekerja di Bosowa sebagai Head of Corporate 

Legal, telp: 57944344 atau handphone: 0811085038, atau saudara kembarnya, yaitu 

Mukti Day yang sesungguhnya adalah reinkarnasi Yesus, yang selama ini menjauhkan 

diri dari ibunya karena tak mau dilibatkan dalam takdir Yesus.  

Maklumlah, dia dan isterinya adalah Muslim. Demikian terputus lama 

hubungan antara ibu dan anaknya. Maka sesungguhnya, dia pun perlu disucikan dan 

perlu belajar mengenali Eden secara langsung. Yesus dituhankan oleh umat Kristen, 

dan penuhanan atas Yesus itu kongkrit dan mapan. Maka keterputusan hubungan 

antara ibu dan anak itu memang takdir yang ditetapkan Tuhan atas keduanya.  

Kemudian Mukti Day berada dalam belantara kehidupan yang tak mapan, 

sampai Tuhan menakdirkan Mukti harus kembali karena penebusan umat yang 
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dibebankan Tuhan kepada Mukti sudah sampai waktunya diakhiri, yaitu semenjak 

ibunya yang reinkarnasi Maria itu berhasil merilis ke dunia, Fatwa Tuhan terkait 

dengan Penghapusan Semua Agama dan Penyatuan Semua Agama, sebagaimana saat 

ini sedang dirilis ke dunia.  

Demikian, Lia mengorbankan dirinya untuk menerima segala resikonya atas 

penyebaran Fatwa-fatwa Tuhan dan Pewasiatan-Nya, tapi anaknya, Mukti Day, dapat 

terlepas dari kungkungan karma penuhanan atas Yesus. Maria dan Yesus tak bersalah 

atas pengkultusan terhadap Maria dan penuhanan atas Yesus. Keduanya tak pernah 

memposisikan dirinya untuk disekutukan dengan Tuhan, demikian karma keduanya 

selesai, ketika Pewasiatan Tuhan ini sudah dirilis ke dunia pada saat ini. 

Nah, itulah yang mendatangkan perbaikan takdir bagi Mukti. Dan melalui 

penulisan Pewasiatan Tuhan ini, maka Lia Eden pun dapat membuka Mukjizat Eden. 

Demikian pada saat surat ini ditulis, Tuhan menitahkan Lia untuk memanggil Mukti 

agar bersedia mendiami Istana Eden karena ditinggalkan para Rasul Eden. Sekaligus 

itu menandai Mukti sudah waktunya disucikan dan akan menyusul ke Surga, setelah 

melalui pensucian dan pengabdiannya mengurusi Pewasiatan Tuhan bersama-sama 

dengan Anda.   

Maka kepada kedua anak kembar Lia itulah Anda bisa mengadakan kontak. 

Tapi perlu diketahui, kedua anak Lia itu sangat awam tentang Eden karena selama ini 

keduanya tak pernah mengetahui seluk beluk Eden dan segala hal terkait dengan 

Fatwa-fatwa Tuhan untuk Eden. Tapi mereka dapat dipercaya menjaga pemandatan 

Surga, selayak mereka berdua mencintai ibunya dan taat kepada Tuhan.  

Hanya saja, mereka berdua belum paham cara tirakat yang baik dan yang benar 

sesuai dengan persyaratan Surga. Mereka berdua masih berorientasi manusia awam 

yang duniawi, oleh karena itu kami titipkan keduanya kepada Anda.  

Tapi Istana Eden juga kami titipkan kepada senior murid-muridku yang pernah 

dikeluarkan dari Eden karena melakukan pelanggaran. Tapi sesungguhnya, kualitas 

keimanan mereka sudah mapan. Namun, kami memilih di antara mereka yang dapat 

mengemban tugas yang diberikan Tuhan kepadanya.  

Maka sepeninggal kami, merekalah yang akan berada di Istana Eden untuk 

beraktivitas mengabdi kepada Tuhan, sebagaimana menempuh ujian ulang untuk suci, 

selayak yang sudah lulus. Kepada merekalah Anda bisa mendapat banyak keterangan 

yang fasih.  

Dan apabila ada di antara mereka yang tak taat, Anda wajib memperingatkan 

mereka karena Anda pun penerima mandat dari Tuhan. Tapi Anda pun akan 

diingatkan mereka bila salah karena mereka itu sudah sangat paham Peraturan Tuhan 

di Eden, dan dari merekalah Anda dapat mengetahui kriteria bersuci di Surga Eden.  

Perlu diketahui bahwa selama 20 tahun, seluruh keluarga Lia menjauhkan diri 

dari Lia Eden, tak satu pun yang berani dekat. Fatwa ulama-ulama menyebabkan 

seluruh keluarga Lia Eden menganggap dia sesat sehingga komunikasi Lia dengan 

segenap keluarganya terputus, nyaris tak ada. Yang sesekali berkomunikasi, tapi itu 

pun sangat jarang, hanyalah anak bungsunya, B. Muki Day, itu saja. Tapi kondisi itu 

pun memang sudah Ketentuan Tuhan dan itu terdapat dalam Kitab Suci Al Quran 

Surat Maryam 17.  
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Kitab Suci Al Quran, Surat Maryam ayat 17: 

 

17. maka ia mengadakan tabir pembatas dari keluarganya lalu Kami mengutus roh kami 

(Jibril) kepadanya, lalu dia menyerupakan dirinya di hadapannya sebagai manusia 

sempurna.  

Demikian pembatasan Lia Eden dengan keluarganya sudah tercatat di ayat ini. 

Lia Eden adalah reinkarnasi Maryam atau Maria. Di Al Quran, Maryam, sangat spesial, 

satu-satunya perempuan yang dibahas Tuhan menjadi satu Surat tersendiri. Itu karena 

takdir reinkarnasi Maria tersebut memang spesial. Demikian di ayat ini jelas disebutkan 

Maryam didatangi Malaikat Jibril dan menyerupakan dirinya menjadi manusia 

sempurna di Hadapan-Nya. Adapun ketentuan peristiwanya baru akan terjadi tak lama 

lagi.  

Pembatas yang diadakan Tuhan terhadap Lia dan segenap keluarganya 

dimaksudkan supaya selama pensucian, Lia tak terganggu kefokusannya oleh siapa 

pun dari keluarganya yang niscaya tak bersedia menerima keimanan baru yang 

dicetuskan oleh Lia, yaitu melepas agama Islam dan membuat suatu pembaharuan 

yang masih sangat asing bagi keluarganya. Demikian mereka semua takut 

berkomunikasi dengan Lia dan menjauh. Demikian aplikasi rahasia Surat Maryam ayat 

17 tersebut. 

Indonesia akan tenggelam, demikianpun Jakarta dan Istana Eden yang ada di 

dalamnya. Tapi semua itu akan terjadi setelah establish kedudukan Anda sebagai 

penyelamat dan pemersatu Indonesia.  

Jakarta akan diguncang gempa dahsyat, tapi Istana Eden tetap utuh. Itu 

dimungkinkan karena rumah tersebut harus bisa membuktikan adanya Pengayoman 

Tuhan terhadap Istana Surga-Nya, tapi Istana Eden akan ditinggalkan semua 

penghuninya, dan tak berakte. Dengan demikian, mohon dipahami bahwa segala hal 

yang terkait pengaktean atas rumah itu tak bisa diadakan, hanya bisa diterima sebagai 

fakta bahwa rumah itu milik Tuhan semata.  

Demikian dikisahkan Surga yang dibatalkan dan para Rasul penghuni Istana 

Eden diangkat Tuhan. Istana Surga ditinggalkan para Rasul Eden dan tak berakte, itu 

akan dijadikan tempat berlindung dari gempa oleh Mukti dan Muki dan keluarganya, 

Umar Iskandar dan Hendrawati Umar, Niamullah Muiz dan anak-anaknya.  

Mereka semualah yang diwasiati Tuhan diperkenankan menempati Istana Eden 

dan sekaligus merupakan pihak yang akan menyertai Anda mensosialisasikan 

Pewasiatan Tuhan ini.   Adapun tak lama setelah Anda bisa menyatukan Indonesia dari 

segala permusuhan, tertera Ketentuan Tuhan menjadikan Anda sebagai Presiden RI.  

Jokowi dan Megawati sudah disebutkan dalam nubuah Surat Wahyu 17 ayat 11 

akan binasa. Tak dijelaskan kenapa, tapi peristiwa gempa sulit diprediksi, siapa yang 

bisa selamat. Demikian Tuhan mempersiapkan Anda jadi presiden melalui rilis 

pewasiatan ini sebelum kejadian gempa itu terjadi.  

Pengangkatan para Rasul Eden ke langit oleh Ruhul Kudus menyebabkan 

Pewasiatan Tuhan ini akan dipatuhi. Peristiwa pengangkatan para Rasul Eden ke Surga 

Utama Darussalam adalah peristiwa kehakikian yang maha sakral, dan dunia fokus 
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menyoroti peristiwa tersebut. Walaupun sesudahnya Jakarta hancur oleh gempa, tapi 

sorotan dunia selamanya akan fokus ke Jakarta dan Indonesia. Dari sanalah isi 

Pewasiatan Tuhan ini akan dibahas Indonesia dan dunia.  

Dan lembaga dunia untuk penyelamatan-penyelamatan bangsa-bangsa akan 

terwujud dan lembaga tersebut merupakan satu-satunya lembaga dunia yang paling 

diharapkan oleh semua negara dan bangsa-bangsa. Maka berharaplah dalam jangkauan 

prospek lembaga itu, Anda tetap bisa bertahan suci, demikianpun Mukti, Muki dan 

Niam.  

Karena kebakuan lembaga penyelamatan bangsa-bangsa itu segera akan 

berguna untuk memulai mengadakan satelit penerima informasi-informasi Firman-

firman Tuhan dan Petunjuk-petunjuk Tuhan untuk bangsa Indonesia dan dunia. 

Walaupun informasi-informasi dari satelit Surga bisa berkumandang ke seluruh dunia 

secara berkala dan berkesinambungan, tapi harus ada satelit khusus dari Jakarta demi 

kelancaran komunikasi dalam penyelenggaraan pensucian bangsa-bangsa dan demi 

kelancaran pengangsuran pengangkatan ke Surga.  

Demikian harus ada lembaga dunia yang akan mengurusi penyelamatan 

bangsa-bangsa dari Istana Eden yang tetap penuh berkah. Untuk itu diharapkan Anda 

perlu memikirkan hal tersebut sejak Anda bersedia menerima Amanat Tuhan ini.   

Sesungguhnya bila manusia yang bercita-cita tinggi mendirikan lembaga 

penting dunia, itu tak semudah membicarakannya dan mencita-citakannya, tapi 

berbeda kalau Tuhan yang menginginkannya. Tuhan bisa mengelola keadaan 

menjadikan hal itu sebagai program utama negara-negara di dunia. Demikian rilis 

pewasiatan Eden ini akan menghentak Indonesia dan kedatangan Ruhul Kudus 

menjemput para Rasul Eden menghentak dunia.  

Dan semua negara-negara dan bangsa-bangsa pun membutuhkan suatu 

konstitusi kelembagaan dunia untuk penyelamatan semua bangsa-bangsa. Dan untuk 

kelancaran semua itu, Anda, Mukti, Muki dan Niam wajib bersuci diri. Dan untuk itu, 

Anda dapat memperoleh keterangan dari para pengikut Eden yang senior. Dan itu 

akan menjadi contoh bagi semua pemimpin negara di dunia, bagaimana cara bersuci 

demi diselamatkan Tuhan dan Surga-Nya.  

Bila saatnya Anda dan bangsa Indonesia yang lulus seleksi pensucian harus 

kami jemput, berikutnya Anda akan sibuk mengadakan pengorganisasian 

pengevakuasian ke Surga Eden Darussalam. Atas Nama Tuhan, kami sampaikan 

bahwa setelah bangsa Indonesia bertaubat dan sudah menyatakan bersumpah setia 

kepada Tuhan, dan bersumpah meninggalkan dosa-dosa dan besedia hidup suci, maka 

kami akan datang mengangkat bangsa Indonesia secara bertahap ke Surga.  

Keterkutukan Indonesia menyebabkan bangsa Indonesia menderita. 

Penenggelaman wilayah Indonesia itu sudah merupakan Ketentuan Tuhan yang valid. 

Untuk itu, Anda harus memperhitungkan Ketentuan Tuhan tersebut dalam 

pembangunan Jakarta kembali.  

Terdapat Ketentuan Tuhan terhadap bangsa Indonesia bahwa siapa-siapa yang 

tak pernah terlibat menzalimi dan menistakan Eden, dan siapa-siapa yang tak pernah 

menistakan Wahyu-wahyu Tuhan yang disampaikan Eden, dan siapa-siapa yang tak 

pernah menyatakan Eden sesat di depan publik dan media massa, mereka semua dapat 
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dievakuasi ke bumi yang baru setelah menyatakan bersedia hidup suci, dan bersedia 

menerima Ketentuan Tuhan, penyatuan semua agama.  

Sungguh Tuhan tahu semua orang yang pernah menistakan atau yang 

menzalimi Eden. Tak ada yang bisa menutupinya di Hadapan Tuhan Yang Maha 

Melihat, Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.  

Adapun penyeleksian ke Surga takkan tersendat oleh kriteria Tuhan tersebut 

karena orang-orang yang terlibat penzaliman Eden selama ini, banyak yang sudah 

dikenali melalui keterangan-keterangan mereka di publik. Akan tetapi, nama-nama 

hasil seleksi yang diunggah ke satelit Surga Eden Darussalam akan memberi tanda 

pada nama-nama tersebut yang dinyatakan ditolak. Ribuan orang yang pernah 

melakukan penyerangan dan caci maki serta kemarahan terhadap Eden, dan itu tercatat 

semua di Sisi Tuhan. Jadi tim penyeleksi dimudahkan oleh otomatisasi seleksi Surga.  

Penyeleksian bangsa Indonesia yang di bawah otoritas Anda selaku Presiden RI 

nanti, tak dimungkinkan bila Indonesia tak melengkapi stasiun satelit yang bisa 

berhubungan dengan satelit Surga Eden Darussalam. Dan 240 juta penduduk Indonesia 

harus diseleksi dahulu melalui tim seleksi daerah dan itu diajukan ke kami sebelum 

seleksi yang lebih massal lagi, yaitu tingkat propinsi, dan kembali nama-nama yang 

tercatat diseleksi oleh Surga ketika sampai ke tingkat pusat.  

Dan kalau itu tak memakai jalur satelit sendiri, bagaimana tim penyeleksi 

Indonesia bisa lancar menyelenggarakan segera pengangsuran pengungsian? Adapun 

untuk penyeleksian segenap bangsa-bangsa di dunia juga diperlukan pengorganisasian 

yang terlatih dan terwakili oleh orang yang dipilih oleh masing-masing negara. Dari 

sanalah akan terbentuk lembaga dunia penyelamatan bangsa-bangsa.  

Untuk itu pun diperlukan stasiun satelit yang dipastikan didirikan di tempat 

yang sakral dan diberkati Tuhan, dan itu niscaya berada di wilayah Istana Eden. Maka 

diperkenankan mengubah Istana Eden untuk diperluas demi dijadikan pusat 

penyelamatan bangsa-bangsa. Dan di sanalah ditempatkan satelit yang berhubungan 

dengan Surga Eden demi kelancaran pengorganisasian penyelamatan seluruh bangsa-

bangsa.  

Itu pun harus Anda pikirkan setelah dunia menganggap perlu ada jaringan 

satelit khusus yang menghubungkan bumi ini dengan Surga Eden Darussalam. Maka 

pendanaan untuk itu bisa diusahakan melalui permusyawarahan bangsa-bangsa yang 

berminat diselamatkan ke Surga. Pengadaan satelit itu untuk pensucian bangsa 

Indonesia dan satelit untuk pensucian bangsa-bangsa terpilah oleh kefungsian dan 

kegunaannya.  

Demikian, semuanya dapat dievakuasi ke bumi yang baru setelah Pertaubatan 

Nasional oleh seluruh bangsa-bangsa karena itu adalah persyaratan pensucian untuk 

semua negara dan bangsa-bangsa bila ingin diangkat ke Surga. Pertaubatan Nasional 

oleh Presiden Republik Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia sudah kami sodorkan 

kepada Presiden Jokowi (surat untuk Jokowi terlampir). Tapi kalau Jokowi 

berhalangan, hendaklah Anda yang mengambil tanggung jawab itu. Atas perhatiannya, 

kami ucapkan terima kasih. 

Adapun pengevakuasian bangsa Indonesia ke Surga Eden Darussalam 

hendaklah segala pengurusannya disakralkan dan semua relawan yang membantu 

Anda untuk itu hendaklah ikut bersuci seperti Anda. Karena para Rasul Eden sudah 
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tak di sini lagi, maka Anda mencontohkan apa yang pernah Anda alami. Dengan 

demikian, semua orang yang akan membantu wajib disucikan supaya Anda nyaman 

bekerja. Dengan begitu tak ada yang berani khianat atau mencuri kesempatan demi 

kepentingannya sendiri. Dengan cara itulah bertahap dan secara pasti pensucian atas 

bangsa Indonesia dapat terselenggarakan.  

Persyaratan itu diutamakan dulu kepada orang-orang yang berposisi 

terpercaya ikut melaksanakan Amanat Tuhan. Penyelenggaraan Amanat Tuhan  

Yang Maha Keramat tak memungkinkan menggunakan orang yang masih bersedia 

melakukan dosa kalau terpojok. Orang suci yang dipercaya, dalam keadaan terpojok 

pun harus tetap benar dan bertahan suci.  

Dan setelah pengorganisasian pengevakuasian tersebut berjalan lancar, maka 

terpujilah Anda menjadi Rasul Tuhan. Dan Anda pun bisa bergabung dengan para 

Rasul Eden di Surga Eden Darussalam. Karena Jakarta akan tenggelam, demikianpun 

Istana Surga Eden di Mahoni, dan itu diprediksikan setelah 20 tahun mendatang. Maka 

hendaklah Anda mengamankan Wahyu-wahyu Tuhan semuanya ke Surga Eden 

Darussalam karena kefungsian Wahyu-wahyu Tuhan yang tertera di dinding-dinding 

Istana Eden juga sudah usai. Demikian kami nyatakan sudah selesai tugas Anda di 

Indonesia dan bawalah serta Tongkat Wahyu Tuhan ke Surga. 

Demikian dikisahkan tentang Surga yang tak bisa dimiliki oleh siapa pun, tak 

dimiliki oleh Lia Eden, pun oleh mantan suaminya, Aminuddin Day. Tak juga oleh 

anak-anaknya, atau keluarga Lia Eden lainnya, karena semuanya tak ada yang punya 

bukti akte kepemilikan atas Istana Eden. 

Oleh karena itu, takkan ada pihak mana pun yang bisa mengklaim sebagai 

pemilik Istana Eden. Maka biarlah Istana Eden tetap tak berpemilik karena akte yang 

sah ada di Tangan Tuhan semata. Demikian takkan ada perongrongan atas Istana Eden 

karena rumah tersebut sudah ditakdirkan sebagai simbol dan sejarah cikal bakal Surga 

yang nyata, yang dihadirkan Tuhan untuk umat manusia di dunia.  

Adapun masalah lain atas rumah tersebut adalah bahwa kami mempunyai 

‘pinjaman’ kepada Moch. Tjiptardjo, mantan Dirjen Pajak, yang pernah disucikan di 

Eden. Sehubungan pensucian uang gratifikasi yang pernah dinikmatinya, maka dia 

diwajibkan mengembalikan semua uang gratifikasi yang pernah diterimanya kepada 

pemberinya.  

Maka sibuklah dia mencari dan menghubungi para pemberi gratifikasi 

kepadanya, sampai kemudian dia mengalami kesulitan karena tak semuanya bisa 

ditemukan tempat dan alamat pemberinya. Dan bahkan ada yang tak diketahui siapa 

yang memberinya uang, karena pemberian itu berupa paket yang dibagi-bagikan bagi 

semua yang terlibat dalam kewenangan pengurusan pajak dari suatu pihak wajib pajak. 

Uang gratifikasi Tjiptardjo kemudian kami gunakan memprasaranai perbaikan-

perbaikan berbagai fasilitas di rutan Pondok Bambu dan Lapas Wanita Tangerang, di 

mana Lia Eden pernah dipenjara, dengan maksud uang-uang pemberian Tjiptardjo itu 

dapat menebus tulah pemenjaraan yang seharusnya merupakan resiko uang gratifikasi.  

Jadi kalau Anda juga pernah menerima uang gratifikasi, jangan lupa 

sumbangkan untuk memperbaiki fasilitas penjara. Demikian Anda pun menyarankan 

kepada kaum birokrat yang notabene lazim menerima uang gratifikasi demi pensucian 
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mereka. Betapapun pemberian gratifikasi itu ada kalanya adalah tanda ucapan terima 

kasih atas suatu kewenangan dan bukan pemerasan.  

Adapun uang gratifikasi yang diterima Tjiptardjo yang tak bertuan lagi itu 

kemudian selebihnya terpakai untuk merenovasi gedung Istana Eden dengan segala 

peralatan untuk mengadakan pendokumentasian Kewahyuan. Semua itu adalah 

pensucian uang dan harta Moch. Tjiptardjo dan istrinya, Yani.  

Dan semua peralatan pendokumentasian Wahyu-wahyu Tuhan sudah terpakai 

dalam pembuatan pewasiatan ini. Dan kalau itu berhasil guna untuk menyadarkan 

bangsa Indonesia, demikian pahala pensucian uang gratifikasi Tjiptardjo berpahala 

besar sekali. Dan itu bukan merupakan pencucian uang karena itu sangat berbeda, 

uang pensucian dihalalkan Tuhan karena diminta berdasarkan pengorbanan demi 

bersuci di Hadapan Tuhan. Sedang pencucian uang adalah untuk menyiasati uang 

haram untuk suatu benefit dari usaha yang halal atau usaha yang menguntungkan.  

Adapun pencucian uang gratifikasi dan korupsi itu tak melalui proses 

Pengadilan Tuhan. Sedangkan pensucian gratifikasi maupun korupsi oleh Tuhan, 

melalui Pengadilan Tuhan yang akan menetapkan untuk apa digunakan uang-uang 

yang disucikan itu. Karena ada kalanya uang gratifikasi ataupun korupsi tak bisa 

disucikan lagi karena satu dan lain sebab, yang menurut Penilaian Tuhan uang itu 

harus dibalaskan dengan penghakiman.  

Sayangnya, mantan Dirjen Pajak dan istrinya itu tak langgeng bertahan 

disucikan. Mereka tak sanggup disucikan lebih jauh ketika mereka berdua sampai 

kepada pensucian terhadap hal-hal yang mereka cintai. Dan mereka keluar dari Eden 

atas kehendak mereka sendiri dan mengabaikan sumpah-sumpah mereka kepada 

Tuhan dan Sumpah Tuhan kepada mereka yang menjanjikan Moch. Tjiptardjo, yang 

reinkarnasi Nabi Nuh dan Columbus itu, untuk menjadi calon Presiden Indonesia yang 

suci dari Tuhan.  

Sesungguhnya Tuhan senantiasa mempersiapkan calon presiden dengan 

beberapa cara. Terpulang kepada manusia, siapa lebih bisa diandalkan untuk suci. 

Dengan kaburnya Moch. Tjiptardjo dari arena pensucian Eden, maka dana yang 

disumbangkan untuk merenovasi Istana Eden pun menjadi absurd kehalalannya, 

walaupun dia ikhlas memberinya dan telah menyatakan tak bersedia menerima 

pengembalian uang sumbangannya tersebut. Tapi Surga tak bisa memendam 

ketidaksucian pemberi dananya.  

Ketika kami kehilangan calon Presiden Indonesia yang bisa suci, maka 

demikian Tuhan mengambil langkah mengarahkan pilihannya kepada Jokowi dan 

Anda. Demikian misteri perjalanan takdir Anda dan Jokowi pun menjadi pesat dan 

berhasil. Dan inilah surat kami yang menjelaskan segala misteri di balik suatu takdir 

yang melibatkan Anda. Bahwa Jokowi sudah jadi presiden, tapi sayangnya dia tak 

bertakdir lama sebagai presiden. Rahasia nubuah Injil Surat Wahyu 17 ayat 11 

membatasinya.  

Peristiwa gempa membuat peta politik pun deadlock, demikian pembalasan 

Tuhan atas sumpah yang pernah diucapkan masing-masing tapi diabaikan atau 

dikhianati dan janji-janji yang tak ditepati, semua itu akan bertulah dan menghantam 

pribadi masing-masing. 
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Demikian wujud Penghakiman Tuhan kepada Indonesia. Dalam hiruk-pikuk 

dosa dan keputusasaan mencari jalan keluar, demikianpun rundungan malapetaka 

yang tiada henti-hentinya dan memanikkan semua orang sehingga saling mencelakai. 

Takdir Jokowi dan Megawati telah tertulis, itu sesuai dengan nubuah dalam Kitab Suci 

Injil, Surat Wahyu 17 ayat 10-14 bab penghakiman atas Babel. 

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 17 ayat 10:  

ketujuhnya adalah juga tujuh raja: lima di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan 

yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja.  

Ketujuhnya adalah tujuh Presiden Indonesia. Adapun surat pewasiatan ini dimulai 

penulisannya di masa akhir jabatan SBY sebagai Presiden RI. Seperti itulah yang tertera 

di Surat wahyu 17 ayat 10 ini bahwa sudah berlalu masa pemerintahan 5 Presiden 

Indonesia, yaitu Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Yang dimaksud 

yang satu ada ialah SBY yang sedang memerintah pada saat itu. Adapun yang 

dimaksudkan yang lain yang belum datang itu adalah presiden ketujuh, yaitu Jokowi.  

Namun, rahasia Surat Wahyu ini juga menyatakan kalau dia memerintah itu tidak 

lama. Demikian kami menyeruak merilis Pewasiatan Tuhan ini untuk melapangkan 

adanya solusi dari Tuhan atas peristiwa Indonesia kala mengalami kevakuman 

pemimpin negara yang akan dialami tak lama lagi.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 17 ayat 11:  

Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja 

kedelapan dan namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. 

Adapun kata binatang di ayat ini adalah simbol parpol PDIP, ketuanya 

Megawati adalah presiden kedelapan. Nan, satu dari ke tujuh itu dimaksudkan adalah 

presiden yang ke tujuh, Jokowi, maka presiden yang ketujuh dan yang kedelapan akan 

binasa. Tapi kenapa Megawati disebutkan adalah presiden kedelapan?  

Itulah rahasia yang tersimpan sangat dalam bahwa Megawati sekarang ini 

seperti presiden ke delapan di Indonesia. Sulitkah dibayangkan? Rahasia Surat Wahyu 

ini yang mengedepankan suatu sindiran bahwa Megawati berlaku seperti presiden ke 

delapan, sebab dia menempatkan Jokowi hanya sebagai petugas partai, maka 

kedudukannya lebih tinggi dari presiden. Dan itu pun bisa diinterpretasikan Megawati 

sedang menyongsongkan image rencananya untuk jadi presiden yang kedelapan. 

Tapi Sindiran Tuhan di Surat Wahyu 17 ayat 11 ini sungguh sangat mengena 

dan terbuka. Seluruh bangsa Indonesia mengetahui secara jelas keadaan itu. Tapi 

nubuah ayat tersebut menyatakan “yang raja ketujuh dan raja yang kedelapan akan binasa”. 

Berarti Jokowi dan Megawati akan binasa.  

Tertera kata kebinasaan terkandung suatu keadaan darurat, tak disebutkan 

sebagai turun tahta atau kematian tapi kebinasaan. Gempa dahsyat dapat 

mengakibatkan kebinasaan. Demikian kiasan ayat tersebut yang menjadi ayat terahasia 

(termaterai) itu menyatakan secara tersirat bahwa pemerintahan Jokowi akan berakhir 

di tengah jalan.  

Sungguh semua akan sedih termasuk kami semua para malaikat dan para 

Rasul Eden. Tapi Perjanjian Tuhan bila sudah dibakukan di Kitab Suci-Nya, niscaya 

terjadi. Walaupun begitu, semumpung Pengadilan Tuhan sedang terselenggarakan, 

Jokowi bisa mengadakan suatu permohonan kepada Tuhan untuk dapat menghindari 
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keterlaksanaan nubuah tersebut, dan itu niscaya melalui kepatuhannya terhadap 

Pewasiatan Tuhan yang ditujukan kepadanya.  

Semoga waktu yang amat sempit ini dapat digunakan untuk mengubah takdir 

Jokowi. Sungguh, itu suatu yang dimungkinkan, semumpung kami masih di sini, 

sehingga dapat mengkomunikasikan apa Jawaban Tuhan untuk itu. Oleh karena itu, 

kami pentingkan menyampaikan hal tersebut selagi masih ada waktu beberapa hari 

menjelang akhir Mei.  

Pembatalan nubuah dapat dilakukan Tuhan di Hari Pengadilan-Nya sekarang 

ini. Itulah kekhususan Hari Pengadilan Tuhan yang sedang diselenggarakan-Nya. Dan 

ada kami yang ikut mendoakan Jokowi agar Tuhan berkenan memberi jalan pada 

Jokowi bisa bebas dari ketentuan takdirnya dalam nubuatan Surat Wahyu tersebut. Dan 

ada kami yang bisa menyampaikan apa Ketetapan Tuhan atas hal tersebut.  

Oleh karena para Rasul Eden tak dikenal oleh pihak Istana dan Jokowi, maka 

dikhawatirkan surat kami ini terdampar tak dianggap penting atau terlambat terbaca 

oleh Jokowi, padahal tenggat waktu akan berakhir pada 30 Mei 2015. Karena gempa 

yang sudah kami umumkan tak bisa melebihi batas bulan Mei, maka masih ada waktu 

5 hari untuk menyelamatkan Jokowi. Adapun Anda punya hubungan dekat dengan 

Jokowi, maka please, beritahu kepadanya untuk mementingkan Pewasiatan Tuhan ini 

segera. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.  

Perlu kami beritahukan bahwa adapun keterkaitan takdir Jokowi dengan takdir 

Megawati yang tertulis di Surat Wahyu tersebut adalah berkenaan dengan keterpilihan 

Jokowi menjadi presiden karena didukung oleh Megawati yang notabene diayomi oleh 

Nyi Loro Kidul. Demikian dia terikat perjanjian dengan Nyi Loro Kidul semenjak dia 

menyertai Megawati ke makam Soekarno.  

Nubuah Kitab Suci Injil Surat Wahyu 17 ayat 10 memungkinkan Tuhan 

mengadakan penauhidan kembali bangsa Indonesia. Dan melalui Pewasiatan Tuhan 

ini, Pasal Hukum Tuhan dalam Pengadilan-Nya sekarang ini terkemuka melalui 

peristiwa-peristiwa yang disoroti Tuhan, termasuk masalah kemusyrikan yang 

dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin negara. Dan upaya kita menyelamatkan jiwa 

Jokowi adalah merupakan momen pengupayaan pembatalan nubuah melalui Perjanjian 

Tuhan yang terkini.  

Adapun kalau Jokowi bisa berhasil kita selamatkan, maka Anda harus 

menunggu pemilu 2019 yang akan datang. Tapi pengangkatan Anda sebagai Rasul 

Tuhan telah dijaminkan Tuhan, surat Pewasiatan ini adalah jaminan Anda terpilih jadi 

Rasul Tuhan. Sedangkan pemandatan Anda untuk menyelamatkan bangsa Indonesia 

ke bumi yang baru tetap menjadi tanggung jawab Anda karena itu sudah tertulis di 

Injil. Dan Anda bisa menyatukan langkah dengan Jokowi untuk pensucian bangsa 

Indonesia dan pemulihan Jakarta. Demikian kami telah menyampaikan dua rancangan 

plan A dan plan B kepada Anda.  

Demikian surat panjang Ruhul Kudus ini menyampaikan Pembaptisan Tuhan 

kepada Anda sebagai calon Presiden RI yang akan mengisi kekosongan kursi presiden 

itu nanti. Proses itu akan datang dengan cepat, sebagaimana setelah gempa dahsyat ini, 

semua orang di Indonesia jadi gamang dan kacau. Pada saat itu, jargon-jargon politik 

akan segera berubah setelah peristiwa gempa.  
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Saran Tuhan untuk menjadikan NKRI jadi republik teokrasi sepertinya tak sulit 

lagi setelah itu, dan setidaknya Pewasiatan Tuhan ini sudah diketahui publik. Tapi 

Anda sebagai calon presiden dari Tuhan, sudah diketahui publik. Demikian Anda 

sudah akan memasuki pusaran pencalonan sebagai presiden tak lama lagi.   

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 17 ayat 12:  

12. Dan kesepuluh tanduk yang telah kaulihat itu adalah sepuluh raja, yang belum mulai 

memerintah, tetapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, 

bersama-sama dengan binatang itu.  

Bahwa akan ada kolaborasi kepemimpinan oleh sepuluh pemimpin-pemimpin 

parpol. KMP dan KIH pun bersatu seperti dalam kalimat “kesepuluh raja-raja itu 

bergabung dengan binatang itu”, tapi kemudian hanya 1 jam saja mereka menerima kuasa 

karena setelah itu kuasa itu ditentang oleh masyarakat yang tak lagi mau menerima 

calon presiden dari mereka. Karena Tuhan sudah menetapkan Anda sebagai calon 

presiden yang diberkati-Nya.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 17 ayat 13:  

13. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka, mereka berikan kepada binatang 

itu.  

KMP dan KIH pun sepakat calon presiden berasal dari KIH.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 17 ayat 14:  

14. Mereka akan berperang melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba akan 

mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas 

segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang 

terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia." 

Disebutkan bahwa mereka akan berperang melawan anak domba, dalam hal ini 

istilah anak domba itu adalah Ruhul Kudus, sebutan untuk peranan Ruhul Kudus 

dalam misi pengorbanan malaikat karena ditentang oleh golongan mayoritas Islam 

sehingga gagal mendirikan Surga di Indonesia. Tapi akan tampil kekuatan yang 

dominan melakukan penentangan terhadap golongan koalisi parpol yang sudah 

menjenuhkan perangainya 

Setelah ada kepastian aku benar adalah Malaikat Jibril Ruhul Kudus yang 

diistilahkan di ayat ini sebagai anak domba, hal itu diadakan untuk menjaga 

kerahasiaan nubuah di dalamnya, maka niscaya bangsa Indonesia akan lebih berani 

mengungkapkan pembelaannya terhadapku. Demikian rakyat lebih memilih Anda 

yang dicalonkan Tuhan daripada calon dari koalisi parpol.  

Pewasiatan Tuhan ini sudah mengarahkan pencalonan Anda jadi Presiden RI, 

dan bangsa Indonesia pada saat itu nanti sudah menyesali peristiwa pembatalan Surga 

oleh Tuhan. Maka Pewasiatan Tuhan ini merupakan janji penyelamatan bagi bangsa 

Indonesia. Demikian di dalam ayat ini disebutkan anak domba akan mengalahkan 

mereka, dan mereka yang bersama denganku juga akan menang, yaitu mereka yang 

terpanggil, yang terpilih dan yang setia.  

Dan Anda-lah orang yang terpilih dan murid-muridku yang ingin mengulang 

lagi pensuciannya adalah orang yang setia. Sedangkan Mukti, Muki dan Niam adalah 
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orang-orang yang terpanggil. Dan akan menyusul orang-orang yang akan terpanggil 

dan yang terpilih dari berbagai belahan dunia ini.  

Demikian, masyarakat Indonesia akan bangkit membela Ruhul Kudus dan misi 

kami, dan kami harapkan Anda akan membawa mereka sampai kepada misi 

penyelamatan bangsa Indonesia nanti. Demikian Janji Tuhan bahwa Ruhul Kudus-lah 

yang akan menang. Demikian sekelumit nubuah Kitab Suci Injil yang tanpa Anda 

sadari melibatkan takdir Anda.  

Istana Eden akan kami tinggalkan beserta seluruh isinya. Para Rasul Eden yang 

selama ini menempati Istana Eden, takkan membawa apa pun dari Istana tersebut 

selain pakaian sehari-harinya dan beberapa peralatan penyimpanan data Eden, yaitu 

server dan hard disk dan dokumen-dokumen yang akan terpakai di Surga Eden 

Darussalam serta kamera video dan kamera foto untuk dokumentasi.  

Dan semua peninggalan di Istana Eden tersebut, selain merupakan pengikat 

terhadap kelanjutan pekerjaan yang diamanatkan kepada generasi kedua Eden, juga 

merupakan peninggalan yang bersejarah.  

Tapi kami meninggalkan komputer dan database yang lengkap dan hard disk 

yang meliputi pendokumentasian Firman-firman Tuhan yang sudah diturunkan. 

Semua peralatan perekaman pun kami tinggal sebagai kenangan bagaimana Wahyu-

wahyu Tuhan direkam di ruang rekaman yang sangat kecil itu. Hal itu niscaya 

mengikat perhatian publik yang ingin menyaksikan jejak para Rasul Eden.  

Demikian semua yang ditinggalkan di sana adalah merupakan wasiat bagi 

seluruh bangsa-bangsa dan seluruh umat agama apa pun. Dari semua yang 

ditinggalkan di Istana Eden, semuanya berharga untuk dijadikan jejak pensucian para 

Rasul Eden yang sudah pergi dan diterima Tuhan mengurusi pensucian semua bangsa-

bangsa di dunia menyertai para malaikat yang bertugas di Surga. Dan apa pun yang 

tertinggal di Istana Eden akan menjadi benda-benda bersejarah sekaligus jadi 

penyemangat bersuci bagi bangsa-bangsa.  

Adapun Anda sebagai calon Presiden Indonesia pilihan Tuhan perlu menjalani 

pensucian Tuhan. Selain pensucian sifat-sifat negatif, juga terdapat pensucian harta 

yang haram atau yang setengah atau sepersepuluh haram. Peredaran uang di dunia ini 

tak ada yang bebas dari keharaman, setidaknya perlintasan antara yang haram itu 

bercampur-baur dengan yang halal, itu saja mana bisa ada uang yang halal murni dan 

yang suci? Padahal Rasul Tuhan diwajibkan hanya menggunakan uang halal yang 

bersih alirannya dari hulu hingga hilir.  

Dan untuk mengetahui pijakan kesucian secara mendasar, untuk itu kami wajib 

menjelaskan kepada Anda bahwa untuk melaksanakan wasiat mengurusi Wahyu-

wahyu Tuhan yang kami tinggalkan di Istana Eden, kiranya Anda perlu memikirkan 

pengembalian dana yang pernah disumbangkan oleh Moch. Tjiptardjo untuk 

merenovasi Istana Eden. Karena dengan kesalahan Moch. Tjiptardjo meninggalkan 

arena pensucian Tuhan di Eden, maka uang sumbangannya pun tak halal lagi bagi 

Surga-Nya. Oleh karena itu, kami harapkan Anda mengikat diri terhadap Surga dengan 

cara mengembalikan uang Moch. Tjiptardjo tersebut lebih kurang senilai 4 milyar 

rupiah.  

Pemberitahuan ini mungkin aneh bagi Anda. Eden dan Anda belum saling 

mengenal secara pribadi. Anda belum pernah bertemu muka dengan Lia Eden dan para 
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Rasul Eden, tapi tiba-tiba kebebanan kewajiban menebus penghalalan dana renovasi 

Istana Eden, padahal Anda belum tentu bersedia bersuci, dan belum tentu mau percaya 

atas keterangan-keterangan kami ini.  

Dan Anda pun tahu, Eden dianggap sesat oleh ulama-ulama dan masyarakat 

Indonesia. Kepakeman tuduhan itu bisa membuat Anda tak berani mengambil resiko 

memperjuangkan Amanat Tuhan ini dan menurut Anda akan merugi untuk kesia-

siaan, tapi itulah cara penyajian materi ujian keimanan dan pensucian. Anda percaya 

silakan jalan, tapi bila Anda menolak, kami pun tetap jalan sebagaimana plan A Tuhan 

atas Tjiptardjo yang gagal dulu itu, maka kami kemudian menyelesaikan urusan 

dengan melaksanakan plan B, menjadilah takdir Anda dan Jokowi.  

Dan adapun apabila pewasiatan untuk Anda ini gagal, sebut saja itu tawaran 

terakhir untuk pertolongan bagi bangsa Indonesia, maka tertutuplah juga kemungkinan 

Pertolongan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Segala sesuatu terpulang kepada 

ketotalan manusia yang ditunjuk. Tuhan senantiasa punya berbagai rancangan yang 

berbeda-beda, tapi semuanya merupakan solusi yang ditawarkan untuk Indonesia.  

Tapi kami pasti akan meninggalkan Jakarta, tak lama setelah urusan 

pewasiatan sudah beres. Dan Pewasiatan Tuhan sangat berharga untuk ditinggalkan 

begitu saja, demikianpun Istana Eden di Jl. Mahoni 30 Bungur, Senen, Jakarta Pusat.  

Maka pewasiatan ini juga kami bagikan kepada media massa, tak kupedulikan 

media massa kembali menanggapinya secara dingin lagi. Tapi kami punya sarana 

satelit Surga yang sudah dapat kuaktifkan mendunia, sesaat setelah Mukjizat Eden 

sudah dapat dibuka melalui persyaratan Pewasiatan Tuhan ini selesai diadakan secara 

lengkap penulisannya oleh Lia Eden dan telah dikemas menjadi buku dan risalah serta 

DVD oleh para Rasul Eden.  

Dan dia berani menerima resiko apa pun sebagai akibat perilisan Pewasiatan 

Tuhan ini, yang penuh dengan Ketentuan-ketentuan Tuhan yang membahayakan 

nyawanya. Maka dengan demikian, terbukalah Mukjizat Eden mendunia.  

Selanjutnya, segenap pekabaran Firman-firman dan Fatwa-fatwa Tuhan akan 

disiarkan langsung melalui satelit Surga mendunia. Intervensi satelit Surga Eden 

Darussalam  tak bisa dihindarkan oleh semua satelit bumi dan semua channel televisi 

dan jaringan I.T di seluruh dunia, kecuali mematikannya karena tak mau mendengar 

dan menyaksikan keterselenggaraan Hari Kuasa Tuhan dan Hari Pengadilan-Nya.  

Demikian kontak Anda dengan kami bisa melalui satelit Surga Eden yang 

selamanya terbuka untuk diakses. Demikian, Anda takkan perlu mengkhawatirkan 

bahwa Anda menanggung sendiri penugasan Tuhan terhadap Anda ini karena ada 

kami yang senantiasa bisa memberikan konfirmasi Petunjuk Tuhan. 

Rumah itu tak berakte, maka tak berpemilik lagi ketika kami tinggalkan karena 

Lia Eden pemilik sah sudah pergi. Tapi rumah ini pun menjadi rumah Tuhan belaka, 

maka jadikan rumah ini sebagai tempat Anda bisa mengontak kami.  

Nan, Anda hanya tinggal berpikir apakah kami ini benar, atau tidak bisa 

dipercaya.  Semuanya terpulang kepada pilihan hati sanubari Anda. Dan apabila Anda 

tak paham juga takdir apa yang kami sodorkan, dan Anda abaikan hal itu, kami juga 

tak bisa memaksa Anda. Tapi kami sudah ikhlas meninggalkan semuanya, sekalipun 

tak ada yang bersedia mengelola Pewasiatan Tuhan dan peninggalan Surga.  
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Kalau takdirnya seperti itu, kami tinggal meneruskan langkah-langkah 

berikutnya, yaitu mensucikan semua bangsa-bangsa di dunia dan menyelamatkan 

mereka semua yang mau bersuci. Selayak semua ketentuan hanya berasal dari Tuhan 

semata, kami memaksakan diri berterus terang tentang isi Pewasiatan Tuhan dan 

tentang semua yang kami tinggalkan, dan demikianpun tentang rumah Istana Eden 

yang maha keramat itu. Karena di rumah itulah tempat turunnya Wahyu-wahyu Tuhan 

dan telah pernah ditetapkan sebagai kedudukan Istana Kerajaan Eden dan Surga Eden. 

Di rumah ini pulalah semua para Rasul disucikan.  

Kusebut maha keramat karena akan disakralkan oleh semua orang di dunia, 

dan akan menjadi orientasi kiblat bagi semua orang di dunia karena manalah yang 

terpandang nyata bagi semua orang yang mengharapkan Surga dan Penyelamatan 

Tuhan, kecuali peninggalan Ruhul Kudus dan para Rasul Eden yang sudah diangkat ke 

Surga Utama.  

Sedangkan harapan semua orang atas Surga akan dirasakan menentramkan 

apabila bisa mendatangi Istana Eden yang pernah dinyatakan Tuhan sebagai Istana 

Kerajaan Surga.  Demikian peninggalan itu menjadi monumen suci untuk dunia.  

Adapun kami mewakili Tuhan mengadakan perjanjian kepada Anda, dan 

dalam perjanjian kita ini ada hal yang harus dilengkapi prosedur pensuciannya, yaitu 

soal dana dari Tjiptardjo yang sesungguhnya berasal dari uang yang sudah disucikan, 

maka sesungguhnya halal. Sayangnya, dia tak mematuhi Sumpah Tuhan dan 

sumpahnya sendiri.  

Demikian uang sumbangannya kemudian harus kami kembalikan. Adapun 

para Rasul Eden tak mungkin mengembalikan uang Tjiptardjo tersebut. Mereka semua 

sudah lama melepas pekerjaan mereka dan berfokus hanya sebagai abdi Tuhan di 

Surga, maka mereka semua tak berpenghasilan lagi. Tapi dalam perjanjian Tjiptardjo 

kepada Tuhan, dia menyatakan tak bersedia menerima pengembalian uangnya tersebut 

karena dia memang yakin uang tersebut telah digunakan untuk merenovasi gedung 

Istana Kerajaan Surga dan atas Titah Tuhan kepadanya. 

Keimanannya atas hal itu tulus, tapi Anda yang menerima pewasiatan atas 

Istana Eden, perlu mengetahui prospek pensucian Anda bahwa dari uang yang sudah 

disucikan saja bisa bermasalah dan menjadi tidak halal lagi, kala sang pemberi bersalah. 

Dan jadikanlah pengalaman Tjiptardjo itu sebagai rujukan betapa Tuhan akan 

mensucikan Anda seperti cara yang sedang kami terangkan sekarang ini.  

Sesungguhnya yang boleh terpakai oleh Anda, setelah bersedia menerima 

Pewasiatan Tuhan ini adalah hanya uang halal yang murni, sepermurnian yang sedang 

kami ajarkan sekarang ini melalui sumbangan Tjiptardjo tersebut.  

Kalau Anda mau terpuji oleh suatu prestasi yang agung, jalankan amanat ini, 

dan Anda akan tahu bagaimana Tuhan akan menempatkan Anda. Dan kalau Anda 

dapat meyakini kebenaran yang kami sampaikan ini, dan Anda menjalankan Amanat 

Tuhan ini, maka Anda akan menghargai pengembalian uang Tjiptardjo itu 

sesungguhnya adalah suatu amanat yang fundamental yang wajib berhasil Anda lalui. 

Kesediaan Anda membagi penghasilan Anda untuk menebus kehalalan 

renovasi Istana Eden adalah suatu pengorbanan yang bernilai karena Anda mengetahui 

bahwa uang yang jumlahnya cukup besar itu sesungguhnya hanya merupakan 

pertaruhan keimanan. Tapi dari sini ada pengajaran yang tak biasa bahwa setelah Anda 
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dapat menaklukkan diri Anda untuk mempertaruhkan uang Anda itu demi keimanan 

Anda atau mungkin saja demi janji yang belum tentu benar, maka pahamilah bahwa 

Anda disuruh berfikir, apakah Tuhan itu ada dan Surga itu ada? Dan apakah aku 

benar-benar adalah Malaikat Jibril? Semua terpulang pada cara berpikir Anda dan 

pilihan tujuan hidup Anda.  

Dan Anda punya pilihan melihat ini lebih teliti dan berhati-hati atau 

menghargai kebenaran ini secara utuh. Dan demikian caranya bila Anda berani 

gambling untuk suatu kebenaran yang Anda yakini.  

Semua yang kami nyatakan di surat kami ini nyata, senyata Wahyu-wahyu 

yang diturunkan Tuhan di Eden. Tapi ketika Anda menerima pewasiatan ini, Anda 

belum kenal sama sekali Eden. Dan Anda belum bisa yakin benarkah aku ini Malaikat 

Jibril Ruhul Kudus dan benarkan akan ada gempa dan kiamat, dan benarkah aku akan 

datang untuk membatalkan Surga dan akan mengangkat para Rasul Eden ke angkasa 

luar?  

Semua itu janji yang belum nyata adanya. Tapi suatu paket kebenaran hakiki 

yang utuh sudah ada di tangan Anda. Pelajarilah semua itu. Dan kalau Anda mau 

bergeser dari semua ini, pikirkanlah!  

Dan kami mengujimu melalui pengembalian dana renovasi yang belum tentu 

mau diterima oleh Tjiptardjo. Nun, kemuskilan ini sangat berharga.  Selayak perjanjian 

itu, nyatanya semata-mata untuk menghalalkan pendanaan renovasi suatu rumah yang 

ditinggalkan tanpa pemilik yang sah sama sekali dan tak berakte.   

Itu seperti tantangan keikhlasan dan ujian keimanan yang lebih dari biasa, 

harus total tapi itu bisa menggugurkan segala prasangka terhadap tuduhan sesat atas 

Eden. Masa’ orang sesat koq pensuciannya berat banget, iya kan?  Dan kesucian Surga 

pun dapat ditengarai. Itulah tujuan pensucian Anda dan yang akan memuliakan Anda.   

Dan terus terang, di dalam rumah tersebut yang dipenuhi Wahyu-wahyu 

Tuhan yang terkini, juga terdapat logo-logo Kerajaan Eden yang terbuat dari emas, dan 

Tongkat Wahyu Tuhan yang juga mengandung emas. Jadi kalau itu diangkat oleh 

pencuri, Anda selaku orang yang ditunjuk dalam wasiat Tuhan, niscaya yang langsung 

bertanggung jawab atas hal itu, maka jadikan Jakarta aman seperti Tokyo yang bukan 

Surga tapi aman. Demikian pensucian Anda telah kami mulai. Percayalah, ini semua 

mengandung kekeramatan yang tertinggi dan terkuat.  

Apa yang kuinginkan dengan menyebutkan di Istana Eden yang kami 

tinggalkan itu banyak barang berharganya, dan menyebutkan logo-logonya terbuat 

dari emas, padahal surat untuk Anda ini akan kami rilis ke media massa. Jadi publik 

akan tahu ada harta di rumah ini yang ditinggalkan pemiliknya. Cobalah melihat itu 

sebagai cara kami mensucikan bangsa Indonesia juga, setidaknya masyarakat di 

wilayah Senen yang banyak premannya. Tapi inilah materi ujian Anda bilamana 

bersedia menerima ‘tantangan’ kami ini.   

Demikian Istana Surga Eden di Jakarta bisa terbebas dari ketidakhalalan uang 

yang berasal dari Moch. Tjiptardjo. Adapun bilamana Moch. Tjiptardjo tetap tak 

bersedia menerima pengembalian uang tersebut, maka gunakanlah uang pengganti 

dari Anda itu untuk memperbaiki lingkungan sekitar Istana Eden dan itu hakekatnya 

sama. Tapi harus ada prosesi pengembalian uang Tjiptardjo dulu. Bilamana dia tetap 

tak bersedia menerima pengembalian uangnya itu, maka itu akan menjadi perhitungan 
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Tuhan tersendiri baginya. Dan kalau dia bersedia menerima uang itu, juga akan 

menjadi perhitungan Tuhan kepadanya. 

Demikian Pasal Hukum Tuhan terkait dengan keharaman dan kehalalan yang 

rigid perhitungannya sudah Anda ketahui melalui persoalan tersebut. Dan jadikanlah 

itu sebagai tuntunan dalam bekerja mengabdi kepada Tuhan dan kepada negara dan 

bangsa Indonesia. Demikian Anda dan bangsa Indonesia yang terseleksi akan kami 

angkat ke Surga Eden yang ada di langit.  

Kalau Anda ingin bertanya bagaimana gerangan keadaan di Surga dan bacalah 

Injil Surat Wahyu 21 Bab Yerusalem yang Baru ayat 9-27. 

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 9: 

Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang 

penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya: 

"Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai 

Anak Domba."  

Pada ayat ini seorang malaikat dikatakan menunjukkan siapa pengantin 

perempuan mempelai anak domba. Dialah Lia Eden, reinkarnasi Maria yang menjadi 

pasanganku, dan kami akan merayakan hari pernikahan kami, begitu kami sampai di 

Surga Eden Darussalam.  

Dan bacalah Surat Wahyu 19 ayat 6-10 bab Perjamuan Kawin Anak Domba, bab 

ini rahasianya baru akan kami buka setelah tiba waktunya, yaitu setelah kami tiba di 

Surga Utama. Tapi Anda dapat melihat itu sebagai bagian keterangan dari Surat 

Wahyu 21 ayat 9 ini.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 10: 

Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia 

menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. 

Yohanes Pembaptis yang menuliskan Surat Wahyu ini, ketika sudah mendapat 

pandangan tentang Surga Eden Darussalam itu melalui pandangan rohnya. Demikian, 

dia mewasiatkan pandangan rohnya, bahwa dia dibawa ke tempat yang tinggi, dan 

melihat Surga itu seperti kota. Dan pandangan batinnya merasakan orang-orang di 

Surga itu tentram dan damai, walau agamanya berbeda-beda.  

Demikian dia membayangkan situasi Yerusalem pada saat itu, dia 

mengkhayalkan sesama umat Tuhan hidup dalam kedamaian. Dalam pandangan 

batinnya itu, dia mengangankan ada kota Yerusalem baru.  

Maka disebutlah Surga itu sebagai Yerusalem yang baru, karena pandangan 

batin dia melihat perdamaian di antara sesama umat yang sama memiliki sejarah 

dengan Yerusalem di Surga yang dibayangkannya, sebagaimana kedamaian antara 

sesama umat Tuhan hidup damai ketika berada di Surga nanti. Demikian melalui 

pandangan batinnya itu dia menyebutkan Surga itu sebagai Yerusalem baru yang turun 

dari Surga.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 11: 

Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang 

paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. 
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Tak disebutkan Surga itu seluas bumi, melainkan hanya sebagai kota. Bagi 

pandangan orang dahulu, tak terbayangkan Surga itu suatu benda angkasa yang 

berteknologi yang seluas bumi. Cukuplah pandangan batinnya hanya melihat seperti 

suasana kota yang dipenuhi Kemuliaan Allah dan cahayanya seperti permata yang 

indah, bagaikan permata yaspis dan jernih seperti kristal. Kilauan itu terasa olehnya, 

selayak Surga memang berkilauan. 

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 12: 

Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya dua belas buah; dan di atas 

pintu-pintu gerbang itu ada dua belas malaikat dan di atasnya tertulis nama kedua belas 

suku Israel. 

Dan dia melihat tembok besar dan tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah dan 

dijaga oleh 12 malaikat. Adapun kedua belas pintu gerbang Surga akan sangat sibuk 

melayani kedatangan para pengungsi dari bumi ini. Sedangkan nama ke-12 suku Israel 

di atas pintu gerbang itu, dimaksudkan Perjanjian Tuhan terhadap Israel terkait dengan 

tanah perjanjian Kana’an yang tak bisa diduduki oleh bangsa Israel karena telah 

diduduki oleh negara-negara Islam, seperti Palestina, Yordania dan Lebanon. Oleh 

karena itu, dalam perjanjian baru Tuhan di Surat Wahyu 7 ayat 5-8 terdapat perjanjian 

untuk 12 suku keturunan Israel.  

Sebanyak 144.000 orang yang dijanjikan tanah pengganti di bumi yang baru 

nanti, dan masing-masing suku mendapat bagian 12.000 orang, suku-suku Israel itu 

adalah suku Yehuda, suku Ruben, suku Asher, suku Naftali, suku Manasye, suku 

Simeon, suku Lewi, suku Isakhar, suku Zebulon, suku Yusuf, suku Benjamin. Demikian 

sesungguhnya kalimat yang tertulis nama kedua belas suku Israel itu adalah bermakna 

kedua belas suku Israel sebanyak suku 144.000 itu bisa masuk ke pintu gerbang Surga 

sebagai pengganti penggenapan Perjanjian Tuhan yang tak bisa terlaksanakan di bumi 

ini sehingga menyebabkan peperangan yang tak berkesudahan antara umat Yahudi 

dengan umat Islam selama berabad-abad.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 13: 

Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang dan di sebelah utara tiga pintu gerbang dan 

di sebelah selatan tiga pintu gerbang dan di sebelah barat tiga pintu gerbang. 

Surga Eden Darussalam yang berbentuk bulat dan sebesar bumi itu, dan kedua 

belas pintu gerbangnya itu terdapat di sekeliling penjuru angin, pintu-pintu gerbang itu 

akan terbuka. Setiap saat ada pengangsuran penduduk bumi ini ke Surga. 

Lalu lintas UFO malaikat antara Surga dan bumi akan sibuk semenjak 

pengangsuran bangsa-bangsa di bumi ini sudah ada yang terseleksi. Dan dipatutkan 

kepala-kepala negara yang sudah berani berkomitmen suci bisa bertandang ke Surga 

untuk memastikan keadaan di Surga, demi untuk menyesuaikan persiapan bangsa dan 

negaranya mengungsi.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 14: 

Dan tembok kota itu mempunyai dua belas batu dasar dan di atasnya tertulis kedua belas 

nama kedua belas rasul Anak Domba itu.  

Dalam ayat 14 ini, mengesankan dalam Surga ada bangunan utama yang 

ditempati oleh malaikat kedua belas rasul yang dipimpin oleh Ruhul Kudus. Di dalam 

bangunan-bangunan utama itulah terdapat berbagai fasilitas yang tersedia untuk segala 
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keperluan yang dibutuhkan mengurusi pengungsi yang begitu banyak nanti. Dapat 

dipercaya fasilitas itu dapat terpakai untuk mengorganisir dengan baik untuk 

memenuhi kebutuhan pengungsi. Bangunan utama itu merupakan Istana Surga. 

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 15-17: 

15. Dan ia, yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari 

emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. 

16. Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia 

mengukur kota itu dengan tongkat itu: dua belas ribu mil; panjangnya dan lebarnya 

dan tingginya sama.  

17. Lalu ia mengukur temboknya: seratus empat puluh empat hasta, menurut ukuran 

manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. 

Nah, yang bisa dimaksud dengan tongkat pengukur dari emas itu adalah 

Tongkat Wahyu yang ada di Istana Eden yang sengaja kami tinggalkan demi 

kesetimbangan keterkutukan Indonesia. Dan kefungsiannya adalah sebagai lambang 

karunia rahmat dari Tuhan untuk mengadakan ketahanan dalam mengimbangi 

keterkutukan atas Indonesia. Demikian tongkat itu baru bisa Anda bawa ke Surga 

Utama setelah Anda berhasil memenuhi perjanjian dengan Tuhan dalam pewasiatan 

ini.  

Dengan membawa Tongkat Wahyu tersebut, Anda dan bangsa Indonesia bisa 

mendirikan bangunan sementara dengan tenda-tenda. Nah, persiapkan saja pengadaan 

tenda-tenda yang sudah jadi, tinggal memasang saja di sana, di lahan yang terbentang 

di Surga Utama Eden Darussalam. Demikian luas wilayah yang bisa Anda tandai 

sebagai wilayah untuk bangsa Indonesia adalah 12.000 mil panjang dan lebarnya, itu 

Perjanjian Tuhan untuk Anda dan bangsa Indonesia. 

Dan di sana Anda dapat membangun dengan ukuran yang disebutkan itu 144 

hasta dalam ukuran manusia dan juga malaikat, yang artinya malaikat yang bertugas di 

Surga Utama juga akan berwujud manusia.  

Dari penubuatan Kitab Suci Injil-lah keadaan Surga Utama itu dijelaskan lebih 

rinci, dan di ayat 14 ini terdapat penyebutan ada nama 12 Rasul malaikat yang di 

pimpin oleh anak domba, yaitu Ruhul Kudus. Demikian kami nyatakan kedua belas 

Rasul Tuhan yang malaikat itu pun menjelma jadi manusia sebagaimana aku, Malaikat 

Jibril. Dan mereka itu adalah Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Phanuel, Zarachiel, 

Salaphiel, Barachiel, Simuel, Jeremiel, Jegudiel, Abaddon. Adapun dari Al Quran ada 

nama-nama malaikat juga, sebutan itu adalah sebagai nama alias dari nama-nama yang 

sudah kami sebutkan ini.  

Bangsa Indonesia, masing-masing keluarga bisa membawa tenda-tenda supaya 

sudah bisa merasakan ada naungan semenjak awal kedatangan mereka. Adapun 

ukuran-ukuran tersebut di atas, berdasarkan pandangan batin Yohanes Pembaptis yang 

reinkarnasinya adalah Niamullah Muiz yang juga sekarang ini adalah Muslim yang taat 

pada agamanya. Tapi inilah cara Tuhan menautkan Kristen dengan Islam dalam 

pengayomannya.  

Namun, ukuran-ukuran yang disebutkan itu bermakna sebagai suatu gugus 

ukuran wilayah yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang Anda pimpin dalam 

pengungsian. Dan tongkat emas itulah yang menandakan adanya kaitan perjanjian kita 
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ini, dengan nubuah Surat Wahyu 21 ayat 16, bahwa Tuhan berkenan memberi ruang 

yang mencukupi untuk ditempati bangsa Indonesia yang Anda pimpin.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 18: 

Tembok itu terbuat dari permata yaspis; dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan 

kaca murni. 

Adapun bangunan Istana Eden di Surga Utama tersebut di ayat ini, dilukiskan 

bertahtakan permata dan emas. Dan bangunan Istana Eden di sana berlapis emas tulen. 

Bagi Tuhan, Istana Surga Eden Darussalam  harus berbeda. Karena itu adalah Surga 

yang dijanjikan Tuhan. Kemewahan dan kemegahan Surga ditangani oleh para 

malaikat, maka niscaya gaya bangunannya spesial, tapi bahan-bahan dekoratifnya 

sudah disebutkan sebagai permata dan emas.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 19-21: 

19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang 

pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, 

dasar yang keempat batu zamrud,  

20. dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh 

batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang 

kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi dan yang kedua belas batu 

kecubung.  

21. Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas mutiara: setiap pintu gerbang 

terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca 

bening. 

Dan bangunan di Surga juga bertingkat 12 dan setiap tingkatnya bertahtakan 

batu mulia yang berbeda-beda, sedangkan pintu-pintu gerbangnya dihiasi mutiara. 

Pesawat antariksa Surga bukanlah bumi atau suatu benda angkasa, melainkan suatu 

benda semesta yang berteknologi, sebagaimana itu adalah pesawat antariksa yang 

diciptakan berkonstruksi seperti benda angkasa.  

Jadi, bisa dibayangkan bagaimana pesawat induk itu dapat terpakai untuk 

mengangkut penduduk bumi yang sedemikian banyaknya. Dan diniscayakan seluruh 

pengungsi di dalamnya dapat merasakan kebahagiaan Surga, dan itu berarti semua 

orang yang bisa sampai ke Surga. Semuanya merasa nyaman dan kebutuhan yang 

diperlukan tiadalah berkekurangan. Keterpaduan seluruh kenyamanan di Surga 

niscaya teradakan, demikian Janji Tuhan atas Surga-Nya.  

Bilamana Injil memaparkan cukup detail bangunan Istana Surga, maka kini 

menjadi kewajiban kami membuktikan kebenaran Surat Wahyu itu. 

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 22: 

 Dan aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, 

adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak Domba itu. 

Di dalam Surga Utama tersebut tak ada lagi bait suci (tempat peribadatan yang 

ada di Yerusalem), tak ada mesjid, gereja, sinagog, vihara, pura. Tak bermacam-macam 

lagi tempat peribadatan itu karena Tuhan-lah bait suci di Surga. Dan setiap upacara 

peribadatan di Surga dipimpin oleh anak domba, Ruhul Kudus.  
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Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 23: 

Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab 

kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. 

Demikian dalam pesawat yang maha besar itulah adanya hanya siang, tak ada 

malam. Penerangan di dalamnya bukanlah penerangan alam, melainkan terkonsep 

sebagai penerangan pesawat yang menggunakan penyinaran yang sudah merupakan 

kesatuan badan pesawat.  

Penciptaan pesawat antariksa Surga yang berteknologi, memang adalah 

merupakan suatu ciptaan khusus dari Tuhan. Itu sebabnya disebutkan di ayat ini 

Kemuliaan Allah yang menerangi. Bilamana berada di Surga, semua orang di dalamnya 

akan merasakan sangat dekat dengan Tuhan. Apalagi umat manusia di zaman sekarang 

ini tak ada yang pernah melihat Surga Tuhan, dan tak pernah bisa membayangkannya.  

Demikian kenyataan Surga Tuhan yang berteknologi itu baru diketahui ketika 

Tuhan mengadakan Penyelamatan-Nya untuk memindahkan penduduk bumi ini ke 

bumi yang lain. Demikian umat manusia akan mengagumi Penciptaan Tuhan atas 

Surga-Nya, yang ternyata bisa dinikmati selagi manusia masih hidup. Dan Surga bukan 

di alam kematian, itulah konklusinya.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 24: 

Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa 

kekayaan mereka kepadanya; 

Perpindahan ke bumi yang baru, mau tak mau seluruh bangsa-bangsa yang 

diterima di Surga membawa serta segala miliknya, untuk perbekalan menempuh hidup 

di Surga dan di bumi yang baru. Hidup secara adil bersama di Surga mewajibkan 

semua orang yang sejahtera hidupnya membantu orang-orang atau bangsa-bangsa 

yang miskin. Demikian disebutkan sebagai ketulusan memberikan dan 

mempersembahkannya kepada Tuhan.  

Kami akan menetapkan segala peraturan di Surga bahwa semua bangsa-bangsa 

tak lagi berbeda-beda walaupun warna kulitnya berbeda, dan negaranya berbeda. Tapi 

di Surga semua predikat tak lagi penting, kecuali yang membedakan adalah kualitas 

kesucian dan keimanannya. Dari sanalah penentuan tanggung jawab dan penugasan 

dan pemberian fasilitas di bumi yang baru nanti.  

Betapapun seorang presiden pada suatu negara, tatkala di Surga takkan 

berkuasa seperti di negaranya, di bumi. Kekuasaan di Surga ada pada Tuhan. Dan 

adapun Ruhul Kudus sebagai pemegang kewenangan di Surga tetap berada di bawah 

perintah Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Berkewenangan atas Surga-Nya.  

Ruhul Kudus hanya sebagai pelaksana pimpinan di Surga. Tapi kami akan melibatkan 

pemimpin-pemimpin negara yang ada di Surga untuk mendiskusikan urusan-urusan 

atas bangsanya di Surga, maupun yang akan dihadapi di bumi baru nanti.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 25: 

dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan 

ada lagi di sana; 
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Lalu lalang UFO malaikat terus menerus tiada henti-hentinya karena begitu 

banyak penduduk bumi yang dievakuasi. Sepanjang waktu kesibukan itu sama karena 

di Surga tak ada malam.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 26: 

dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. 

Seluruh bangsa-bangsa akan membawa harta benda kekayaannya ke Surga 

untuk memenuhi kebutuhan hidup bangsa-bangsa di Surga dan di bumi yang baru 

nanti. Seluruh harta kekayaan merupakan investasi bersama untuk mendirikan awal 

peradaban di bumi yang baru, yang adil sejahtera. Maka semua harta benda diberikan 

kepada Tuhan untuk kemudian diatur peruntukannya dan penggunaannya untuk 

kesejahteraan bersama-sama semuanya.  

Tentu setiap Penetapan Tuhan itu terukur sesuai dengan seberapa kewenangan 

yang diberikan, dan itu terpulang seberapa tanggung jawab yang diberikan Tuhan 

yang sesuai dengan besar pengabdian dan peran serta, dan sharing negara-negara 

makmur kepada bangsa-bangsa miskin di Surga.  Semua kualitas pengorbanan atau 

bantuan sumbangan niscaya diperhitungkan Tuhan.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 27:  

Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan 

kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab 

kehidupan Anak Domba itu. 

Demikian takkan masuk sesuatu yang najis, haram, atau orang-orang keji dan 

pendusta, karena semua orang yang diterima di Surga sudah diseleksi di negaranya 

masing-masing dan penyeleksian itu terkoordinasi oleh Surga Utama. Nama-nama 

mereka ditulis oleh negara masing-masing dan dikirim ke satelit Surga. Demikian 

disebutkan bahwa nama-nama mereka tertulis dalam Kitab Kehidupan Ruhul Kudus.  

Adapun progres penyeleksian nama-nama yang diusulkan oleh setiap negara 

yang diajukan ke Surga, terdapat sistem otomasisasi yang secara cepat dapat merespon 

nama-nama yang bisa diterima di Surga. Itu tandanya Tuhan Maha Tahu dan Maha 

Melihat perilaku setiap orang di bumi ini, maka otomatisasi seleksi Surga itu dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai Jawaban Tuhan secara langsung. Demikian autentisasi 

Surga itu ciptaan Tuhan, dan kewenangan tertinggi di Surga adalah Tuhan semata.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 22 ayat 1: 

1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, 

dan mengalir ke luar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. 

Di dalam Surga Utama berkecukupan air bersih dan jernih untuk seberapapun 

umat manusia di dalamnya, hal tersebut sudah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan. 

Konstalasi penerangan dan energi dan air bersih sudah diperhitungkan dapat 

memenuhi kebutuhan penduduk bumi seberapa pun jumlahnya. Semua instalasi 

terkonsep secara terpadu bagaikan berada di bumi. Semua itu merupakan karunia 

Tuhan Yang Maha Kuasa atas Tahta Ruhul Kudus di Surga yang menciptakan pesawat 

angkasa Surga senyaman di bumi, segala kebutuhan manusia dapat perhatian dari-

Nya.  
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Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 22 ayat 2: 

2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada 

pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan daun 

pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. 

Di dalam Surga, banyak pohon buah-buahan yang segar dan nyaman dan yang 

sering berbuah dan dapat dipanen untuk memenuhi kebutuhan penduduk Surga, 

sedangkan daun-daunannya dapat menjadi obat-obatan yang tersediakan untuk 

menyembuhkan bangsa-bangsa.  

Air bersih dan buah-buahan dan apa pun yang ada di Surga tak untuk 

diperjualbelikan, semuanya dibagikan berkecukupan secara adil. Di Surga tak ada yang 

serakah karena tabiat semacam itu harus ditiadakan, demikian semua orang tak ada 

yang merasa tertindas atau dirugikan oleh keserakahan seorang.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 22 ayat 3: 

3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di 

dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya, 

Maka tak ada lagi laknat dan kejahatan serta keserakahan di Surga, semua 

bahagia dan merasakan Keadilan Tuhan di Surga, dan semuanya terbiasa adil dan 

bersosialisasi menurut Hukum Tuhan di Surga. Dan semua mematuhi peraturan-

peraturan Hukum Tuhan dan semuanya beribadah kepada-Nya. Pengajaran Tuhan 

kepada umat manusia di Surga, semoga bisa bertahan lama setelah umat manusia 

terpadu dalam penyelenggaraan memulai kehidupan di bumi yang baru itu nanti.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 22 ayat 4: 

4. dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di dahi mereka. 

Orang-orang di Surga terbahagiakan dengan energi Surga yang apabila ada yang 

kelelahan dan sakit, mereka diterapi dengan tusuk jarum di dahi mereka sehingga ada 

tanda di dahi mereka. Energi Surga yang nyaman adalah Karunia Tuhan di Surga-Nya.  

Tanda di dahi pada orang-orang suci di Surga membekas sebagai tanda orang-

orang yang diberkati energi Surga. Lia Eden mempunyai tanda itu sudah sejak lama, 

demi untuk menambah kecerdasannya dan ketahanan fisiknya dalam mengemban 

Wahyu-wahyu Tuhan yang tak ada yang ringan dan supaya menjadi tanda yang sesuai 

dengan yang dinubuahkan oleh Injil Surat Wahyu ini. 

Adapun di dunia, energi semacam itu tak ada. Hanya penduduk Surga saja yang 

dapat merasakan. Itu sebabnya disebutkan tanda di dahi itu seperti melihat wajah dan 

nama Tuhan.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 22 ayat 5: 

4. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu 

dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan 

memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. 

Demikian penutup dari bab Yerusalem yang baru ini menyatakan kehidupan di 

Surga berbeda dengan kehidupan di bumi karena tak ada malam hari di sana. 

Penerangan di Surga sudah diinstalasikan baku di seluruh penjuru Surga, semuanya 

menggunakan energi solar yang tidak terik sehingga tidak kepanasan.  
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Surga sejuk, tidak juga kedinginan, semuanya terasa nyaman dan sesuai dengan 

kebutuhan tubuh manusia. Demikian di Surga tak menggunakan penerangan lampu 

maupun matahari. Dan Tuhan-lah yang menciptakan penerangan di Surga. Orang-

orang di Surga yang berbangsa-bangsa akan selalu patuh kepada Hukum Tuhan. 

Semua hal yang sudah tertuliskan ini akan segera terbuktikan setelah para Rasul Eden 

sampai di Surga Utama.  

Dan yang dimaksudkan di kalimat akhir tersebut yang menyatakan: “mereka akan 

memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya”, ialah semua pemimpin negara yang 

berhasil membawa bangsanya ke Surga, yang juga nantinya di bumi yang baru akan 

memimpin bangsanya masing-masing untuk selama-lamanya.  

Setiap bangsa yang bisa diselamatkan oleh presiden atau rajanya ke Surga, 

niscaya adalah pemimpin negara yang bijak dan berhati mulia, maka mereka akan 

meneruskan kepemimpinannya atau bangsanya di bumi yang baru nanti sampai akhir 

hayatnya. Demikian disebutkan sebagai raja karena jabatan raja itu dijabat seseorang 

pemimpin negara untuk selama-lamanya, selama hidupnya.  

Adapun di bumi yang baru nanti akan ada Perjanjian Tuhan atas negara-negara 

dan bangsa-bangsa di mana ditempatkan wilayah negara masing-masing. Hanya Tuhan 

yang tahu urusan perjanjian pembagian tanah wilayah masing-masing negara, dan 

tentunya hal itu berdasarkan kualitas pengabdian dan pengorbanan pemimpin negara 

dan kualitas bangsanya yang dapat dinilai semenjak masih di bumi ini. Peranan setiap 

negara dan bangsa-bangsa sudah dinilai Tuhan, demikianpun selama dalam proses 

pengevakuasian dan selama berada di Surga. Semua itu menentukan pembagian 

wilayah atas negara masing-masing kelak di bumi yang baru nanti. 

Adapun pemimpin negara dan bangsanya yang berkualitas keimanan dan 

pengabdiannya, dan baik kerjasamanya di antara sesama penduduk Surga yang kaya 

maupun yang miskin, akan mendapatkan wilayah yang baik di bumi yang baru. 

Demikian pembagian wilayah atas negara-negara dan bangsa-bangsa terpulang kepada 

prestasi baik masing-masing bangsa dan pemimpin negaranya. Penjelasan semacam ini 

akan kami presentasikan mendunia setelah kami dapat menyelenggarakan perjanjian 

Firman-firman Tuhan dari satelit Surga.  

 

Kehidupan di Surga Merupakan Kehidupan di Kayangan yang Sesungguhnya 

Adapun bagi kehidupan sosial di Surga, diterapkan sistem keadilan secara 

cermat. Dan prestasi setiap orang yang berkualitas yang akan menjadikan orang 

tersebut diberi tugas dan kewenangan, dan itu berdasarkan penilaian Tuhan langsung. 

Daripadanya, semua orang yang terangkut ke Surga akan terlatih mematuhi Hukum 

Tuhan secara seksama. Sampai semuanya terlatih menempuh hidup suci, dan 

berkeadilan sosial secara permanen sehingga semua orang akan berubah habitat 

sifatnya seperti sifat malaikat.  

Dan dijanjikan Tuhan semua keluarga-keluarga di Surga akan melahirkan 

malaikat dan bidadari. Maka gen manusia baru yang terlahir di Surga adalah jenis 

keturunan malaikat. Demikian kehidupan di Surga Utama, Surga Eden Darussalam, 

merupakan kehidupan dalam kayangan yang sesungguhnya. Manusia bergaul secara 

dekat dengan malaikat dan bidadari, dan Eksistensi Tuhan nyata dirasakan. Seperti 

itulah kehidupan nyata di Surga dalam penantian menuju ke bumi yang baru. 
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Maka sesungguhnya kehidupan di Surga di angkasa luar itulah idaman semua 

orang di dunia, karena kehidupan di sana benar-benar kehidupan Surga, yang mana di 

sanalah manusia hidup berdampingan dengan malaikat, dan sangat dekat dengan 

Tuhan, dan penuh kebahagiaan. Bilamana Anda menjalankan Amanah Tuhan sepenuh 

hati, dan mematuhi segenap Hukum Tuhan dan segala yang diamanahkan dalam 

Pewasiatan-Nya, maka niscaya Anda akan segera menyusul ke Surga Eden 

Darussalam. Dan Anda-lah yang akan mendirikan Negara Indonesia di bumi yang 

baru. Itu Janji Tuhan kepada Anda. 

Adapun Indonesia niscaya akan tenggelam dan menjadi pulau-pulau kecil, dan 

hilang seperti takdir hilang lenyapnya Atlantis. Maka seluruh bangsa Indonesia ini 

harus diperjuangkan pensuciannya agar bisa terangkat ke Surga. Hal itu memang sulit 

sekali dan berat sekali, tapi Lia Eden pun dulu tak pernah menyangka didatangi takdir 

yang kalau dipikirkan olehnya dia pun merasa tak sanggup menjalaninya. Siapa yang 

pernah berpikir akan jadi Ratu Surga yang tanggung jawabnya mengadakan 

penyelamatan atas seluruh bangsa-bangsa?  

Tapi nyatanya, pahit getir yang dialaminya membuat dia tabah dan tegar, dan 

sekarang sudah dapat dibayangkan dia sudah akan mampu membuka Mukjizat Eden. 

Semua yang dituliskannya dalam pewasiatan ini adalah awal penulisan Kitab Suci 

Eden, dan Kitab Suci Eden ini kelak akan jadi satu-satunya Kitab Suci seluruh bangsa-

bangsa dan semua umat yang sudah disatukan agamanya oleh Tuhan. Dengan 

demikian, apa pun yang sedang dituliskannya pada saat ini, itulah kunci Mukjizat Eden 

yang di dalamnya keliputan rahasia Surga sehingga setelah Lia dapat menjelaskan 

semua rahasia ayat-ayat yang terahasia dalam Kitab-kitab Suci, maka terbukalah takdir 

Surga itu.  

Adapun orang-orang yang dipilih Tuhan niscaya dapat menjalani takdirnya. 

Percayalah! Maka diperlukan keikhlasan Anda dan keseksamaan perhatian atas 

peninggalan Eden tersebut. Istana Eden akan tertinggal sebagai heritage Surga di dunia, 

akan menjadi pusat peribadatan semua umat dari seluruh bangsa-bangsa di dunia.  

Takdir itu sudah merupakan Ketentuan Tuhan yang sudah menetapkan Fatwa 

Penyatuan Semua Agama demi perdamaian dunia dan Penyelamatan Tuhan melalui 

Surga-Nya. Dan semua itu akan terbukti tak lama lagi, yaitu saat setelah gempa dahsyat 

terjadi. Dengan demikian, kehancuran Jakarta oleh karena gempa dapat cepat pulih 

karena semua orang di dunia akan merasakan perlunya membangun Jakarta demi 

heritage Surga di dunia yang pernah ada.  

Percayalah ini bukan mengada-ada, melainkan suatu Ketentuan Tuhan yang 

sengaja diadakan untuk pembuktian kemahakeramatan dan kemahasakralan Surga 

Eden di Jakarta. Sesungguhnya ramalan Jakarta akan ditimpa gempa dahsyat itu sudah 

banyak dibicarakan karena sudah dapat diprediksikan, melainkan ketepatan waktunya 

belum ada yang bisa mengetahuinya kecuali Tuhan.  Maka ada Pewasiatan Tuhan atau 

tidak ada, tetap saja Anda akan mengalami imbas keterkutukan Indonesia. Dan dalam 

hal itu adalah lebih baik Anda bersyukur dan bertawakal dengan Pewasiatan Tuhan ini, 

karena di dalamnya ada Janji Tuhan yang maha berharga dan memuliakan Anda.  

Maka jangan panik dan putus asa menghadapi keterporak-porandaan Jakarta 

karena di balik itu ada Janji Tuhan yang baik untuk Anda. Kerjakan saja Amanat Tuhan 

yang kami sampaikan ini, sambil berdoa supaya tak salah langkah. Demikian 

kemudahan-kemudahan untuk pemulihan Jakarta dapat diberkati Tuhan.  
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UFO Ruhul Kudus Akan Mendarat di Monas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UFO di atas Monas, 

terekam oleh foto ponsel Erik dan Arjuna, 5 Januari 2014 

 

Nan, ketika peristiwa yang kami sampaikan pun sudah terjadi, demikian 

perjanjian kami ini sudah nyata telah terselenggarakan. Demikian, ada tanda dari 

Ruhul Kudus, kapan UFO Ruhul Kudus akan mendarat di Monas. Kedatanganku 

menjelma jadi manusia, niscaya untuk menepati semua perjanjian yang sudah diadakan 

Tuhan kepada umat manusia.  

Dengan demikian, umat Muslim yang selama ini tak mempercayai kami dapat 

disadarkan sehingga dapat harmonis bersama-sama umat agama lain bersuci diri 

sehingga pemulihan dan pensucian atas bangsa-bangsa menjadi lebih efektif dan 

takkan ada kejadian pengabaian terhadap Firman Tuhan lagi setelah itu. Setiap 

perjanjian niscaya untuk perbaikan keadaan yang stagnan. Bilamana Jokowi tak 

sanggup menghadapi tantangan-tantangan atas kewajiban menyelenggarakan 

Pertaubatan Nasional, laiknya Anda-lah yang menyerukannya.  

Adapun surat kami untuk Anda ini, sebagaimana lazimnya ketentuan 

Kewahyuan bahwa setiap risalah yang dikeluarkan oleh Eden niscaya bersifat terbuka 

untuk khalayak publik karena di sanalah letaknya makna pengajaran untuk umat. 

Demikian surat kami ini tak dipantangkan dapat dibaca oleh orang lain, dan biarlah 

semua Perjanjian Tuhan terhadap Anda menjadi akte yang diketahui oleh publik.  

Demikian surat kami ini sebagai surat terbuka Ruhul Kudus sebagaimana 

lazimnya surat Ruhul Kudus yang senantiasa berbentuk surat terbuka. Adapun surat 

ini tak ada yang mengandung suatu rahasia, semuanya terbuka. Itulah sifat 

Kewahyuan, segala penuturan bersifat sebagai Ajaran Tuhan.  

Adapun bila Anda bersedia menerima penugasan Anda dari Tuhan ini, yakinlah 

Anda niscaya bisa menang dalam menghadapi tantangan-tantangan yang Anda hadapi 

ini. Tapi konsekuensinya, Anda menjadi sibuk mempelajari Eden dalam waktu singkat, 

yaitu hanya sampai saat pengangkatan Rasul Eden. Bila Anda ingin mendiskusikannya 

dengan Lia Eden dan para Rasul Eden yang akan diangkat, maka Anda hanya punya 

waktu yang sangat singkat ini. Adapun peristiwa ini akan membekas di hati publik 

sebagai pengajaran bagaimana Tuhan memilih Rasul. 
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Dan publik pun tahu dan belajar dari nilai-nilai yang tertulis di Kitab Suci Eden, 

dan sebagaimana nanti Anda berjuang mengisi hidup Anda yang berharga melalui 

perjuangan membebaskan bangsa Indonesia dari keterkutukan Indonesia, dan 

bagaimana Anda bisa membawa bangsa Indonesia ke Surga.  

Pewasiatan Tuhan untuk Anda ini adalah penting karena terkait dengan 

keterkutukan Indonesia yang ingin dilonggarkan Tuhan demi menyelamatkan bangsa 

Indonesia yang tak terlibat dalam penzaliman Eden dan penolakan atas Wahyu Tuhan 

dan Surga-Nya. Demikian pewasiatan ini terkait dengan Kerasulan Eden karena tugas 

untuk Anda dari Tuhan terpaut dengan pemulihan Jakarta dan Indonesia disampaikan 

oleh Eden. Maka itu niscaya merupakan keliputan kewenangan dan tugas dan 

tanggung jawab Kerasulan Eden yang kupimpin. Dan kami harapkan Amanat Tuhan 

yang kami sampaikan ini mendapat respon yang baik dari Anda dan berbeda dari 

mereka yang tak paham akan kesakralan Wahyu Tuhan.  

Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, semoga Anda bersedia menjalankan Amanat-

amanat Tuhan ini. Untuk itu, kami harapkan Anda bersedia mengkaji dalam-dalam isi 

seluruh Risalah Eden ini, demikianpun isi seluruh DVD Eden yang menyertai surat 

kami ini. Demi kepentingan Wahyu-wahyu Tuhan, kiranya dapat diperkenankan 

audiensi Komunitas Eden kepada Gubernur DKI. Kami tunggu jawabannya.  

Adapun Istana Eden di Jl. Mahoni 30 Bungur, Senen, Jakarta Pusat, bila berkenan 

ditinjau oleh Anda, para Rasul Eden akan memperlihatkan semua Wasiat Tuhan di 

Eden, terutama Tongkat Wahyu Tuhan yang penuh berkah dan yang akan tetap kami 

tinggalkan di tempatnya, demi untuk menjadi kesetimbangan keterkutukan Indonesia. 

Demikian semua pewasiatan yang sengaja kami tinggalkan di Istana Eden perlu Anda 

tengok. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  

 

Jakarta, 25 Mei 2015 

Disampaikan oleh 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus 

 

 

 

Dituliskan oleh 

 

 

Lia Eden 
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SURAT TERBUKA RUHUL KUDUS 

TERKAIT DENGAN SUMPAH TUHAN DAN PENGADILAN-NYA 

 Atas Majelis Ulama Indonesia  
 

 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa 

Salam Hormat, 

Kepada Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Din Syamsuddin, kami kirimkan 

satu paket Risalah Eden yang berisi Wahyu-wahyu Tuhan yang paling terkini. 

Perkabungan Indonesia terawali oleh penzaliman atas Eden. Penzaliman atas Eden 

terawali oleh fatwa sesat MUI terhadap Eden. Dan setelah berulang penzaliman atas 

Eden, Tuhan menghentikan Wahyu-Nya terhadap bangsa Indonesia. Dan para Rasul 

Eden dititahkan ikut membungkam dan mengisolir diri, mengikuti pensucian intens 

Tuhan. Sampai tiba saatnya Tuhan ingin menyelamatkan dunia saat bumi ini sudah 

dilanda proses kiamat, dan kembali Eden dititahkan menebar Rilis Eden lagi. 

Tuhan sudah mendeklarasikan bahwa bumi sudah berproses kiamat, dan Tuhan 

berkenan mengadakan antisipasi agar gejolak kiamat tak berakselerasi akumulatif lebih 

mendahsyat sehingga kita ketiadaan waktu melaksanakan penyelamatan yang lebih 

leluasa. Dan untuk itu perlu diantisipasi melalui Hukum dan Undang-undang Tuhan 

yang terkini. Demikian kami pun merilis Risalah Eden yang terbaru ini. Adapun 

sebelumnya, Kewahyuan sudah diturunkan secara dini, dan Kewahyuan dini itulah 

yang dahulu telah disalahsikapi oleh MUI.  

Tertera Sumpah Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Penyayang, Yang 

menginginkan kepada umat Muslim khususnya, dan seluruh umat manusia secara 

umum bahwa Dia sangat fokus dan serius terhadap masalah-masalah kiamat. Dan 

karenanya, Dia bahkan bersumpah demi melegitimasi Fatwa-fatwa-Nya ke dunia, 

terkait penanganan Pengadilan-Nya terhadap pihak yang dianggap paling bersalah atas 

penyebab datangnya proses kiamat yang melanda bumi. Demikian inilah Sumpah 

Tuhan sebagai berikut: 

 

SUMPAH TUHAN YANG MAHA SAKRAL DAN MAHA KERAMAT 

 

Dan Aku bersumpah tak melerai proses kiamat di bumi ini karena umat Islam tak juga 

menyadari kesimpulan akibat berbagai perbuatan-perbuatannya yang keji. Dan masih tetap tak 

mau menyadari walau sudah diperingatkan oleh-Ku secara serius. Padahal sudah Kusampaikan 

Peringatan-Ku tentang hal ini kepada bangsa Indonesia dan telah bertubi-tubi Peringatan-Ku 

berupa malapetaka-malapetaka alam dan musibah-musibah berat serta pembuntuan Rahmat-Ku 

dan pembuntuan hukum dan kebenaran di kalangan Pemerintah Indonesia dan masyarakat 

Indonesia. Tapi mengapa tak satu pun yang tergerak berintrospeksi atas kesalahan fatalnya 

terhadap Kewahyuan dan terhadap Eden? 
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Mengapa isu sesat dan menyesatkan terhadap Eden belum ada juga yang mencoba untuk 

menelaahnya kembali? Sepertinya tuduhan sesat dan menyesatkan atas Eden itu adalah valid dan 

kekal untuk selama-lamanya. Padahal waktu telah membuktikan tak ada orang yang disesatkan 

Eden. Dan mereka semuanya terbukti tak pernah mengusik keimanan siapa pun selama ini.  

Apakah MUI sanggup melangkahkan kebenarannya di atas Kebenaran-Ku yang hakiki? Atau 

MUI merasa paling benar di dunia ini, dan fatwanya adalah tertinggi hirarkinya, dan semua 

umat Muslim wajib mematuhinya?  

 

Fatwa-Fatwa Sesat MUI dan Sertifikasi Label Halal MUI Disoroti Tuhan  

Dan kemudian seringlah MUI membuat fatwa sesat setelah itu. Terjerumuslah kamu ke dalam 

alur sesat yang Kubalaskan kepadamu, tapi kamu tak mengira sebagai perbuatan salah karena 

kamu masih mengandalkan lembagamu dan kebenaranmu yang sengaja Kusesatkan. Dan bacalah 

Al Quran Surat Al Baqarah ayat 15-18: 

 

15.  Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-

ambing dalam kesesatan mereka. 

16. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah 

beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. 

17.  Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api 

itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan 

membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. 

18.  Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang 

benar). 

Al Quran Surat Al Baqarah ayat 15: 

 
15. Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-

ambing dalam kesesatan mereka. 

Keterangan untuk MUI, Surat Al Baqarah ayat 15: 

Sungguh Aku sedang memperolok-olokkan MUI dan membiarkan mereka terombang-ambing 

dalam kesesatan fatwa-fatwanya. Dan jadilah mereka melihat diri mereka seperti wayang dalam 

peran Durna. Adakah kamu merasa seperti itu? Padahal sama sekali tidak. Karena kau masih 

merasa sebagai suatu kelembagaan yang berpamor di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Dan 

kamu terus-menerus terlena mengira fatwa-fatwamu benar selalu, lalu Aku menempatkan kamu 

sebagai orang-orang yang paling durhaka dan terkutuk. Dan tahukah kamu bahwa ayat-ayat Al 

Baqarah ini sengaja Kuadakan untukmu? 

Al Quran Surat Al Baqarah ayat 16: 

 

16. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah 

beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. 
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Dan Aku memperolok-olokkan perniagaanmu atas sertifikasi label halal MUI yang tak masuk 

akal. Bagaimana mungkin makanan dan minuman kemasan yang dalam pemrosesan produknya 

tak mungkin bersentuhan dengan daging babi, tetap saja dipaksakan ‘membeli’ sertifikat halal 

MUI? 

Dan bacalah ayat ini, itulah yang Kumaksudkan dengan membeli kesesatan dengan petunjuk. 

Namun Petunjuk-Ku kini adalah kehalalan sertifikat halal MUI adalah haram. Dan tahukah 

kamu bahwa itulah arti yang sebenarnya dalam ayat: “Maka tidaklah beruntung perniagaan 

mereka, dan tidaklah mereka memperoleh petunjuk.”  

Atas Nama-Ku, Eden-lah yang Kuberi petunjuk, dan hormatilah mereka semua. Orang-orang 

yang pernah kau nistakan itu harus kamu sujudi, seperti ketika mereka Kuperintahkan sujud di 

depan kantor MUI di Istiqlal dahulu. Supaya kamu semua mau menirunya dan supaya kamu 

tahu, mereka adalah orang-orang yang termulia di dunia ini sudah mensujudi MUI sebelum Aku 

menghukum MUI. 

Dan itu berarti tak ada dendam atas mereka terhadap MUI setelah difatwa sesat. Tapi kemudian 

hal itu Kujadikan pembalasan yang setimpal ketika Kutunjukkan MUI pun harus bersujud di 

hadapan para Rasul Eden nanti. Kalau itu tak bersedia dilakukan oleh MUI, maka jatuhlah 

putusan kewajiban bersumpah Mubahalah terhadap para Rasul Eden oleh MUI di hadapan 

penyelenggara Mubahalah yang diadakan khusus untuk itu. Demikian kepastian kebenaran wajib 

diujikan di hadapan publik, karena Eden telah jadi korban fitnah MUI, yang mana fitnah itu 

diterima sebagai kebenaran oleh bangsa Indonesia.  

Dan sekarang kamu bisa melihat bahwa Aku sudah membuatkan sandaran ayat untukmu, yaitu 

ayat dari Surat Al Baqarah yang sedang Kubukakan rahasianya ini kepadamu semuanya, supaya 

kamu tahu Aku sudah mempersiapkan ayat atas peristiwa penistaan Eden oleh fatwa MUI, arena 

inilah yang menyanggupkan kebenaran Eden telak dapat dibuktikan. Karena manalah ada orang 

biasa dapat menerangkan suatu kejadian dan bisa mempersamakan keadaannya dengan 

cantuman Ayat-ayat Suci Al Quran, sesuai dengan persepsi yang sama dan sedikit pun tidak 

meleset? Itulah tandanya mereka semua adalah para Rasul-Ku yang budiman yang telah kamu 

nyatakan sesat dan menyesatkan. 

Al Quran Surat Al Baqarah ayat 17: 

 
17. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api 

itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan 

membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. 

Kuperumpamakan MUI seperti itu, seperti orang-orang yang menyalakan api, dan tatkala api 

menerangi sekeliling mereka, ialah ketika Indonesia sudah jadi Neraka. Kobaran api di mana-

mana, di pasar, di bangunan-bangunan, di kota-kota, di desa, di hutan, di darat dan laut serta di 

pemukiman.  

Dan Aku menyatakan fatwa MUI-lah yang mengakibatkan api Neraka Kuadakan di negeri ini, 

api itu memang sudah menyala berkobar-kobar di mana-mana di seluruh penjuru negeri ini. 

Korsleting listrik sungguh mengobarkan api di mana-mana, demikianpun kebakaran hutan dan 

lava-lava pijar dikeluarkan oleh gunung-gunung yang meletus. 

 Itulah api yang kau nyalakan melalui fatwa MUI yang menistakan Eden Surga-Ku, dan yang 

telah mengakibatkan penzaliman atas Utusan-Ku. Dan kamu tak bisa Kuampuni, apalagi 

Kuterima di Surga-Ku.  
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Demikian Aku menghilangkan cahayamu (nama baik MUI). Demikian Aku membiarkanmu 

semua seperti orang-orang buta dalam kegelapan sehingga tak dapat melihat kesalahan yang 

kamu perbuat sendiri. Dan kau dalam kegelapan yang gulita setelah Kuadakan Rilis Eden ini. 

Al Quran Surat Al Baqarah ayat 18: 

 

18. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar). 

Demikian kamu seperti orang-orang tuli, bisu dan buta karena tulah fatwa-fatwamu. Dan 

tidaklah kamu akan kembali dimuliakan setelah bangsa ini mengutukmu. Beginilah keakhiran 

MUI yang telah menyangka fatwa-fatwanya menyelamatkan iman umat Muslim sedang mereka 

terbenam dalam dosa-dosa yang justru telah menyesatkan umat Muslim di negerinya. Maka 

tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.  

Seakan-akan keimanan merekalah yang paling benar dan paling sempurna sehingga berhak 

mengadakan fatwa sesat terhadap kelompok-kelompok minoritas, padahal merekalah yang sesat 

dan menyesatkan. 

Apa yang dipersengketakan di kalangan umat Islam? Ialah kesektean. Siapa yang paling benar, 

Sunni atau Syiah? Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, PERSIS, FPI, atau ISIS? Kalau 

semuanya sama-sama Islam dan Kitab Sucinya adalah Al Quran, kenapa tak mengambil jalan 

damai saja?  

Urusan peribadatan kepada Allah, terpulang kepada keyakinan atas keimanan yang tulus. Bagi-

Ku semua peribadatan yang tulus adalah Kuhargai dan doa-doa baik yang dipanjatkan kepada-

Ku niscaya Kuperhatikan. Dan kalau ada Pertimbangan-Ku atas pahala kebajikan seseorang, 

niscaya Aku senang mengabulkan doanya.  

Aku merahmati orang-orang yang suka melakukan kebajikan. Maka jangan paksakan Aku 

membeda-bedakan di kalangan muslim maupun yang berbeda agama. Sungguh Aku menyayangi 

semua orang yang beragama, apa pun agamanya, dan yang mencintai-Ku dengan tulus. Maka 

janganlah mempersengketakan agama. Dan yang berhak menilai kesesatan hanyalah Aku.  

Dan apabila kau menyekutukan Aku dengan yang lain, maka demikian itulah kesesatan iman, 

karena Aku adalah Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mengetahui siapa-siapa yang sesat dan 

siapa-siapa yang lurus keimanannya.  

Maka sesungguhnya tiadalah MUI dapat menempatkan otoritasnya setinggi Otoritas-Ku karena 

MUI tak bisa menelisik secara seksama hati sanubari seseorang melalui cara peribadatannya, 

sebab manalah manusia tahu ketulusan seseorang dalam bersembahyang dan berdoa kecuali Aku. 

Aku selalu menerima doa dan peribadatan setiap orang yang tulus melalui peribadatan dengan 

cara apa pun. Ketahuilah itu! Maka jangan menempatkan diri berotoritas sama dengan Otoritas-

Ku. Dan MUI telah melakukan itu.  

Dan otoritas mereka pun menjadi sangat penting dan soliter karena fatwa-fatwa MUI telah 

menjadi kepakeman rujukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Fatwanya mengikat umat 

Muslim Indonesia mematuhinya. Demikianpun Pemerintah Indonesia terikut merujuknya. 

Demikianlah label halal MUI mengikat dan dipatuhi sepenuhnya. Demikianpun fatwa sesat MUI 

terhadap Eden dan golongan lain, seperti Ahmadiyah dan kaum Syiah, dipatuhi oleh masyarakat, 

sehingga menimbulkan tindakan-tindakan anarki atas mereka yang difatwa sesat oleh MUI.  

Dan bahkan fatwa MUI dirujuk dalam menetapkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri 

terhadap Ahmadiyah. Dan itu membuktikan fatwa MUI terkuasa menetapkan ketentuan hukum 

atas kelompok-kelompok minoritas yang belum tentu bersalah atau sesat, sebagaimana halnya 

Eden yang difatwa sesat, padahal justru mereka sedang mengupayakan Ketauhidan mutlak untuk 

semua penganut agama-agama di dunia.  
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Adapun labelisasi halal MUI telah melantur ke mana-mana, air mineral kemasan pun harus 

dijaminkan dengan label halal dari MUI. Pengurusan sertifikasi halal MUI pun dikeluhkan oleh 

para pengusaha makanan dan minuman kemasan sebagai lahan korupsi MUI. Tentu saja hal itu 

mana bisa dihindari. Maka jaminan sertifikasi halal oleh MUI tak berpembatas dengan korupsi 

dan suap yang lebih Kuharamkan.  

Nama busuk MUI semakin tajam menyengat ketika publik mendapati adanya penipuan oleh 

suatu perusahaan investasi emas yang melibatkan MUI dan sertifikat halalnya untuk perusahaan 

itu. Itu suatu langkah maju MUI dalam kesesatannya.  

Jaminan sertifikat halal MUI dipercaya oleh masyarakat luas sehingga mereka berbondong-

bondong menanamkan modal dan simpanannya ke perusahaan investasi emas tersebut. Dana 

yang terkumpul sebanyak Rp 1 Trilyun dibawa lari oleh Direktur Utama PT Golden Traders 

Indonesia Syariah. Sungguh ulama MUI tidak jengah yang memasang label halal dan foto 

Ma’ruf Amin dan Amidhan di baliho besar yang terpampang di halaman gedung perusahaan 

tersebut.  

Sesuaikah hal itu dengan misi MUI dan hakikat ajaran Islam? Ketika itu terpasang secara vulgar 

di tengah kota, apa alasanmu? Niscaya MUI tak menyalahkan hal itu. Karena kalau mereka 

jengah, niscaya mereka tak bersedia foto mereka dipasang sebagai iklan halal untuk perusahaan 

investasi itu.  

Di situlah kesesatan dan kepongahan MUI memperdagangkan sertifikat halalnya. Sedemikian 

terlarutnya sertifikasi halal MUI yang telah menyimpang dan merugikan masyarakat. Dan 

rasakanlah MUI yang telah melibatkan sertifikat halalnya ke dalam perkongsian penipuan. Dan 

yang demikian itu Kunyatakan sebagai kesesatan fatwa MUI yang dilancungkan oleh iblis.  

Aku memang membiarkan iblislah yang menjelaskan kesesatan fatwa MUI melalui caranya. Dan 

apakah Aku dapat kau tengarai menghukum pendosa melalui pekerjaanmu sendiri? Padahal 

sesungguhnya itulah kelaziman Cara-Ku membuatkan pembalasan, sekaligus untuk ditengarai 

sebagai peristiwa yang Kunubuahkan yang akan Kukedepankan sebagai padanan ketika Aku 

membuka rahasia mutasyabihat Surat Al Baqarah ayat 16 yang sudah Kuterangkan. 

Demikian iblislah yang menjerumuskan ke dalam kesesatan itu sehingga memperburuk citramu. 

Tapi bukankah kamu sendirilah yang telah melibatkan mereka karena kesesatanmu? Cobalah kau 

pikirkan, apakah Aku yang dengan sengaja memerintahkan iblis untuk mempermalukanmu? 

Ketahuilah bahwa itu adalah hukum alam yang tersesuaikan dengan tema pokok untuk 

Kusodorkan sebagai kesesatan MUI yang pasti. 

Kalau tidak seperti itu keadaannya, mana mungkin publik tahu kesesatan fatwa MUI? Dan mana 

mungkin mereka tahu, ulama-ulama MUI membisniskan fatwa halalnya? Iblislah yang 

memastikan kesesatan fatwa-fatwa MUI. Dan jadilah itu sebagai pengajaran bagi semuanya, 

bahwa janganlah sekali-kali membisniskan fatwamu, dan kamu Kupermalukan dan merugilah 

bisnismu.  

Dan janganlah sekali-kali ceroboh membuat fatwa untuk menghakimi keyakinan umat lain yang 

menyembah-Ku, karena MUI tak mempunyai otoritas untuk itu. Sungguh iblislah yang 

memastikan dan yang membuka kesesatan fatwa-fatwa MUI karena telah lancung dari 

mengurusi soal akidah umat Muslim, tapi telah lancung menjadi jual beli sertifikat halal sampai 

tersesat dalam tipu muslihat investasi bodong. Di sanalah terbukti kelancungan fatwa sesat MUI 

telah dipergunakan. Dan jadilah kamu ulama pendosa (su’) yang menjijikkan.  

Haramkanlah daging babi olehmu, tapi kini Aku menghalalkannya. Aku lebih mengharamkan 

uang korupsi dan suap, apalagi uang hasil penipuan. Kalau kau ingin berguna bagi bangsamu 

dan umat Muslim di negaramu, sekarang fatwakanlah daging babi itu halal supaya impas 

keharaman yang terkandung dalam pewajiban labelisasi pengharaman daging babi atas segala 

macam produk makanan dan minuman.  
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Bilamana kau patuh kepada-Ku dan MUI bersedia mencabut pengharaman daging babi kepada 

masyarakat, maka kau pun telah membayar penebusan satu kesalahan fatwamu. Tapi kalau kau 

tak nyaman jika memfatwakan daging babi halal, itu urusanmu! Sungguh Pembalasan-Ku 

niscaya menyusuri jalan dosa-dosa yang telah diperbuat.  

Maka kepada MUI Kuperintahkan buatlah fatwa penghalalan daging babi dengan 

mengemukakan alasan-alasan yang mendasarinya sesuai dengan Fatwa-Ku yang telah 

Kukemukakan dalam Risalah Eden ini. 

Dan catatlah Fatwa-Ku ini, bahwa Kuperintahkan kepada MUI untuk membuat fatwa terkait 

dengan Ketentuan-Ku yang sudah menghapuskan agama Islam, maka jadikanlah Ketentuan-Ku 

itu ke seluruh umat Islam di Indonesia untuk mendasari fatwa MUI yang wajib mengedepankan 

seruan kepada umat Muslim agar menetralkan keyakinan agamanya menjadi Monotheisme 

Mutlak. Dan wajib meninggalkan cara peribadatan yang lama karena Aku sudah menetapkan 

cara peribadatan yang universal, yang bisa diterima oleh semua penganut agama-agama yang 

berbeda di dunia. Demikian satu lagi penebusan kesalahan fatwamu dapat kau selesaikan.  

Demikian penyatuan semua agama Kukedepankan sebagai cara mendamaikan semua penganut 

agama-agama yang ada di dunia. Demikian ralat fatwa MUI wajib disertakan dengan Ketentuan-

Ku yang sudah Kunyatakan ini. Dan inilah cara penebusan yang wajar atas kesalahan fatwa 

MUI terhadap Salamullah dahulu itu.  

Sungguh ralat fatwa MUI yang Kutetapkan itu adalah suatu kewajiban yang sangatlah berat 

bagi MUI, mengingat seluruh umat Muslim di Indonesia niscaya sangat terkejut dan niscaya 

akan mengadakan penolakan, setidaknya pelampiasan amarah terhadap MUI-lah yang terlebih 

dahulu yang akan terkedepankan. Sedangkan tanggung jawab MUI tersebut tak bisa ditawar lagi 

dan harus dilaksanakan, apa pun risikonya, sebagaimana fatwanya yang terkait dengan Eden itu 

telah berisiko kiamat. Maka apakah ada jalan bagi MUI agar Kuampuni? Adapun mereka yang 

menandatangani fatwa MUI atas Eden dan yang memformat fatwa itu dan yang bersaksi 

memberatkan Eden di persidangan, mereka itulah yang tak dapat Kuampuni. Dan merekalah 

semua yang menanggung keterkutukan MUI. 

Namun bilamana Ketua MUI, Din Syamsuddin dan para ulama MUI yang lainnya yang 

mendukungnya, bersedia mematuhi Ketentuan-Ku yang maha berat tersebut baginya, maka 

Kujanjikan kepada mereka yang pemberani mewujudkan fatwa MUI yang sesuai dengan 

Ketentuan-Ku itu, adalah pengampunan bagi mereka. Dan mereka Kukeluarkan dari 

keterkutukan yang meliputi MUI. Dan Kujaminkan kepastian keselamatan. 

Bilamana MUI mematuhi Perintah-Ku ini, maka Kubukakanlah pintu taubat, namun niscaya 

Kupertimbangkanlah siapa-siapa yang patut Kuampuni dan siapa-siapa yang tak patut 

Kuampuni. Sungguh tak patut Kuampuni ulama MUI yang membuat dan yang 

menandatangani fatwa sesat terhadap Salamullah/Eden, dan yang telah bersaksi memberatkan 

Eden di persidangan dan yang mengibar-ngibarkan di masyarakat kutukan terhadap Eden dan 

Lia Eden serta yang menghimpun upaya untuk mempidanakan Lia Eden. 

Bilamana Aku tak memilah-milah siapa-siapa yang bisa Kuampuni dan siapa-siapa yang tak bisa 

Kuampuni, maka akan rancu menilai siapa-siapa yang tulus berkorban dan berjuang, dan siapa-

siapa yang nunut selamat. Setiap oportunis niscaya Kutandai. Bukankah fatwa MUI itulah yang 

Kupersoalkan sebagai awal penyebab keterkutukan bangsa Indonesia? Maka niscaya Aku fokus 

mengurusi keterkutukan dan MUI. 

Dan keterlibatan para pendosa yang tak terampunkan justru akan mengakibatkan penulahan 

pada upaya MUI memberlaksanakan Amanat-amanat-Ku. Dan itu bisa mengakibatkan 

kerancuan dalam mengupayakan ketentuan fatwa yang Kutitahkan atas MUI hingga bisa 

menjadi pemboikotan atau kegagalan. 
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Dan merugilah mereka yang tak berani menentang arus, tapi menghadapi kendala-kendala 

penentangan dari orang-orang yang tak bersedia membuat fatwa yang sesuai dengan Ketentuan 

Tuhan karena takut pada risikonya. Padahal fatwa MUI itu wajib diadakan demi Penyelamatan-

Ku. Dan kalau tak ada yang berani tampil bersedia berkorban melawan arus, maka keterkutukan 

atas MUI menulahi semuanya. Dan secara pasti, takkan ada Pertolongan-Ku untuk bangsa 

Indonesia karena pertaubatan harus didahului dengan pertaubatan MUI terkait fatwanya atas 

Eden, karena fatwa MUI itulah yang mengawali terjadinya penzaliman atas Eden. 

Demikian ada di antara ulama MUI yang Kunyatakan tiadalah mereka dapat Kuampuni, karena 

cobalah tengok kemudaratan fatwa MUI itu sebagaimana yang sudah kami jabarkan, bahwa 

penzaliman terhadap Eden-lah yang menyebabkan bangsa Indonesia dan umat Islam kehilangan 

berkah dan menjadi terkutuk. Kutukan itulah yang menyanggupkan bumi ini dilanda proses 

kiamat. Sungguh tak ada keselamatan bagi para penzalim Eden, karena sungguh kedurhakaan itu 

terlalu berlebihan dan tak ada duanya.  

Malapetaka-malapetaka meliputi seluruh dunia, namun umat Muslim tetap garang dan dipenuhi 

kekejian, menyombongkan agamanya, seolah-olah Aku merestui jihad mereka yang telah 

mendatangkan kerusakan di atas buminya sendiri.  

Adakah ISIS sedang mengumumkan gagasan profetik ke dunia? Taklah ada hal itu, karena 

Kerasulan Eden-lah yang Kuberkati. Bagian selatan Irak tempat pijakan ISIS mengguncang 

dunia. Gerakan garis keras, intoleran dan menyebar ketakutan dengan mempertontonkan 

kekejian yang terbrutal dengan memberitahukan adanya penggorokan leher wartawan asing dan 

eksekusi warga Syiah yang sengaja disiarkan ke publik dunia, demikian kenotoriousan ISIS 

mencengangkan dunia. ISIS pun menjadi musuh bersama yang ditakuti dan ingin ditumpas 

ramai-ramai. Demikian mereka akan menghadapi aliansi pasukan internasional. Sesuaikah yang 

diperjuangkan ISIS, bila menganggap perjuangan mereka itu karena ketidakadilan global?  

ISIS sudah mengundang ketakutan semua orang di dunia. Itulah Islam yang sudah Kuhapuskan, 

maka tak Kuayomi lagi sehingga iblis bebas memperkeruh Islam. ISIS sudah menjadi musuh 

bersama negara-negara. Kekuatan udara Amerika, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan 

Qatar, membombardir kantong-kantong kekuatan ISIS di utara Suriah.  

Dan terdapat pertemuan 30 negara di Paris, Perancis yang telah bersepakat untuk mendukung 

tindakan militer terhadap ISIS. Dan pula ada 50 negara yang telah berkomitmen menghancurkan 

ISIS. Dan itu adalah persekutuan 50 negara-negara Barat dan Timur Tengah. Seperti itulah 

ketakutan semua orang terhadap ISIS. Seketika ISIS tampil menjadi musuh bersama. Demikian 

ISIS takkan bisa berdaulat di dunia ini, sebagaimana Islam tak mungkin dapat dipertahankan dan 

dibangkitkan dengan semangat yang seutuhnya sekalipun.  

Apakah Islam itu ISIS, atau ISIS itu Islam? Bukankah itu tak bisa dipisahkan dan tak bisa 

dipungkiri? Dan Aku bertanya, “Apakah umat Muslim masih bertanya, apa perlunya penyatuan 

agama?” Sedangkan agama Islam sudah Kuhapuskan, maka mau apa umat Islam dan mau 

kemana umat Islam kalau tak bersedia menerima Ketentuan-Ku yang baru ini?  

Arahkan tujuan hidupmu dan keyakinanmu ke Surga-Ku, karena di sinilah penyelamatan 

imanmu dan penyelamatan dirimu. Sungguh tak ada jalan lain bagimu, karena citra Islam sudah 

seburuk itu. ISIS sudah menjadi ikon Muslim garis keras dan menjadi payung solidaritas muslim 

garis keras. Maukah Islam diidentikkan dengan ISIS atau Taliban dan Al Qaida, Boko Haram, Al 

Shabab, FPI? Tentu mereka semua itulah yang telah menjadikan Islam terpuruk dan buruk 

nama. Dan hal itu tak bisa dipungkiri. Dan itulah Alasan-Ku telah menghapus agama Islam.  

Apakah mereka yang menginginkan kiamat itu, padahal yang mereka perjuangkan adalah 

kebenaran Islam yang harus diakui dunia. Mereka telah menuhankan agamanya, tapi mereka 

merasa memperjuangkan kebenaran Ajaran-Ku dan atas Nama-Ku.  
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Aku-lah yang dibela mereka, padahal mereka hanya mengatasnamakan-Ku saja, sedangkan Aku 

membenci kekejian dan fitnah yang dilakukan mereka. Aku membenci peperangan dan terorisme. 

Katakanlah bahwa kiamat itu datang karenanya.  

Kulihat mereka saling memfitnah bahkan di antara golongan Muslim sendiri. Golongan mereka 

terpecah-belah menjadi banyak dan saling membengisi dan memerangi. Itukah kebenaran Islam? 

Niscaya Aku tak membenarkan hal itu. Maka sudahilah membela kebenaran Islam, sebab Islam 

sudah terkotak-kotakkan dan saling berambisi paling dibenarkan dan sibuk saling menyalahkan. 

Dan permusuhan di antara sesama Muslim sungguh sudah menjenuhkan, pada kenyataannya 

hanya memperburuk citra Islam di dunia. Dan jadilah Islam phobia sudah meliputi dunia. 

Yakinilah hal itu sebagai stigma bagi Islam yang ingin dipertahankan sebagai ajaran yang 

terbenar. 

Demikian semua golongan itu saling tak membenarkan sehingga timbullah fitnah-fitnah keji 

yang diperturutkan sampai menjadi intimidasi-intimidasi, tindak anarki dan saling serang 

menyerang dan saling bunuh-membunuh di antara sesama umat Islam dan terlebih terhadap 

umat lain. Agama pun menjadi ancaman dan menakutkan. 

Sadarkah kamu kalau kemudian kamu saling berbunuh-bunuhan dan melakukan pengrusakan di 

atas bumi? Maka Kusadarkan kamu dengan menurunkan Wahyu-wahyu-Ku lagi. Ternyata 

kepada-Ku pun kau berani berdurhaka. Kau tak membenarkan adanya wahyu yang Kuturunkan 

di era kini. Alasanmu tak ada wahyu yang turun lagi setelah era Muhammad karena Islam 

agama yang tersempurna dan terbenar. Dan kamu pun semua ramai-ramai menolak Kewahyuan-

Ku yang terkini.  

Kesombongan atas agamamu itu telah melambung tinggi melampaui Otoritas-Ku. Demikian 

kesalahan umat Islam yang menyombongkan agamanya telah merusuhi dunia dan telah 

merendahkan Kemahakuasaan-Ku terhadap Kewahyuan. Siapa yang menetapkan Wahyu-wahyu-

Ku harus diturunkan kembali atau takkan diturunkan kembali? Aku atau kamu? Dunia ini 

dipenuhi kekejian dan kejahatan. Dan bumi sudah akan kiamat, maka Aku harus berwahyu 

kembali. Tahukah kamu? 

Sungguh umat Muslim sudah lancung tersalah dan telah mendominasi kesalahan di dunia ini. 

Dan tahukah kamu bahwa Aku sudah tak berkenan mengayomi Islam, semenjak Aku sudah 

mendeklarasikan Penghapusan Agama Islam pada tanggal 23 Juni 2006, di tengah persidangan 

Lia Eden di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena umat Islam Indonesia tak juga mau 

mengintrospeksi dan mau mengkaji apakah fatwa MUI untuk Salamullah itu benar dan berakar 

kuat dalam hukum Islam sehingga dipatuhi secara mutlak di kalangan Muslim dan seluruh 

bangsa Indonesia.  

Padahal sungguh fatwa MUI itu tak berakarkan asas hukum yang patut. Tak ada pemidanaan 

yang dapat diterapkan kepada orang-orang yang ingin bersuci dan yang tenteram hatinya 

mendapat Kewahyuan-Ku. Dan karena mereka menyayangi bangsanya, maka mereka sigap ketika 

Aku menitahkan agar Wahyu-Ku dibaca oleh bangsanya. Semua Utusan Tuhan niscaya 

Kutugasi meluruskan akidah keimanan bangsanya. Dan mengapa kamu justru mengatakan 

mereka sesat dan harus dipidanakan? Itulah kecerobohan MUI. 

Tahukah kamu kalau Jamaah Salamullah tak berinteraksi dengan masyarakat luas? Aku selalu 

mengisolirnya demi mengintensifkan pensucian mereka. Kapankah ada manusia disucikan demi 

menandai kesucian Surga di dunia? Selama-lamanya mereka senantiasa Kami sucikan, dan 

selama-lamanya mereka harus selalu awas terhadap perilaku mereka.  

Maka apakah ada cara dan peluang bagi mereka untuk bergaul bebas dengan masyarakat luas dan 

menyesatkan iman mereka? Sungguh MUI keterlaluan ketika tak mau mengusut siapa saja yang 

sudah disesatkan Salamullah/Eden. 
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Dan siapa pun yang terpanggil ke Eden untuk ikut bersuci adalah mereka yang terpanggil ruh 

dan rohaninya, karena mereka adalah pemilik ruh yang sudah terpilih untuk Kupersiapkan 

sebagai pendeklarasi Surga yang akan Kubangun di dunia ini. Padahal mereka datang ke Eden 

karena mereka tertarik pada fenomena kepribadian Lia Eden yang sedang mendapat hidayah 

didatangi malaikat. Dan kemudian mereka menetap di Eden karena terpanggil nuraninya untuk 

terus melanjutkan pensucian diri mereka dan mengabdikan diri mereka kepada Tuhan yang 

sudah diyakini sedang mensucikan mereka. Tapi pada awalnya mereka tak tahu-menahu kalau 

sesungguhnya mereka kami kumpulkan demi mempersiapkan mereka mengemban Surga yang 

maha suci dan maha keramat.  

Sampai saatnya hal tersebut Kami bukakan dengan terus terang kepada mereka, ialah ketika 

mereka sudah mulai mapan bersuci dan sebagian di antara mereka bisa bertahan dari pensucian-

pensucian rumit dan berat serta sulit. Tapi mereka tetap setia. Adapun yang terpaksa 

dikeluarkan atau keluar karena tak sanggup disucikan, namun mereka pun tetap menyadari 

bahwa Eden adalah Surga yang sedang menyeleksi.  

Dengan penjelasan ini, apakah MUI masih tak merasa bersalah atas fatwanya? Demikian mereka 

semua hanya keluar rumah kalau ke pasar atau ke toko untuk keperluan sehari-hari. Dan mereka 

selalu sibuk merenovasi tempat kediaman mereka yang senantiasa dibongkar lagi bilamana ada 

yang melakukan kesalahan di Eden.  

Bisakah Anda membayangkan perasaan jenuh mereka merenovasi rumah yang selalu mengalami 

pembongkaran lagi dan lagi. Padahal mereka hanya boleh menggunakan uang halal yang suci, 

yaitu hasil penghasilan mereka sendiri yang halal dan telah terseleksi kehalalannya dari hulu 

hingga hilir sehingga rezekinya terjamin halal dan suci. Dan mereka harus membangun rumah 

mereka dengan tangan suci. Siapa pun yang sedang Kami sucikan di Eden, melalui tangan 

merekalah yang sedang Kami sucikan yang boleh membangun Istana Eden. Bisa atau tak bisa 

menjadi tukang bangunan, tapi mereka harus bisa membangun dengan baik.  

Dan ketika ada di antara mereka tersalah, demikian kamar dan hasil pekerjaan mereka 

membangun Eden harus ditiadakan. Demikian mereka membongkar lagi bangunan yang dengan 

susah payah mereka kerjakan dengan tangan mereka sendiri. Mereka kelelahan, mereka jenuh 

membangun dan mereka harus mendanainya dengan penghasilan mereka sendiri, karena mereka 

terlarang menerima sumbangan dari orang di luar Eden yang belum disucikan, sekalipun dari 

keluarga mereka sendiri.   

Bisa sabarkah mereka dengan kondisi peraturan Eden yang seperti itu? Nah, kalau kurang sabar, 

demikian ada yang pergi atas kemauan sendiri, dan ada yang tetap bertahan demi kenikmatan 

menjalani pensucian langsung dari Tuhan. Demikian mereka semua tak punya kesempatan 

bergaul dengan orang-orang sekitarnya, apalagi masyarakat luas, sehingga taklah mereka akan 

mengganggu keimanan orang lain, apalagi menyesatkan. Padahal Jibril justru sedang 

mengajarkan kepada mereka hakikat agama Islam yang murni agar mereka tak terikut kepada 

aliran yang sesat dan menyesatkan.  

Dan tahukah kamu bahwa Surga-Ku yang Kudirikan di dunia ini adalah Kupilih dari orang-

orang mukmin yang Kudidik dan Kusucikan agar bisa mendeklarasikan Surga-Ku dan Kerajaan-

Ku di negeri ini. Dan tahukah kamu semua bahwa penzaliman atas Eden itu adalah kedurhakaan 

yang fatal?  

Demikian Aku bersumpah telah mengutuk MUI karena fatwanya dan akan menampilkan 

kesalahan fatal MUI kepada-Ku mendunia, karena Kewahyuan-Ku-lah yang telah 

dikriminalisasikan. Orang-orang yang menyampaikan Wahyu-wahyu-Ku yang terkini telah 

ditetapkan sebagai orang-orang sesat dan telah melakukan pelanggaran pidana sehingga patut 

untuk ditangkap dan dipenjarakan. Dan publik dunia harus tahu Sikap-Ku itu terhadap MUI 

dan fatwanya yang sesat.  
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Dan Aku tak melerai proses kiamat yang sudah terlangsungkan sekarang ini, karena manalah 

Aku bersedia menunda bumi ini berproses kiamat, bilamana tak satu pun di antara mereka yang 

bersalah atas Eden itu melakukan introspeksi diri dan mencoba menggali kebenaran Wahyu-

wahyu-Ku yang Kuturunkan di Eden.  

Apa sebab semua orang di Indonesia ini rata-rata tak menganggap Wahyu-wahyu-Ku yang 

digelorakan Eden itu adalah dimungkinkan benar? Mengapa semuanya buta terhadap kebenaran 

Wahyu-Ku? Begitulah Aku pun membiarkan keterkutukan bangsa Indonesia akan ditandai dunia 

sebagai hal yang memastikan kiamat itu datang. Dan ketika keterkutukan Indonesia tak disesali 

sampai saat ini, niscaya karena mereka menganggap tindakan terhadap Eden itu benar.  

Adapun semua orang di Indonesia juga seakan tak ada yang mempedulikan bahwa di negeri ini 

pernah ada sekelompok orang yang sudah mengaku menerima wahyu dari-Ku dan mereka dididik 

oleh Jibril. Atas hal itu, Kami pun tak peduli, apakah pernyataan Kami yang terkini ini mau 

direspon baik atau tidak. Kami hanya memperturutkan perundang-undangan kekualatan dan 

keterkutukan. Dan yang lebih lanjut adalah memperingatkan adanya keterkutukan yang menjadi 

penyebab kepastian kiamat. Untuk itu Kami juga wajib mengadakan penyelamatan, sebagaimana 

itulah ketentuan pasal perundang-undangan atas kekiamatan, selalu melibatkan penyelamatan 

bumi dan penduduknya.  

Berita penyerangan dan penangkapan serta penganiayaan atas para Rasul Eden cukup 

menggema luas di Indonesia. Jadi, sesungguhnya seluruh bangsa Indonesia itu mengetahui kalau 

Aku menurunkan Wahyu-wahyu-Ku di negeri ini. Ketika Indonesia sudah diliputi malapetaka 

dan musibah, ketika semua orang di Indonesia mencengangkan segala keadaan buruk yang 

menimpa Indonesia, mengapa MUI tak mencoba menilai kembali kebenaran yang pernah 

disampaikan oleh Lia Eden? Mengapa?  

Demikianlah konjungsi proses kiamat tak mungkin lagi disurutkan ataupun dapat dihentikan. 

Sudah terlalu jauh dosa-dosa yang lancung di bumi ini. Sudah mendominasi iblis atas umat 

manusia di bumi ini.  

Surga-Ku sudah dilecehkan dan ditolak. Maka Aku hanya bersedia menyelamatkan umat Muslim 

yang tak terlibat terhadap penzaliman Eden. Dan mereka yang bertaubat atas penzaliman 

terhadap Eden padahal mereka tak mengerti apa-apa, hanya ikut-ikutan, tanpa tahu apa 

kesalahan Eden, kecuali memperturutkan fatwa MUI dan para ulama saja, maka mereka 

Kuanggap sebagai orang buta dan tuli saja. Karena tidaklah mereka dapat melihat dan dapat 

mendengar kebenaran Eden, karena mata dan telinga mereka telah tertutupi fatwa MUI. 

Demikian di negeri ini menghilanglah kebenaran sejati. Semua orang mempertanyakan mengapa 

begitu banyak dusta dan kemunafikan? Dan tak ada lagi kebenaran yang diperbincangkan secara 

wajar, karena seakan semua orang mengatakan dirinya difitnah. Sebab apa kebenaran itu seakan-

akan sesuatu yang muskil dan tak bermanfaat, sebab bila diusung selalu saja diperolok-olokkan 

atau dicerca. Begitulah kebenaran itu sosoknya menjadi kabur dan kemudian menghilang karena 

telah dianggap kotor semua. Dan tiadalah kamu semua dapat melihat dan merasakan kebenaran 

sejati, karena kau buta dan tuli terhadap kebenaran hakiki yang Kudatangkan kepadamu semua.  

Hari Kiamat sudah Kupastikan. Bantuan Penyelamatan-Ku sudah Kudatangkan. Maka 

bertaubatlah dan perbaiki sikapmu kepada Eden. Dan jadilah mukmin yang baik dan terpelihara 

keimanannya, sampai Aku berkenan menyejahterakan seluruh penduduk bumi ini dan menjauhi 

kiamatnya bumi ini. 

Dan sejahteralah umat Muslim yang menjauhi peperangan dan persengketaan dan yang besedia 

menetralkan keyakinannya sesuai dengan Ketentuan-Ku yang baru ini. Dan sucilah umat 

Muslim yang bersedia bertaubat dan bersaksi bahwa Aku sudah bersumpah telah menghapuskan 

agama Islam dan telah menitahkan umat Islam hijrah menjernihkan keimanannya mengikuti 



11 
 

keimanan Rasulnya, reinkarnasi Nabi Muhammad, yaitu Abdul Rachman, yang sudah 

Kusucikan dan Kuperkenankan ikut mendeklarasikan Surga-Ku di dunia. 

Sucilah Nabi Muhammad, Rasul-Ku untuk umat muslim. Sucilah kaum mukmin yang sudah 

Kusucikan di Eden. Karena merekalah semua yang mendeklarasikan Surga Eden di dunia dan 

yang akan bekerja sama mengadakan penyelamatan untuk penduduk bumi ini.  

Dan sucilah kamu semua wahai umat Islam sebagaimana Nabimu yang ada di Surga, supaya 

Aku berkenan mengampunimu dan menyelamatkanmu.  

Sumpah Tuhan difirmankan pada 9 Oktober 2014 

 

Penolakan atas Kewahyuan Tuhan yang Mendeklarasikan Surga dan Kerajaan Eden 

di Dunia Menghadirkan Kutukan Tuhan yang Terberat 

Permohonan ampunan dari MUI tidaklah cukup, sejak kiamat sudah berproses. Sebab 

pergolakan kiamat mau tak mau terkorelasi dengan Kutukan Tuhan terhadap penzaliman 

Eden. Dan penzaliman Eden terkorelasi dengan adanya fatwa MUI tersebut.  

Demikian peringatan dini Tuhan yang tertolak dahulu itu, mau tak mau adalah 

merupakan tanggung jawab MUI sepenuhnya. Karena kalau bukan karena fatwa MUI tersebut, 

takkan berani massa menyerang Eden dan takkan ada penangkapan atas para Rasul Eden. 

Kriminalisasi atas Eden oleh masyarakat di Indonesia juga harus disudahi. Dan itu harus 

melalui ralat fatwa MUI. Perlu kami jelaskan bahwa ralat MUI wajib digelar ke publik seluas-

luasnya dan harus dipatuhi oleh segenap ulama dan Pemerintah Indonesia dan umat Muslim. 

Karenanya, sikap pembelaan dan rujukan pemerintah terhadap fatwa MUI pun harus diubah 

orientasinya.  

Adapun kenaasan yang telah menimpa seluruh bangsa Indonesia pun wajib 

diperhitungkan sebagai tulah keterkutukan yang disebabkan oleh fatwa MUI tersebut. Maka 

bila mau diperhitungkan, kesalahan MUI itu harus dipertimbangkan meliputi ekses 

kemudaratan yang maha besar dan maha berat yang disebabkan oleh fatwanya. Maka MUI 

harus dibubarkan dan penyepakat-penyepakat fatwa MUI tersebut harus diadili dan dihukum 

seberat-beratnya.  

 

Ganjaran Tuhan Terhadap Pembuat Fatwa MUI yang Menolak Wahyu Tuhan 

dan Menistakan Jibril 

Al Quran Surat Al Baqarah ayat 97-98: 

 

97. Katakanlah: Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya ke 

dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan 

menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. 

98. Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Jibril dan 

Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. 
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Keterangan yang lebih tandas dari Surat Al Baqarah ayat 97-98: 

Pernahkah ada umat manusia dengan sengaja memusuhi Jibril? Itu tak lazim dan belum 

pernah terjadi selama ini. Tapi inilah nubuah untuk kami tatkala aku membawakan Wahyu 

Tuhan di era ini. Kondisi itu dinubuahkan untuk peristiwa akhir zaman.  

Dan terjadilah peristiwanya ketika Jibril mendatangi Lia Eden dan mendidiknya sampai 

suci. Dia dan rekan-rekannya yang bersama-sama disucikan tak pernah menduga kalau 

pensucian diri mereka semua adalah demi mendatangkan Surga ke dunia. Demikian berita 

gembira yang kami bawakan. Nan, demikianlah besarnya kandungan peristiwanya itu 

sehingga sengaja dinubuahkan oleh Al Quran Surat Al Baqarah ayat 97-98. 

Sungguh keterlaluan orang-orang yang memusuhi Jibril, padahal ulama MUI sangat tahu 

ada ayat di Al Quran yang menyebutkan Larangan Tuhan agar tak memusuhi Jibril yang telah 

menurunkan Wahyu-wahyu Tuhan untuk Al Quran.  

Mengapa MUI tak mencoba mengingat ayat itu sebelum menyikapi pernyataan 

Salamullah bahwa mereka didatangi Malaikat Jibril? Demikian hal itu harus dikaji dengan 

serius dan seksama terlebih dahulu sebelum mengeluarkan fatwanya yang baku. Padahal 

ketika Jibril datang di era sekarang ini adalah dengan tujuan untuk mendamaikan permusuhan 

agama yang mengikat umat-umatnya, saling menyalahkan dan saling memerangi sampai hari 

kiamat bergejolak. Demikian aku datang lagi ke dunia manusia untuk membenarkan Kitab-

kitab Suci yang sebelumnya. Dan datang untuk memberi petunjuk dari Tuhan dan membawa 

kabar gembira atas kedatangan Surga dan Kerajaan Eden.  

Sungguh barang siapa yang menjadi musuh Allah karena menolak Ajaran-ajaran-Nya, 

dan Malaikat-malaikat-Nya dan Rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah 

musuh orang-orang kafir. Sungguh jadilah ulama-ulama MUI itu adalah golongan kafir yang 

menjerumuskan masyarakat Muslim di negara ini terikut memusuhi Eden, sehingga jadilah 

Muslim Indonesia tergolong sebagai orang-orang yang dimurkai Tuhan, disebutkan sebagai 

golongan kafir. Surat Al Baqarah ayat 97-98 sudah menyatakan hal itu. Sungguh isi Surat Al 

Baqarah ayat 97-98 ini jelas tertuju kepada pengalaman kami sekarang ini, yaitu peristiwa 

kedatangan Surga di bumi.  

Demikian para pembuat fatwa MUI adalah orang-orang yang paling terkutuk. Dan  

dalam ketentuan pasal Hukum Tuhan, mereka semua patut diganjar hukuman mati dan akan 

mengalami ketentuan Hukum Tuhan, ialah perubahan kodrat menjadi hewan atau iblis, 

tergantung seberapa besar partisipasinya terhadap fatwa tersebut.  

Kutukan manusia menjadi hewan adalah sesuai dengan ketentuan usia hewan. Hewan 

kutukan adalah ular, ulat, cacing (hewan-hewan melata yang menjijikkan). Tapi itu lebih baik 

daripada kutukan menjadi iblis yang kekekalannya relatif lebih lama, bahkan bisa abadi, 

seabadi kutukan usia bumi sampai pada kekiamatannya.  

Demikian pembeda kutukan terhadap ulama MUI, karena tak semua ulama MUI 

terliputkan dalam persepakatan atas keputusan pembuatan fatwa MUI atas Salamullah yang 

sangat bertulah itu. Adapun itu, Tuhan-lah yang lebih tahu siapa-siapa yang bersalah dan 

siapa-siapa yang kurang kesalahannya dan siapa-siapa yang tersedikit kesalahannya. Maka 

yang tersedikit kesalahannya masih bisa diampuni Tuhan.  

Adapun perimbangan yang kami nyatakan ini, itu adalah karena dalam Penilaian Tuhan, 

para ulama MUI rata-rata sudah pernah mengedepankan fatwa MUI tersebut di tengah publik 

sebagai ketentuan yang akurat dari MUI, sehingga masyarakat Muslim di Indonesia seakan tak 

ada yang pernah memikirkan kebenaran lain daripada ketentuan fatwa MUI tersebut, tak 

terkecuali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan aparat pemerintahannya.  
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Demikian Ketentuan Tuhan berjenjang sesuai dengan penyikapan setiap individu di MUI 

terhadap Eden. Dan adapun fatwa sesatnya tersebut dibalikkan Tuhan, menjadilah penyesatan 

terhadap seluruh bangsa Indonesia terutama masyarakat Muslim Indonesia.  

Sedangkan penandatangan fatwa tersebut jelas terhukum mengalami perubahan kodrat 

menjadi iblis. Ketentuan Tuhan ini selaras dengan Ketentuan Tuhan terhadap para hakim dan 

para jaksa yang telah menetapkan ketetapan vonis hukuman bagi para Rasul Eden.  

Ketidakbersalahan mereka dan pengorbanan mereka selama pemenjaraan, mau tak mau 

terdapat Ketentuan Tuhan Yang Maha Adil bahwa ketidaksalahan Eden harus ditebus dengan 

memulihkan nama baik Eden. Dan Ketentuan-ketentuan Tuhan yang tercantum dalam Risalah 

Eden harus dipatuhi dan diwajibkan dimaklumatkan melalui fatwa MUI kepada segenap umat 

Muslim di Indonesia.  

Adapun pengorbanan Eden oleh karena dipenjara, niscaya itu pun tak tergantikan, maka 

pembuat ketentuan fatwa itu dan para pejabat negara yang terlibat dalam penangkapan dan 

penyidangan wajib diadili dan dipenjarakan dengan ketentuan hukum yang selaras dengan 

ketentuan hukum yang sudah kami nyatakan ini. Hukuman bagi pejabat negara yang 

mengadili Eden akan kami terangkan dalam resolusi Hukum Tuhan secara utuh saat aku 

datang sebagai Hakim Tuhan.  

 

Intensifikasi Pensucian Eden Menjadikan Eden Membungkam ke Publik 

Adapun saat ini Eden telah disangka sudah gagal dan terbungkam, demikian pandangan 

ulama MUI yang semuanya sudah terlanjur menyangka Eden sudah tak bisa berkutik lagi 

karena gelagapan mengadakan kebenarannya yang tak mungkin diterima oleh semua orang di 

Indonesia. Adapun pandangan ini dikemukakan oleh ulama MUI Ali Mustafa Ya’qub di salah 

satu siaran televisi, dan itu diyakini oleh masyarakat. Demikian keyakinan mereka itu 

dibenarkan bahwa kepakeman fatwa MUI itu sangat dipercaya kalangan Muslim. Dan tak ada 

yang meragukannya sehingga tak ada satu pun orang yang mau bergeser sedikit dari 

keyakinan sesat itu, bahwa sesungguhnya fatwa MUI-lah yang sesat dan menyesatkan seluruh 

bangsa Indonesia.  

Adapun Eden terbiasa bertaat mutlak kepada Tuhan. Dan Tuhan-lah yang menitahkan 

mereka bungkam dan mengisolir diri supaya masyarakat tahu ada sesuatu di balik 

kebungkaman Eden, yaitu menantikan kutub Fatwa Tuhan, yaitu Fatwa-fatwa Tuhan yang 

terkini yang sedang kami rilis sekarang ini. Ketahuilah bahwa pada setiap Rilis Eden, niscaya 

ada pekabaran penting dari Tuhan untuk umat manusia.  

Setelah sejak lama Eden terfokuskan dalam pensucian intens Tuhan yang tersesuaikan 

dengan masa-masa kebungkaman Tuhan berwahyu untuk Indonesia, kembali kami dititahkan 

oleh-Nya untuk menyampaikan Wahyu-wahyu-Nya yang kali ini ditujukan untuk dunia, 

mengingat dunia sedang mengalami kegentingan massal yang bisa mengancamkan perang 

dunia.  

Kegentingan massal dunia banyak terkait dengan masalah perbedaan pandangan atas 

agama dan permusuhan atas nama agama. Peperangan atas nama agama didominasi oleh 

kaum radikal Muslim dan teroris. Kesombongan atas agama yang dianggap paling terbenar 

telah dianut mayoritas umat Muslim sedunia sehingga terintegrasi sebagai tujuan mulia jihad 

umat Muslim. 

Demikian fatwa MUI pun merujuk pada keintegralan ideologi kesombongan atas agama 

Islam. Dan itulah bahaya yang sudah mendatangkan kiamat. Terdapat Ayat Suci Al Quran 

yang menggabungkan keduanya. Dan adalah terorisme dan fatwa ulama MUI yang didakwa 

Tuhan menjadi sumbu pembusukan Islam di dunia.  
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Al Quran Surat Shaad ayat 28-29: 

 

28. Ataukah Kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu seperti orang-orang 

yang berbuat kerusakan di bumi, ataukah Kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu 

seperti orang-orang yang berbuat durhaka?    

29. Inilah Kitab yang Kami turunkan kepadamu yang penuh berkah supaya mereka memikirkan 

ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran.  

Keterangan yang terbaru dan yang lebih jitu dari Surat Shaad ayat 28-29: 

 Apakah teroris itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Demikian merekalah 

yang dimaksudkan sebagai orang-orang yang beriman dan beramal saleh di ayat ini. Dan para 

teroris yang memperjuangkan Islam adalah fenomena akhir zaman. Suplai teror yang 

mendunia menjadi jamak ketika teroris semakin meruyak dan melakukan pengeboman di 

mana-mana sehingga mengakibatkan kerusakan di bumi. Tapi janggallah ada ayat di Surat 

Shaad yang kontroversi isinya. Orang beriman tapi membuat kerusakan di bumi, dan orang-

orang bertakwa tapi durhaka.  

 Demikianlah jihad para teroris membabi buta sehingga berbuat kerusakan di bumi. Dan 

adapun fatwa MUI yang sesat itu adalah diadakan oleh orang-orang yang bertakwa 

sebagaimana ulama-ulama MUI, tapi mereka akhirnya menjadi orang-orang yang durhaka 

kepada Tuhan. Keduanya pun dinyatakan Tuhan sebagai biang keladi keterkutukan yang 

menimpa umat Islam. Dan itu pun mencelakai Islam sebagai agama yang diturunkan Tuhan.  

Sungguh inilah Risalah Eden yang sedianya akan menjadi ayat-ayat Kitab Suci ajaran 

yang kami turunkan kepadamu, yang penuh berkah, supaya mereka memikirkan esensi ayat-

ayatnya (Al Quran) yang kami rujuk dan Ayat-ayat Suci Eden yang kini sedang diturunkan, 

supaya orang-orang Muslim yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran. Supaya umat 

Muslim terbuka wawasan pandangan spiritualismenya dalam menyongsong penyatuan semua 

agama. 

Jangan menafikan makna sejati dari Surat Shaad ayat 28-29, karena inilah intisari 

keterbukaan ayat mutasyabihat Surat Shaad ayat 28-29 yang kuhadapkan kepada MUI. Dan 

keterangannya secara leluasa sudah kami jelaskan sejelas-jelasnya melalui Risalah Eden yang 

sedang kami rilis sekarang ini. Subhanallah, tak satu pun kata-kata yang berpindah arti dalam 

ayat ini dengan keadaan yang terjadi pada saat sekarang ini. Dan itulah kefungsian ayat-ayat 

mutasyabihat.  

 

Eden Tak Memusuhi Islam, Orientasinya Hanya Menyampaikan Wahyu Tuhan 

ke Ranah Publik Semata 

Kini kelancungan terorisme Muslim sudah menjadi masalah utama dunia melalui 

kekejian-kekejian yang dipertontonkan ISIS, dan Islam pun menjadi ancaman dunia. Fenomena 

itu adalah merupakan bukti pembusukan Islam yang melanda umat Islam di dunia. Dan itu 

adalah bukti Tuhan tak mengayomi umat Islam. Pernyataan kami ini jangan disalahpahami dan 

menjadikan kami dianggap sebagai memusuhi Islam.  

Malaikat Jibril adalah pembawa Wahyu Tuhan untuk Nabi Muhammad dan menjadilah 

Al Quran. Mengapa kamu melupakan hal itu? Karena kalau MUI menghargai hal itu, MUI 

takkan gegabah bersikap.  



15 
 

Sedang aku di Eden mengayomi reinkarnasi Nabi Muhammad dan para Rasul Eden yang 

berhijrah menetralkan keyakinannya yang semula adalah pemeluk agama Islam. Hanya satu 

Rasul Eden yang semula adalah penganut agama Kristen, yaitu Kelik Budiadi. 

Itu karena Yesus dituhankan oleh mayoritas umat Kristen di dunia, namun lebih mudah 

mengajak umat Kristen bersuci di Surga, karena rata-rata mereka semua memang menantikan 

kedatangan Kerajaan Tuhan dan Surga. Dan umat Kristen mengesankan enggan melayani 

intimidasi-intimidasi dan lebih memilih sabar, padahal keteraniayaan yang mereka alami 

cukup parah.  

Demikian mereka menjaga ajaran Kristen yang welas asih dan suka membagi kasih bagi 

sesama, dan itu pun kekontrasan sikap bilamana diperbandingkan dengan kearoganan umat 

Islam yang menyukai kekerasan. Dan Tuhan mempertimbangkan memilih umat Islam yang 

dominan di Eden tatkala Surga didirikan, tapi hal itu dimaksudkan sebagai paraklisasi, 

penyeimbangan antara Kutukan dan Murka Allah terhadap umat Muslim.  

Demikian program pensucian atas umat Muslim sedunia dilayakkan menjadi persuasif 

tatkala teguran-teguran keras terhadap umat Muslim diadakan dari kalangan mereka sendiri.  

Adapun di era sekarang ini, para nabi Utusan Tuhan sekalipun diadili dan diwajibkan 

menebus penyimpangan ajaran yang dibawanya. Demikian reinkarnasi Yesus tak tampil 

sebagai Rasul Eden dan dia pergi meninggalkan Eden atas keputusannya sendiri. Demikian 

Mukti Day memilih menjauh dari ibunya, Lia Eden, yang mencintainya. Sedangkan reinkarnasi 

Muhammad, yaitu Abdul Rachman, setia dan mapan mendampingi Lia Eden dalam segenap 

perjuangan Eden. Dia aktif dan bertahan menghadapi segala cobaan atas dirinya yang 

didatangkan Tuhan baginya sebagai penebusan dosa umatnya bagi sang nabi. Dia dipenjara 

dan dizalimi dan dia mengalami koma tatkala dia sakit yang parah karena tetanus. Apa pun 

perseptivitas umat masing-masing atas keterangan kami tentang nasib nabinya, terpulang 

kepada kesadaran keyakinan masing-masing.  

Surat Ruhul Kudus ini menjamin setiap keterangan di dalamnya adalah sah dan valid 

dari Sisi Tuhan. Di sisi kami ada Abdul Rachman, reinkarnasi Nabi Muhammad, yang diejek 

dan diperolok-olokkan oleh umat Muslim yang melecehkan Kewahyuan.  

Dan beginilah kami menyelaraskan suatu keadaan peristiwa yang dialami Eden dengan 

ayat-ayat mutasyabihat Al Quran.  

Al Quran Surat At Taubah ayat 64-66: 

 

64. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan kepada mereka suatu surat yang 

menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah “Teruskanlah ejekan-

ejekanmu.” Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu.  

65. Dan sungguh jika engkau tanya mereka, tentulah mereka akan menjawab, “Kami hanyalah 

bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah, “Apakah terhadap Allah, dengan Ayat-

ayat-Nya dan dengan Rasul-Nya, kamu selalu hendak berolok-olok?” 
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66. Tidak usah kamu minta maaf, karena sungguh kamu kafir sesudah beriman. Jika kamu 

memaafkan segolongan dari kamu, niscaya kami akan mengazab golongan (yang lain), 

disebabkan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.  

Al Quran Surat At Taubah ayat 64: 

 

64. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan kepada mereka suatu surat yang 

menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah “Teruskanlah ejekan-

ejekanmu.” Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu.  

Beginilah keselarasan itu, bahwa orang-orang munafik itu takut akan diturunkan kepada 

mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Betapapun 

beginilah penampakan surat yang diturunkan dari Jibril. Kata “diturunkan” niscaya itu berupa 

Kewahyuan.  

Nan, seperti inilah Kewahyuan yang dituliskan Lia Eden dan yang menerangkan segala 

yang terkait dengan kedurhakaan umat Muslim. Dan kami menuliskan semua yang kamu 

sekalian takuti, karena keterangan-keterangan kami di surat ini niscaya tak bisa dipungkiri. 

Kalau itu masih saja mau diingkari, katakanlah “Teruskanlah ejekan-ejekanmu.” Sesungguhnya 

Allah akan mengatakan apa yang kamu takuti itu. Demikian dalam surat Ruhul Kudus ini 

tertera Sumpah Tuhan yang kamu takuti itu. 

Al Quran Surat At Taubah ayat 65: 

 

65. Dan sungguh jika engkau tanya mereka, tentulah mereka akan menjawab, “Kami hanyalah 

bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah, “Apakah terhadap Allah, dengan Ayat-

ayat-Nya dan dengan Rasul-Nya, kamu selalu hendak berolok-olok?” 

Akan tetapi pada saatnya, mereka sadar apa yang sedang terjadi, karena ketersalahan 

mereka sudah mendatangkan Murka Allah. Dan kalau mereka ditanya 

pertanggungjawabannya, tentu mereka akan menjawab “Kami hanya bersenda gurau dan bermain-

main saja.” Demikian mereka mengenangkan perbuatan mereka yang berdurhaka kepada Allah. 

Dan demikian jawaban kami seperti dalam ayat ini “Apakah terhadap Allah, dengan Ayat-ayat-Nya 

dan dengan Rasul-Nya, kamu selalu hendak berolok-olok?” 

Al Quran Surat At Taubah ayat 66: 

 

66. Tidak usah kamu minta maaf, karena sungguh kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami 

memaafkan segolongan dari kamu, niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain), 

disebabkan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.  
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Demikian tak usah kamu minta maaf, karena olok-olokmu itu sudah membalikkanmu 

sendiri sehingga kini kamulah yang dipermalukan Tuhan oleh karena kesesatanmu. Sungguh 

kamu semua kafir sesudah beriman. Berimankah kamu kepada ayat-ayat yang kami berikan? 

Umat Muslim tak mengimani Wahyu Tuhan yang kami bawakan ini, tapi justru mengimani 

ketentuan fatwa MUI yang salah itu. Dan mereka akan mendapati kesesatan fatwa MUI 

kemudian, padahal ulama-ulama MUI dianggap sebagai orang-orang yang beriman yang 

dipatutkan fatwanyalah yang terbenar. 

 Sungguh patut mereka disebutkan sebagai pengingkar sehingga dinyatakan di ayat ini 

sebagai orang-orang kafir sesudah beriman. Dan jika kami memaafkan MUI, tentu golongan 

yang lain, yaitu golongan minoritas yang pernah difatwakan oleh MUI juga sebagai golongan 

yang sesat dan menyesatkan sehingga mereka mengalami penzaliman yang lebih parah karena 

telah mengalami tindak kekerasan dan bahkan pembunuhan dan pembakaran atau perusakan 

tempat ibadah atau tempat kediaman mereka, dan mereka terlunta-lunta terusir dari kampung 

halaman mereka, atau mereka melakukan peribadatan di puing-puing rumah ibadah mereka 

atau di jalanan atau di depan istana negara, seakan-akan itu hanya kejadian biasa saja dari 

kelompok minoritas yang ingin diperhatikan nasibnya. Mengapa MUI mendiamkan saja hal itu 

terjadi? Sesungguhnya MUI wajib mengajari umat Muslim agar tak membiarkan umat lain 

mengalami ketragisan semacam itu. Ajari umat mengenal toleransi dan welas asih.  

Demikian bila kami memaafkan fatwa-fatwa MUI, itu seakan-akan kami mengazab 

mereka dengan sikap tidak adil Tuhan terhadap orang-orang yang sudah dizalimi. Karena 

sungguh terpadankan dalam ayat ini yang menyatakan MUI adalah orang-orang yang selalu 

berbuat dosa, sebagaimana kemudaratan fatwa-fatwanya dan korupsinya atas sertifikasi label 

halal itu. Dan demikianpun niscaya ada dosa-dosa lainnya yang tak terungkap ke publik atau 

media massa, tapi Tuhan melihat hal itu. Demikian surat kami ini telah membuka mutasyabihat 

At Taubah ayat 64-66, yang akan terkemuka sebagai Ayat-ayat Tuhan untuk MUI.  

Adapun para Rasul Eden dipimpin oleh Lia Eden yang tak paham bahasa Arab sedikit 

pun dan tak bisa mengaji, walau dia dahulu dikenali sebagai selebriti yang dekat dengan 

organisasi masyarakat Muslim dan aktif mengurusi kegiatan sosial di penjara dan mantan 

narapidana yang Muslim. Maka sesungguhnya dengan apa-apa yang dituliskan menjadi 

Risalah Eden ini, bukanlah dia berarti memusuhi Islam. Dia wajib menuliskan semua itu karena 

dia sudah bersumpah kepada Tuhan untuk bertaat mutlak, setia mutlak, dan cinta mutlak 

hanya kepada Tuhan semata.  

Adapun Lia Eden tetap tertaut cintanya dengan seluruh keluarganya yang dicintainya, 

walau dia dijauhi seluruh keluarganya. Namun seluruh keluarganya adalah pemeluk agama 

Islam dan penganut pasif Muhammadiyah secara turun-temurun. Adapun Muhammadiyah 

adalah organisasi masyarakat yang Anda pimpin sekarang itu. Maka camkanlah bahwa 

sesungguhnya kami semua ini adalah Utusan Tuhan yang sejati dan tidaklah memusuhi Islam. 

Justru kami mengawali perjuangan kami dengan tujuan menyelamatkan Islam. Bahkan 

kedatanganku juga antara lain demi untuk membuka makna sejati dari ayat-ayat mutasyabihat 

Al Quran.  

Demi membuktikan Wahyu-wahyu Tuhan di Al Quran adalah abadi kebenarannya, dan 

segala Peringatan-Nya untuk umat Muslim pada saat ini sesungguhnya sudah tercantum di Al 

Quran, dan sebagian besar masih berupa ayat-ayat mutasyabihat atau terahasia, dan kami baru 

bisa mengedepankan arti yang sesungguhnya pada saat ini, karena pada saat inilah kandungan 

ayat-ayat tersebut baru dibutuhkan untuk mengingatkan umat Muslim. 

Bangsa Indonesia suka mengamalkan Yasinan. Dan kami menyajikan tafsir ayat-ayat Yaa 

Siin yang bisa lebih mengemuka, karena mutasyabihatnya justru terbuka di Indonesia dan 

mengemuka ketika kami menetapkan penajaman artinya ketika dikaitkan dalam surat kami 

untuk MUI. Al Quran Surat Yaa Siin ayat 13-19 sebagai berikut: 
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13.  Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-

utusan datang kepada mereka; 

14.  (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan 

keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu 

berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.” 

15.  Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha 

Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.” 

16.  Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus 

kepada kamu. 

17.  Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas.” 

18.  Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika 

kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan 

mendapat siksa yang pedih dari kami.” 

19.  Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika 

kamu diberi peringatan (kamu mengancam kami)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang 

melampaui batas.” 

 

Al Quran Surat Yaa Siin ayat 13: 

 
13.  Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-

utusan datang kepada mereka; 

Surat Yaa Siin ayat 13 dapat ditafsirkan sebagai ayat mutasyabihat dan adalah berupa 

nubuah. Bahwa disebutkan di ayat ini suatu perumpamaan sebuah kisah penduduk suatu 

negeri yang didatangi Utusan-utusan Tuhan.  

Kata jamak dari Utusan Tuhan di ayat ini hanya bisa diartikan sebagai banyak Utusan 

Tuhan. Dan di zaman inilah terkumpul Utusan-utusan Tuhan di Eden, dan merekalah yang 

mendeklarasikan Surga terbuka mendunia.  

Dan tak disebutkan di ayat tersebut penduduk negeri apa. Oleh karena itu, bila 

ditetapkan kemudian nama negeri tersebut dengan nama Indonesia, demikianlah adanya 

nubuah di Surat Yaa Siin pun terbuka sudah di Indonesia. Beginilah bila nubuah dan ayat 

terahasia dibukakan Tuhan keadaannya niscaya tersesuaikan dengan telak.  

Al Quran Surat Yaa Siin ayat 14: 
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14. (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan 

keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu 

berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.” 

Ketika Tuhan mengutus dua orang dan menyebutkan identitas ruh keduanya, yaitu Lia 

Eden yang reinkarnasi Maria/Maryam dan Abdul Rachman reinkarnasi Nabi Muhammad, tapi 

keduanya didustakan dan kemudian mereka berdua dipenjarakan. Dan selanjutnya ketika Lia 

Eden kembali mengalami penangkapan dan pemenjaraan yang kedua kalinya, kali ini polisi 

pun menangkapnya lagi bersama Andito yang kami sebutkan sebagai reinkarnasi Yudhistira 

tapi sekaligus juga reinkarnasi Zaid bin Tsabit yang mengumpulkan ayat-ayat Al Quran dan 

merapikannya. Dan dia pulalah yang mengurusi pendokumentasian Wahyu-wahyu Tuhan 

yang diturunkan di Eden.  

Naluri Zaid bin Tsabit menjadikan Andito terampil sekali mengurusi Kewahyuan. 

Demikian ada tiga Rasul Tuhan yang dipenjarakan, sesuailah keadaan itu dengan Surat Yaa 

Siin ayat 14 ini. Namun sayangnya, Wahyu Andito Putro Wibisono itu pada akhirnya tak bisa 

bertahan menghadapi Ujian Tuhan yang semakin sulit dan berbahaya kalau tak disikapi 

dengan ketulusan murni. Begitulah Andito tak setulus dari apa yang dinampakkannya 

sehingga dia terjebak dalam ujian-ujian ketulusan dan ketaatan. Dan Andito kini tak lagi 

mengurusi Wahyu-wahyu Tuhan di Eden karena sudah keluar, tak sanggup bertahan 

disucikan.  

Sayang, tapi begitulah padanannya suatu hikmah bahwa reinkarnasi Yudhistira dan 

Zaid bin Tsabit sekalipun bisa dipecundangi iblis karena memperturutkan sifat-sifat lemahnya 

yang tersisa dan ketersinggungan hatinya. Dan Tuhan membiarkan hal itu karena kesalahannya 

yang cukup fatal. Wahyu Andito terpanggil ke Surga dan berhasil mapan sebagai Rasul Eden 

sampai 14 tahun itu karena pahala Zaid bin Tsabit.  

Adapun kegagalan Wahyu Andito mempertahankan dirinya di Surga adalah 

disebabkan karma Yudhistira yang dahulu pernah kalah bertaruh dengan Duryudana, padahal 

dia telah mengorbankan keseluruhan Pandawa dan kerajaannya, serta istrinya, Drupadi. 

Sepenggal kebenaran dipertaruhkan untuk egoisme yang mengorbankan segalanya. Itulah 

karma Yudhistira yang menimpa Andito.  

Pengulangan dosa niscaya menjadi suatu kecenderungan yang ketika ternampakkan di 

Surga, niscaya kami adili untuk disucikan. Sepenggal kebenaran Andito, dan ketersinggungan 

yang sengaja kami hadapkan kepadanya dapat menyelesaikan kasus makrifat di Eden.  

Walaupun demikian sesungguhnya ayat ini telah menyimpulkan adanya tiga Utusan 

Tuhan. Bahwa ketiganya adalah Utusan Tuhan yang dipenjarakan dan diketahui oleh publik. 

Demikian faktanya. 

Adapun kemudian Andito dan istrinya, Nur Aisyah, berkhianat kepada Tuhan dan 

sumpah-sumpahnya, dan itu pun adalah fakta yang tak bisa dielakkan. Bahwa pensucian Eden 

yang telah sampai kepada tahap penyeleksian menuju ujian-ujian kesucian mutlak telah 

menggugurkan Andito yang telah 14 tahun mengabdi mengurusi Wahyu-wahyu Tuhan di 

Eden. Dan dia jualah yang mengurusi perekaman Wahyu-wahyu Tuhan dan yang mengisi 

ilustrasi musiknya semuanya, dan sebagai salah satu penyanyi Eden.  

Reputasi Yudhistira dan Zaid bin Tsabit memungkinkan dia berada di Surga, tapi tak 

cukup kualifikasinya untuk menjadi Rasul Tuhan yang mapan sehingga dapat memasuki 

jenjang Rasul di Surga yang berpredikat memiliki kesucian mutlak yang relevansinya dapat 

berada di Surga yang kekal, yaitu menjadi malaikat setelah kewafatannya.  

Al Quran Surat Yaa Siin ayat 15: 
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15. Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha 

Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.” 

Dan penduduk negeri ini, yaitu bangsa Indonesia, berkata bahwa para Rasul Eden itu 

bukanlah Utusan Tuhan karena tak lain hanyalah manusia biasa seperti diri mereka. Karena di 

abad ini, menurut anggapan umat Muslim secara umum nan dimutlakkan bahwa tiada lagi era 

kenabian, karena masa kenabian/Rasul Tuhan sudah berakhir. Adapun postulat semacam itu 

perlu dikaji kembali dan perlu pembuktian lebih lanjut. Demikian mereka begitu yakin Tuhan 

tak mungkin berwahyu kembali. Dan mereka pun menganggap Lia Eden hanyalah berdusta.  

Al Quran Surat Yaa Siin ayat 16: 

 
16.  Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang 

diutus kepada kamu. 

Tapi para Rasul Eden meyakinkan mereka di Pengadilan bahwa sungguh Tuhan-lah 

yang menunjuk mereka sebagai Rasul-rasul Eden, Utusan-Nya. Walaupun telah memberikan 

bukti-buktinya, tapi itu tak dianggap sebagai bukti yang benar.  

Al Quran Surat Yaa Siin ayat 17: 

 
17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas.” 

Dan kewajiban mereka tak lain hanyalah menyampaikan Perintah Allah dengan terang. 

Tertulislah segala Peringatan Tuhan untuk bangsa Indonesia dan umat Muslim dalam Risalah 

Eden yang disampaikan ke Pemerintah Indonesia dan masyarakat tertentu yang 

berkepentingan diperingatkan Tuhan dan segenap media massa. 

Al Quran Surat Yaa Siin ayat 18: 

 

18.  Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika 

kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan 

mendapat siksa yang pedih dari kami.” 

Demikian ancaman umat Muslim di Indonesia yang tertekan kala mendapati teguran 

keras Tuhan untuk mereka. Dan mereka bersungguh-sungguh mengancamkan akan 

menyerang Eden dan melempari Eden, dan mengancamkan siksaan yang pedih. Dan semua itu 

telah terjadi, berkali-kali! 

Al Quran Surat Yaa Siin ayat 19: 

 
19.  Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika 

kamu diberi peringatan (kamu mengancam kami)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang 

melampaui batas.” 

Dan para Rasul Eden berkata: “Tiadalah yang malang itu kecuali mereka yang 

diperingatkan Tuhan dengan teguran yang keras.” Dan Ketentuan Tuhan yang terberat atas 

perbuatan mereka itu kini sudah terjadi, tak ada dukacita yang lebih daripada itu. Sungguh 

nasib umat Muslim sangat malang, karena terlihatlah mereka saling bermusuhan dan saling 

mempermalukan, sedangkan Tuhan memurkai mereka semua. Karena sesungguhnya mereka 

itu adalah kaum yang melampaui batas. 
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Dan sungguh umat Muslim adalah kaum yang melampaui batas karena kini dunia 

sedang mengalami kegaduhan oleh perilaku-perilaku Muslim radikal yang semakin keji. Dan 

semua bangsa-bangsa di dunia memprihatinkannya.  

Dan sedialah memperhatikan pembukaan ayat-ayat mutasyabihat Al Quran yang sedang 

kami kedepankan dalam Rilis Eden ini. Dan hendaklah ditelaah kedalaman maknanya yang 

sedang membuktikan keabadian Wahyu-wahyu Tuhan yang tercantum di dalam Al Quran. 

Dan itu bisa membuktikan para Rasul Eden tak memusuhi Islam dan tetap menghargai Islam, 

sebagaimana itu adalah keimanan keluarga mereka yang mereka cintai. Dan itu pun dapat 

membuktikan bahwa aku adalah Jibril yang sejati yang telah membawakan Wahyu Tuhan 

untuk Muhammad. 

Adapun kalau umat Muslim mendapati ayat-ayat yang melukai hati umat Muslim di 

Risalah Eden ini, maka sesungguhnya itu terpulang kepada Sikap Tuhan semata. Mereka hanya 

meriliskan saja dan menyampaikan kepada yang berkepentingan. Dan karena Kewahyuan itu 

bersifat terbuka untuk menjadi ajaran dan keimanan, maka Risalah Eden menjadi risalah 

terbuka, demikian surat Ruhul Kudus difungsikan sebagai surat terbuka. Sungguh para Rasul 

Eden hanya mematuhi Perintah Tuhan saja.  

Adapun kalau mereka semua telah menetralkan keyakinan mereka, itu adalah karena 

Eden wajib tampil menghargai semua agama dan berani membela yang benar atau yang tidak 

salah secara proporsional dan berimbang.  

Masalah keagamaan sekarang ini sangat krusial. Dan adalah lebih menenteramkan 

apabila bersedia mengamalkan ajaran agama Islam melalui keyakinan yang netral, 

sebagaimana peribadatan universal yang diselenggarakan oleh Komunitas Eden, dan itu jelas 

dipastikan terjamin makbul oleh Tuhan.  

Adapun Surat Ruhul Kudus untuk MUI ini diperkenankan Tuhan dirilis sebagai surat 

terbuka yang diadakan dalam rangka mengikat respon publik atas Pengadilan Tuhan untuk 

MUI yang telah mengeluarkan fatwa sesat atas Eden. Sungguh fatwa itu sesat karena tak 

pernah melalui telaah yang mendalam terkait struktur Kerasulan Eden di Sisi Tuhan. Dan MUI 

langsung menetapkan fatwanya yang menuduh Salamullah sesat dan ajaran Jibril di Eden 

adalah menyesatkan, dan aku dituduh sebagai Jibril palsu. Dan hal itulah yang menyulut emosi 

masyarakat untuk memenjarakan Rasul-rasul Eden, terutama Lia Eden yang dianggap 

berbahaya karena akan menyebarkan kesesatan ajaranku. Demikian fitnah itu telah 

mengakibatkan penzaliman atas Eden dan pemenjaraan atas tiga Rasul Eden di era tahun 2005 

s.d. 2011.  

Setelah lama kami membungkam dan mengisolir diri, kini tiba waktunya kami tampil 

mengadili karena Tuhan sudah mendeklarasikan Hari Pengadilan-Nya dan Hari Kuasa-Nya. 

Perjanjian-perjanjian-Nya yang terdahulu kini sedang digenapi-Nya. Dan beginilah keselarasan 

Pengadilan-Nya yang sedang kami terapkan.  

 

Jangan Pernah Tersalah Terhadap Kewahyuan Karena itu Adalah Kehakikian yang 

Sempurna dan Fatwa MUI-lah yang Mengawali Keterkutukan Indonesia dan Islam 

Kapankah keadaan Indonesia memburuk? Niscaya setelah adanya penyidangan atas 

Eden. Dan adakah celaka-celaka yang beruntun padat yang melanda Indonesia itu bisa 

dianggap bukan kutukan? Kalau itu tak dianggap sebagai kutukan, coba saja sudahi semua 

celaka itu tanpa melalui Pertaubatan Nasional, kalau kamu mampu. Dan kamu pun tahu bahwa 

setiap celaka itu niscaya ada penyebabnya, apalagi Kutukan Tuhan. 

Fatwa MUI sebagai pengawalan petaka bagi Eden niscaya harus kami adili, karena 

keterkutukan umat Islam dan negara dan bangsa Indonesia tak bisa disangkali terawali oleh 

fatwa MUI yang ditujukan kepada Eden.  
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Dan ulama-ulama MUI jua yang tampil di persidangan atas Eden sebagai saksi yang 

memberatkan. Dan tuduhan-tuduhan MUI diamini oleh masyarakat secara sepenuhnya, tanpa 

ada yang mau mencoba menelaah kebenaran Eden dan kesejatian Wahyu-wahyu Tuhan di 

Eden. Demikian kepakeman fatwa MUI di masyarakat Muslim Indonesia telah membuat 

Wahyu-wahyu Tuhan tak termanfaatkan selama ini. Demikian kepakeman itu dibalaskan 

Tuhan dengan suatu kepastian pula, yaitu Penghapusan Agama Islam dari Sisi-Nya.  

Ketika Tuhan menghapuskan agama Islam, demikian Tuhan menyadarkan umat Islam 

supaya mau menyadari bahwa menyombongkan agama Islam sebagai agama yang terbenar itu 

akan berakibat justru Islam-lah yang berbalik telah menjadi agama yang paling disalahkan di 

dunia ini. Maka Tuhan membiarkan MUI lancung tampil dalam sejarah kedatangan Surga dan 

Kerajaan Tuhan di atas bumi ini sebagai pihak yang paling terkutuk. Dan menjadilah sebagai 

lembaga keagamaan yang paling terkutuk, dan dibukakanlah rahasia Kutukan Tuhan yang 

terbuka menjadi malapetaka luapan lumpur dan gas di Sidoarjo, yang adalah lubang Neraka 

yang menganga. Sehingga semua orang di Indonesia terancam binasa kalau tak pergi 

meninggalkan Indonesia atau bahkan pergi meninggalkan bumi ini. Dan itu baru bisa diadakan 

kalau memenuhi Ketentuan Tuhan yang memuliakan Surga-Nya, Eden.  

 

Celakalah MUI dan Celakalah yang Mengadukan Salamullah Ke MUI dan 

Celakalah Para Formatur Fatwa MUI dan Celakalah yang Menandatanganinya 

Celakalah yang menandatangani fatwa MUI, dan yang bersepakat mengadukan 

Salamullah ke MUI melalui surat Andan Nadriasta ke MUI. Dan terlibatlah sepenuhnya MUI 

dalam keterkutukan Indonesia karena kesesatan fatwanya. Dan celakalah MUI yang 

menyidangkan Salamullah secara ceroboh, dan mereka yang bersepakat menetapkan 

Salamullah sesat.  

Celakalah bangsa Indonesia karena fatwa MUI atas Eden. Dan celakalah para ulama MUI 

yang harus menyesuaikan keimanannya dengan ketentuan baru Tuhan sekarang ini, padahal 

Eden telah dinyatakan ke publik sesat dan menyesatkan. Adapun para ulama MUI harus 

mengedepankan ralat fatwa MUI untuk Eden, sambil wajib mengakui kebenaran Fatwa-fatwa 

Tuhan yang terkini yang sedang kami rilis sekarang ini. Karena kalau mereka harus meralat 

fatwa MUI, niscaya harus beralasan kongkrit. Dan alasan kongkrit itu niscaya adalah bersedia 

menerima ketentuan baru Tuhan yang terkini dan yang sekarang sedang dirilis oleh Eden.  

Saat mereka harus terpaksa mengakui Islam sudah dihapuskan Tuhan sebagai 

konsekuensi atas perbuatannya, dan sebagai akibat dari fatwanya, maka mereka harus 

mematuhi Ketentuan Tuhan yang terkini, yaitu menetralkan keyakinan agar dapat menyatukan 

umat Islam dengan semua penganut agama yang lain dalam keyakinan Monotheisme Mutlak 

yang universal. Dan tentu hal itu dapat menyebabkan mereka dipermalukan seperti menelan 

air ludah sendiri yang sudah diludahkan, dan tentunya semuanya akan kehilangan karir dan 

mata pencaharian yang diperoleh melalui lembaga MUI. Sedangkan memohon ampun pun 

mereka agar bisa ke Surga, niscaya mereka tak bisa diampuni, mengingat fatwa mereka itu 

kemudaratannya tak terhingga.  

Kutukan terhadap bangsa Indonesia dan negerinya terlalu berat. Untuk itu tak sepadan 

penebusannya hanya dengan ralat fatwa MUI bilamana hanya dilakukan seadanya dan 

sekenanya saja, karena kontribusi penyadaran terhadap segenap umat Islam harus 

diupayakannya secara konkrit dan wajib mematuhi Ketentuan-ketentuan Tuhan yang terkini, 

yang sengaja dibuatkan untuk dilaksanakan oleh MUI. Dan Ketentuan Tuhan itu tak bisa 

diadakan hanya separuh-separuh saja. Karena bilamana tidak ada ketuntasan, keterkutukan 

MUI tetap bertahan. Begitulah MUI dalam dilemanya yang maha berat, seberat ancaman 

kiamat oleh Black Hole yang sudah melepas syahwat keganasannya di bumi ini. 
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Dan celakalah mereka yang tak mungkin diselamatkan, padahal mereka berada di negeri 

yang akan hilang lenyap dari permukaan bumi. Black Hole tak mungkin dapat dihentikan dari 

melahap materi isi bumi yang sedang berproses kiamat sekarang ini. Dan wilayah Indonesia-

lah yang paling terdahulu merasakan akibat-akibatnya.  

Huh, celaka itu berawal dari fitnah dajjal yang merasuki alam pemikiran para ulama MUI 

yang membuat fatwa untuk Salamullah/Eden. Wahai para ulama MUI, kalau kau ingin bangsa 

Indonesia bersedia diselamatkan Tuhan, cabutlah fatwamu itu, dan bersujudlah kamu semua di 

depan kaki kami dan semua para Rasul Eden.  

Seluruh Jamaah Salamullah pernah diperintahkan Tuhan mensujudi kantor MUI di 

Istiqlal dahulu. Dan itu adalah inovasi Hukum Tuhan, agar tuntutan balik Tuhan terhadap MUI 

adalah bersujud kepada para Rasul Eden. Walaupun kamu belum tentu bisa diampuni, tapi 

selamatkanlah bangsa Indonesia melalui cara itu. Maka selamatlah bangsamu.  

Dan jangan mengulangi ucapan ulama MUI, Ali Mustafa Ya’qub, yang telah menjadi 

saksi yang memberatkan atas Eden di persidangan dan telah melontarkan kutukan terhadap 

Lia Eden agar sebaiknya dihukum mati. Maka dialah yang dikutuk Tuhan menjadi iblis. Lia 

Eden tak bisa dihukum mati olehnya, tapi dialah yang akan kami jadikan terdakwa dalam 

Mahkamah Pengadilan Tuhan yang kugelar. Dan ucapannya itu pun kujadikan jaminan sebagai 

Ketentuan Tuhan jua kepadanya. Maka vonis ketentuan baginya adalah hukuman mati.   

 Cobalah bayangkan di zaman ini, sungguh kekejian itu gampang tersulut. Dan bilamana 

ada tokoh ulama MUI yang terpandang di masyarakat itu telah memberikan kesaksian yang 

memberatkan di persidangan atas Lia Eden dan mengusulkan hukuman mati, dan pula telah 

melontarkan kata-kata di acara televisi yang dilihat publik se-Indonesia dan dia menyatakan 

sebaiknya menetapkan hukuman mati bagi Lia Eden, dan adapun kalau ada kalangan yang 

menganggap itu benar, dan mereka pun bisa tergerak ingin mengeksekusi mati Lia Eden, 

namun niscaya dampaknya takkan ada lagi Wahyu Tuhan yang dapat menolong semua orang 

di dunia ini. Kewahyuan terhenti, Surga dan Kerajaan Eden terbatalkan dengan sendirinya. 

Penyelamatan Tuhan pun takkan terealisir.  

Bandingkanlah ketentuan vonis hukuman mati untuk Ali Mustafa Ya’qub. Dia bukan 

siapa-siapa, dan kematiannya tak merugikan pihak siapa-siapa kecuali tentunya keluarganya 

sendiri. Sungguh bisakah publik dunia mendatangkan lagi seorang Utusan Tuhan? Padahal 

takdir menjadi Utusan Tuhan itu tak tergantikan dan keterpilihan sebagai Utusan Tuhan adalah 

Hak Prerogatif Tuhan Yang Maha Sempurna Kebijakan-Nya. Maka inilah ayat untuknya.  

Al Quran Surat At Taubah ayat 84:  

 
84. Dan janganlah engkau menyembahyangkan seorang yang mati di antara mereka selama-

lamanya dan janganlah engkau berdiri di atas kuburannya. Sesungguhnya mereka telah kafir 

kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. 

Demikian Ketentuan Tuhan terhadap orang-orang fasik yang durhaka kepada Tuhan dan 

yang ingin menghukum mati Utusan Tuhan. Dan tahukah Anda bahwa seorang Utusan Tuhan 

itu takkan bisa digantikan oleh siapa pun? Dan kepakeman Hukuman Tuhan itu niscaya sudah 

dibuktikan melalui penyaliban Yesus. Adakah yang menggantikan Yesus setelah dia wafat?  

Maka sesungguhnya celakalah bagi semua orang yang bersedia menghukum mati Utusan 

Tuhan, apalagi Ketentuan Tuhan atas Lia Eden adalah menjadi Ratu Surga dan Ratu Kerajaan 

Eden. Sungguh ketentuan dalam Surat At Taubah ayat 84 ini adalah sesuai bagi ulama-ulama 

MUI terkhusus kepada Ali Mustafa Ya’qub.  



24 
 

Kronologi Surga Adam dan Hawa Berkorelasi dengan Surga Eden di Jakarta, 

Lia Eden Ditetapkan Tuhan Sebagai Ratu Surga Eden  

Ketentuan itu adalah yang tertinggi bagi seorang manusia Utusan Tuhan. Nun, manalah 

seorang Ratu Surga bisa dihukum mati? Kontribusinya terhadap penyelamatan umat manusia 

di dunia ini tak dapat dipungkiri. Adapun Surga diniscayakan untuk mensucikan umat 

manusia.  

Terkemukakan adanya suatu ketentuan pra-kondisi penyelamatan. Karena itu, 

seyogyanya semua orang di dunia ini dapat memahami kronologi adanya Surga di dunia. 

Bahwa Lia Eden adalah reinkarnasi Eva atau Hawa, nan di dalam perjalanan kodrat ruhnya 

yang berjalan berbalik dari jenis ruh ternista, yaitu ular yang tercipta menjadi seorang 

perempuan (Hawa). Dan dipasangkanlah dengan Adam yang tercipta dari kalangan malaikat.  

Mereka dipertemukan di Taman Eden yang notabene tak lain terletak di wilayah 

Indonesia, sebagaimana yang disebut oleh Stephen Oppenheimer sebagai Sundaland. Itulah 

Indonesia. Kurang lebih seperti yang diestimasikan oleh Stephen Oppenheimer dalam 

penelitiannya, bahwa prakualifikasi ketentuan atas referensi tulisan tentang penelitian lokasi 

Surga oleh para peneliti, sudah ada pendahuluan yang teradakan di Indonesia, yaitu 

kedatangan Jibril di Indonesia. Maka sesungguhnya dua saintis yang bukunya kami 

referensikan di sini adalah merupakan rujukan ilmiah bagi Lia Eden yang sedang menuliskan 

Risalah Eden yang terbaru ini. Sesungguhnya itu pun adalah liputan Rancangan Tuhan yang 

menggunakan pemikiran peneliti agar kronologi Surga mendapat perhatian publik intelektual.  

Dua saintis sudah membakukan Eden di Indonesia, yaitu Stephen Oppenheimer dalam 

bukunya Eden in the East, dan Prof. Arysio Santos dalam bukunya Atlantis, The Lost 

Continent Finally Found. Dan kesimpulan kedua ilmuwan peneliti itu kami benarkan karena 

tersesuaikan dengan Takdir Eden yang kami bawakan ini.   

Bahwa lokasi Eden menurut Jewish Encyclopedia berada lebih jauh ke selatan di 

khatulistiwa. Dan pendapat Thomas Aquinas intelektual gereja dalam kitabnya: Summa 

Theologica, bahwa Taman Eden berada di khatulistiwa di iklim yang paling sejuk. Dan 

Stephen Oppenheimer menandai kesejukan daerah pegunungan (Sundaland) di Indonesia.  

Arysio Santos dalam bukunya mengemukakan pendapatnya atas temuan arkeologis 

Atlantis seraya mengulasnya pada beberapa uraian mitologi dan kepercayaan Yunani yang 

kebanyakan berasal dari mitologi dan kepercayaan Hindu dan Indonesia.  

Sungguh Mahabarata dan Ramayana amat terkenal sebagai bagian budaya Indonesia. 

Masyarakat Indonesia lekat dengan bait-bait kata-perkata dari Kitab Mahabarata dan 

Ramayana yang indah, dan hingga hal-hal yang terkecil. Penggabungan itu digambarkan 

melalui pengamatan penelitiannya bahwa lokasi Atlantis yang sebenarnya disimpulkan adalah 

lokasi Indonesia dan merupakan Surga kayangan.   

Dari kisah pewayangan yang lekat di masyarakat Indonesia dan dari data-data statistik 

arkeologi atas pencahariannya terhadap Atlantis dan tanda-tandanya juga ditemukan berada di 

wilayah Indonesia, demikian antara lain terminologi-terminologi itulah yang dibakukannya 

untuk menyatakan Indonesia adalah lokasi Eden yang sesungguhnya. Tanah Surga yang 

menjadi Neraka dapat pemaknaan dari Surat An Nuur ayat 40: 

 

40. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya 

ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia 
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mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi 

cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun. 

Keterangan di bawah ini adalah untuk memaknai Surat An Nuur ayat 40. Karena kalau 

tidak, maka Surga yang menjadi Neraka di Indonesia tak dapat kami kedepankan untuk 

meyakinkan publik di Indonesia. Bahwa ayat An Nuur 40 telah melukiskan Neraka yang ketika 

dinyatakan bahwa bangsa Indonesia terkutuk dan wilayah negaranya akan hilang lenyap 

ditelan lautan.  

Dan beginilah keadaan yang dimaksudkan dalam Surat An Nuur 40. Bahwa keadaan 

Indonesia seperti itu, gelap gulita di laut yang dalam yang diliputi gelombang demi 

gelombang, yang di atasnya awan kegelapan yang tindih-menindih. Dan apabila melolong 

meminta bantuan, tangannya menggapai-gapai. Tapi bahkan mereka sendiri pun hampir tak 

dapat melihat tangan mereka sendiri karena kegelapan yang meliputi. Begitulah 

penenggelaman Indonesia nanti setelah Black Hole bebas merdeka memangsa wilayah 

Indonesia.  

Demikian barang siapa yang tidak dijadikan Allah cahaya baginya, tiadalah cahaya 

baginya. Adapun Surga mensucikan manusia agar bisa berubah kodrat jadi cahaya, yaitu 

malaikat atau bidadari. Barang siapa yang tiada diberikan cahaya oleh Allah, tiadalah dia 

mempunyai cahaya sedikit pun. Artinya, barang siapa yang tidak bisa masuk Surga, mereka tak 

mungkin berpengharapan mendapat cahaya dari Allah, yaitu berpengharapan bisa menjadi 

suci, sesuci malaikat. Demikian terhadap orang-orang pengingkar dan kafir, maka tak ada 

cahaya baginya. Orang-orang kafir bagaimana mungkin bisa disucikan dan bisa menjadi 

cahaya.  

Ledakan Krakatau, si gunung super, mengakibatkan tsunami raksasa yang menyapu dan 

menenggelamkan dataran-dataran rendah Atlantis secara permanen dan menyebabkannya 

menghilang di bawah air. Dataran-dataran tinggi Atlantis tetap muncul ketika dataran-dataran 

rendah telah tenggelam di bawah laut, dan sekarang inilah yang membentuk ribuan pulau-

pulau Indonesia. Demikian konsep pemikiran atas pencarian Atlantis yang hilang dan 

merupakan hipotesis penelitian Arysio Santos, profesor fisika nuklir dari Brazil, yang 

mengestimasikan di Indonesia. Keadaan yang dilukiskannya itu tersesuaikan dengan ayat suci 

Al Quran Surat An Nuur 40.  

Adapun menurut almarhum Arysio Santos bahwa penulis-penulis lebih awal 

membicarakan Atlantis dengan menggunakan nama lainnya seperti Colchis, Phaeacia, Scheria, 

Aeaea, Hesperia, Elysium, padang Elys, taman Hesperides, Tartarus, alam Barzakh (Hades), 

Erebus, pulau-pulau yang diberkati, Hyperborea, Delos dan sebagainya.  

Nama-nama itu memang berbeda, tetapi tempat yang mereka rujuk selalu satu dan sama, 

yaitu Surga yang hancur dan berubah jadi Neraka atau alam Barzakh, tanah kematian yang 

suram.  

Demikian kami menambahkan pendalaman hasil penelitian para ilmuwan tersebut 

dengan menggunakan arti terbaku pada Surat An Nuur ayat 40 untuk mengingatkan keadaan 

Indonesia ke depan. Adapun intisari Ayat-ayat suci Al Quran bila dibuka intisarinya akan 

menyibak kekakuan pandangan umat Muslim Indonesia.    

Apakah aku yang mendapati tulisan Arysio Santos itu? Almarhum adalah seorang geolog 

dan Fisikawan nuklir Brazil, tentunya bangsa Indonesia mengenali tulisannya di dalam 

bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Buku itu menjadi terkenal di Indonesia 

karena penulisnya mengemukakan Surga Eden lokasinya di Indonesia. Tapi kesimpulan-

kesimpulan di dalamnya dapat kureferensikan karena Kewahyuan Tuhan untuk Eden 

diturunkan di Indonesia. Dan di dalamnya ada keliputan Surga dan Neraka. Surga yang akan 

menjadi Neraka atau Neraka yang akan menjadi Surga? 
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Lillahi ta’ala, keduanya saling terpaut karena ketika Surga ditolak di negeri ini, maka 

negeri ini menjadi Neraka. Dan kalau kepatuhan terhadap Ketentuan Tuhan yang terbaru ini 

dilaksanakan, maka Neraka yang menggelora di Indonesia akan digantikan Tuhan dengan 

Surga yang baru di bumi yang baru. Tapi penyelamatan Surga dimulai di Indonesia. Adapun 

itu dapat kami jelaskan melalui rahasia nubuah atas Eden di Indonesia pada Surat An Nuur 

ayat 35: 

Al Quran Surat An Nuur ayat 35: 

 

35. Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti 

sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca 

(dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan 

minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di 

sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat (nya), yang minyaknya (saja) hampir-

hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah 

membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat 

perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

Keterangan rahasia Surat An Nuur 35: 

Bahwa Allah adalah Cahaya bagi langit dan bumi. Tuhan-lah Pencipta cahaya dan 

cahaya adalah publik malaikat. Ruhku adalah ruh matahari nan sebagai pusat cahaya untuk 

semesta, tapi di alam semesta terdapat bertrilyun-trilyun matahari yang dikelilingi planet-

planet yang bertrilyun-trilyun. Dan semuanya ada dalam naungan Kemahaglobalan Tuhan. 

Wujud Tuhan sesungguhnya Bulat Maha Global, yang menaungi keliputan seluruh 

alam semesta-alam semesta yang membentang, di dalamnya terdapat bertrilyun-trilyun 

bintang, matahari dan planet-planet. Sebab itu, Tuhan disebutkan Allahu Akbar. Dan pakailah 

Nama Tuhan itu untuk mengagumi Kemahabesaran-Nya dan jangan digunakan untuk 

penyemangat penyerangan. Maka penggunaan yang seperti itu tentu keliru sama sekali.  

Matahari dan cahayanya adalah merupakan penggerak kehidupan alam semesta. 

Sementara itu, matahari-matahari di alam semesta-alam semesta adalah milik dan ciptaan 

Tuhan. Demikian di ayat ini dinyatakan Allah adalah Cahaya bagi bumi dan langit.  

Terdapat perumpamaan Cahaya-Nya adalah seperti lubang yang di dalamnya ada 

pelita. Adapun itu adalah kalimat mutasyabihat yang konotasinya adalah perumpamaan pelita 

yang digunakan di Surga Eden dalam prosesi pengakuan dosa. Setiap orang yang menjalani 

pengakuan dosa di Eden, ubun-ubunnya dibakar untuk memastikan Ruhul Kudus sudah 

menerimanya sebagai murid yang akan berlanjut mengikuti pensucian Surga. 

Pelita itu dalam kaca. Demikian pelita yang digunakan Eden adalah pelita dalam kaca 

(lampu semprong), pelita khas Indonesia. Dan kaca itu laksana bintang yang berkilauan yang 

dinyalakan dengan minyak pohon yang diberkati, yaitu minyak Zaitun, yang bukan di Timur 

dan tidak juga di Barat. 
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Demikianlah lampu semprong kaca itu melambangkan pelita Indonesia, sebagaimana 

Indonesia yang didatangi Surga yang laksana bintang yang berkilauan, sebagaimana itu pun 

menyimbolkan matahari, Surga para malaikat, tempat asal Ruhul Kudus. Dan para Rasul Eden 

yang diberkati Surga sudah mengalami pensucian api, yaitu mereka harus bersedia mati untuk 

Tuhan. Karena itu untuk membuktikannya mereka harus berani melompati api yang berkobar 

menyala-nyala karena disiram minyak tanah. Dan prosesi itu diadakan tahun 2001, di Villa 

Zaitun, dusun Coblong, Megamendung. Tempat peribadatan Eden bersuci itulah yang pernah 

diserang dan dirusak oleh massa atas hasutan warga dan MUI Bogor.  

Tapi nun kini sampailah mereka di penghujung terbukanya Mukjizat Eden mendunia. 

Deklarasi-deklarasi Tuhan sudah dipersiapkan. Dan di antaranya adalah Ketentuan Tuhan atas 

penyatuan semua agama dengan peribadatan yang netral dan universal, yang tidaklah 

cenderung ke peribadatan Timur maupun Barat.  

Adapun kalimat “minyaknya hampir menerangi sekalipun tidak disentuh api”, bermakna 

sinar terang Eden sudah hampir menerangi dunia, walaupun menempuh bahaya yang maha 

berat, mengingat Ayat-ayat Suci yang disampaikan Eden maha berat dan maha berbahaya. 

Akan tetapi Janji Tuhan atas Eden bahwa sekalipun maha berat dan maha berbahaya beban 

tugas mereka, tapi Tuhan menjanjikan Eden takkan disentuh oleh api. Demikian itulah 

pemaknaan arti yang sebenarnya. 

Sungguh saat ini api kemarahan sangat mudah membakar. Dan kemarahan umat 

Muslim bisa mengakibatkan pembakaran, tapi Eden takkan disentuh api. Betapapun Eden 

dikaruniai Surga dan Kerajaan Tuhan. Dan itulah cahaya di atas cahaya. Demikian yang 

dimaksudkan oleh kalimat cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada para 

malaikat (Cahaya-Nya) dan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah membuat 

perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang terjadi di zaman 

akhir sekarang ini. 

Dan Ayat-ayat Suci Al Quran di Surat An Nuur 35 ini dipenuhi perumpamaan-

perumpamaan yang sangat sulit ditebak arti sebenarnya, bahkan tak tertebak karena inilah ayat 

mutasyabihat yang apabila Tuhan berkenan membukakan rahasianya, niscaya arti yang 

sesungguhnya diberikan kepada Utusan-Nya yang dipilih pada zamannya, yang ditentukan 

oleh-Nya. Dan inilah arti harfiah dari mutasyabihat An Nuur 35 sebagai bukti suatu Jaminan 

Tuhan atas Lia Eden, bahwa dialah yang diberi karunia untuk membuka rahasia Surat An Nuur 

ayat 35 yang amat sulit diterka maksudnya. Subhanallah.  

Dan adalah kehendak zaman, Indonesia akan bernasib serupa dengan nasib Atlantis yang 

hilang, itu pun siklus alam yang perlu dikaji untuk dijadikan pengenalan atas siklus takdir 

Surga. Semoga tanda-tandanya yang lebih konkrit dapat ditemukan di Indonesia, selayak 

kekonkritan DNA Hawa (bila ditemukan) dapat dilayakkan dari hasil persamaan dengan hasil 

tes DNA Lia Eden. Dan sejarah Surga di negeri ini pun layak dimulai dari Surga Eden, Adam 

dan Hawa. Demikianlah penelitian mereka sebaiknya diarahkan ke Surga Eden. Dan bahwa 

dalam ketentuan hukum regulasi ruh, ada ketentuan hukum regulasi ruh yang berotasi 

berputar dan siklikal, seperti roda yang berputar dan seperti jarum jam yang tak bisa berputar 

ke arah sebaliknya. Bahwa Ratu Surga haruslah kodrat ruhnya berasal dari ruh yang ternista, 

yang berjalan berbalik ke kodrat yang termulia sehingga Surga termaknai sebagai pencapaian 

akhir yang terbaik, yang bermulanya dari takdir terburuk. 

Seorang Ratu Surga bila perjalanan kodrat ruhnya berjalan dari yang mulia dan 

perjalanannya menurun dan belum sampai kepada ketuntasannya, dia pun tetap dapat tergoda 

oleh iblis yang ingin membatalkan adanya Surga di dunia, maka itu berbahaya. Dan hal itu 

telah dialami telak oleh Lia Eden dan para Rasul Eden, bahwa seberapa pun investasi 

pensucian dan kualitas kesucian yang dicapai, tetap dimungkinkan dapat gagal, dan Surga 

dimungkinkan terbatalkan dengan sendirinya.  
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Tapi bilamana calon Ratu Surga di dalam takdir jalan yang berbalik arah ke kodrat mulia, 

maka ada kepakeman dalam dirinya, yaitu dia tak dimungkinkan akan menempuh jalan 

kebalikannya karena hal itu di luar pakem tatanan hukum Kehakikian Tuhan terkait dengan 

hukum regulasi ruh. 

Sekuat-kuatnya dan selicik-liciknya iblis mengupayakan kebatalan Surga dan 

mengupayakan kekalahan Ratu Surga, niscaya selalu ada kekuatan dalam dirinya untuk 

bertahan dan menang. Ketentuan itu layak digarisbawahi karena itu adalah personality seorang 

calon Ratu Surga yang terpilih, dan karena dia sudah dipersiapkan sedang dalam tatanan 

gugus hukum kehakikian yang searah dengan kodrat yang sedang dijalaninya.  

Dan seorang Ratu Surga Eden niscaya kodrat ruhnya terkorelasi dengan keberadaan 

Surga Eden yang sebelumnya. Hanya saja korelasinya sesuai dengan hukum alam yang 

berputar siklikal.  

Hal itu pun dapat memaknai perguliran regulasi ruh Hawa/Eva kembali ke Surga untuk 

menjadi Ratu Surga. Tak seperti Hawa yang baru terlepas dari kutukan Neraka. Demikian 

kejelasan hukum alam regulasi ruh. Runtutan perjalanan takdir dan kodrat ular yang menjadi 

Hawa/Eva dan yang bereinkarnasi berkali-kali sehingga dia sampai kepada kehidupan Lia 

Eden yang sedang menyusuri takdirnya, mendirikan Surga lagi di dunia. Demikian kisah 

kronologi Surga yang terdahulu sampai Surga Eden yang terkini adalah merupakan realita 

penggenapan Perjanjian Tuhan atas Surga dibakukan.  

 Agar tergenapi Ketentuan Tuhan Yang Maha Global dan Maha Ruh, maka Ketentuan 

Tuhan atas segala makhluk ciptaan-Nya adalah sesuai dengan Kemahaglobalan-Nya. Maka 

demikianlah ketentuan seluruh takdir di semesta dan kehidupan makhluk-Nya bergulir dan 

berotasi dan siklikal, tak ada yang terkecuali.  

 

Regulasi Ruh, Hukum Reinkarnasi dan Hukum Karma Adalah Ketentuan Baku 

Hukum Keabadian Ruh, Kehidupan dan Kematian yang Berkali-kali 

Al Quran Surat Al Hajj ayat 66: 

 

Dan Dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu kemudian menghidupkan 

kamu. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar. 

Sungguh hukum reinkarnasi terpaut dekat dengan hukum karma, maka janganlah 

diingkari, karena hal itu terdapat dalam Ayat Suci Al Quran, dan hal itu adalah ketentuan 

Hukum Tuhan nan baku. Sistem regulasi ruh dan hukum reinkarnasi berlaku atas semua hal di 

alam semesta dan di seluruh kehidupan di dunia dan akhirat sebagai hukum alam yang pasti 

dan abadi.  

Adapun Lia Eden, kami nyatakan dulu pun pernah terkutuk jadi ular, yang itu adalah 

merupakan satu trah dengan iblis. Iblis kalau memfisik wujudnya ialah ular. Binatang ular 

adalah merupakan satu trah dengan iblis, maka jangan memakan ular.  

Adapun iblis yang akan dipulihkan kodratnya jadi manusia yang mulia, terlebih dahulu 

dia melalui penetralan habitat. Dan ruhnya ditempatkan Tuhan menjadi ruh pohon atau 

tanaman yang bermanfaat. Demikian habitat iblisnya terlepas dan jadilah dia manusia yang 

berakal dan berbudi. Demikianlah Hawa/Eva kami kisahkan perjalanan kodrat ruhnya. 

Demikian dalam kisah Adam dan Hawa terlibat peranan seekor ular dan pohon.  

Dan ketika sampai waktunya jadi manusia, dia tercipta menjadi seorang perempuan 

pasangan Adam, yang adalah penjelmaan malaikat. Kemudian keduanya memperjalankan 
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takdir dan kodratnya secara bersilangan. Lia berjalan menaiki tangga menuju jalan yang 

tersucikan, sedangkan reinkarnasi Adam, yaitu Aminuddin Day, mantan suami Lia Eden, 

berjalan ke arah sebaliknya. Atas perjanjian kepastian Hukum Tuhan itu, adalah Aminuddin 

Day yang terjebak janggal memusuhi kami. Tentu penyikapannya itu tanda-tanda ke mana 

perjalanan kodratnya.  

Dan ketika Lia Eden sampailah takdirnya menjadi Ratu Surga di dunia ini, ruhnya 

bahkan telah melalui pensucian api Neraka yang sesungguhnya dan seutuhnya, yaitu tatkala 

dia terlahir sebagai Joan of Arc, Utusan Tuhan di abad Pertengahan, di Perancis, dan dia pun 

ditangkap dan dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Dan ketragisan nasib Joan of 

Arc tersebut itulah yang menjadikan dia mendapat Perkenan Tuhan bisa sampai ke Surga dan 

menjadi Ratu Surga.  

Demikian dapat kuanalogikan ketragisan akhir hidup Joan of Arc itu bagaikan pensucian 

cum laude. Dan ruh Lia Eden pun dapat ditengarai sudah sempat tersucikan tuntas. Demikian 

hal itu adalah merupakan pengosongan karma atau pemurnian ruh. Dan itu adalah suatu 

tipikal kesucian yang bersejarah panjang untuk mengenali jejak identitas ruh suci yang 

sepanjang zaman kebumian.  

 

Di Abad ini Terdapat Ketentuan Manusia Berubah Kodrat Jadi Malaikat atau 

Bidadari, atau Sebaliknya, Manusia Berubah Kodrat Jadi Iblis 

Tak ada yang berlebih-lebihan, aku hanya membantu memberi penjelasan seapa adanya 

tentang kodrat alamiah perjalanan suatu ruh dari alam iblis yang sampai ke alam kemalaikatan. 

Dan keteranganku ini bisa diruntut melalui logika ideologi mutlak ke arah sebaliknya, dari 

alam malaikat sampai ke dunia iblis.  

Demikian perjalanan kehidupan ruh Lia Eden sudah pernah tersucikan dengan pensucian 

yang tertragis, yaitu dibakar hidup-hidup. Dan itu merupakan ketuntasan pensucian ruh. 

Demikian dia dipatutkan bisa mengemban tugas mendeklarasikan Surga di atas bumi ini. 

Bahwa dia takkan terbatalkan oleh kedahsyatan provokasi iblis yang sangat licin, oleh karena 

penderitaan Joan of Arc yang telah dibakar hidup-hidup oleh ketentuan hukum pengadilan 

Pemerintah Inggris pada abad 15.  

Rekam jejak identitas ruh Lia Eden adalah Hawa/Eva, Maria, Joan of Arc dan R.A. Kartini. 

Niscaya rekam jejak ruh Lia Eden pun berkali-kali berbangkit menjadi perempuan biasa, bukan 

siapa-siapa. Namun kami hanya menyebutkan nama keempat tokoh sejarah demi penyesuaian 

namanya dalam sejarah Kewahyuan dan sejarah Indonesia saja.  

Demikian kisah perjalanan Lia Eden yang juga pernah jadi Maria dan R.A. Kartini, yang 

pernah menuliskan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dari judul buku itu dapat disimak 

sebagai suatu kesamaan yang tak kebetulan adanya. Dan Risalah-risalah Eden yang ditulis Lia 

juga bisa dipersandingkan maknanya dengan judul buku Kartini tersebut. Di masa kegelapan 

(hari kuasa gelap) sekarang ini, terbitlah harapan terang dari Surga. Dan inilah tulisan Lia Eden 

yang lebih memaknai tulisan R.A. Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang. 

Kilas balik perjalanan ruh Ratu Surga sengaja kami tampilkan secara transparan supaya 

umat manusia dapat merekam jejak ruh Ratu Surga yang sebentar lagi akan beralih kodrat jadi 

bidadari, semenjak dia ditetapkan Tuhan menjadi istri Ruhul Kudus. Sebagai istri Ruhul Kudus 

niscaya harus berkodrat bidadari. Setidaknya sudah calon bidadari sejak saat ini. Dan itu 

adalah kodrat manusia yang termulia di Sisi Tuhan dan untuk kalangan umat manusia.  

Karakter bidadari mulai ditanamkan Tuhan ke dirinya melalui pensucian Surga dan 

bimbingan mengenali karakteristik dunia kemalaikatan, dan pengenalan obyektivitas hukum-

hukum kehakikian di dunia manusia dan di dunia kemalaikatan dan kesemestaan.  
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Dan yang terutama adalah pengasahan tabiat luhur dan suci. Bahwa dia tak bermukjizat 

selama ini, dan bahwa Mukjizat Tuhan itu tak terhingga maharnya bila telah dijanjikan Tuhan. 

Maka cobalah tengok apa saja pengorbanannya selama ini, selama 19 tahun dia mengalami 

pensucian yang tak ada jedanya sepanjang hari dan setiap hari. Sampai-sampai dalam mimpi 

pun dia harus benar dan tak boleh tersalah.  

Bisakah manusia mengolah mimpinya supaya tak tersalah dalam mimpi? Demikian 

pensucian Surga seperti itu adanya, dan harus ada yang berhasil sampai ke tingkat itu. Dan Lia 

Eden termasuk yang nyaris berhasil. Hanya sesekali dia terlena, tapi dia sangat tertekan karena 

dia tahu Tuhan melihat dia terlena tatkala bermimpi. Untuk itu saja dia menangis memohon 

ampun kepada Tuhan.  

Demikian semakin hari, dia semakin tersanggupkan melawan ketersalahan di dalam 

mimpi. Dan itu adalah penaklukan diri yang absurd sehingga kalau itu bisa dijalaninya dan 

berhasil, demikian instingnya semakin terjamin ketajamannya sehingga respon-respon 

spontannya selalu benar. Demikian cara Lia Eden menempuh ujian-ujiannya untuk mencapai 

target kewaskitaan sebagai Ratu Surga.  

Begitulah Surga, sikap suci harus bisa menembus mimpi. Tapi kalau itu sudah bisa 

dilalui, maka kesucian mutlak juga bisa dicapai. Dan keluhuran budinya pun bertambah baik 

selaras dengan pertambahan kecerdasan.  

Kalau di dunia ini ada peraga yang bisa membuktikan kerahmatan Surgawi, niscaya akan 

berbondong-bondong orang-orang yang ingin bersuci untuk mendapatkan Surga. Demikian Lia 

Eden dijadikan Tuhan peraga jalan menuju Surga. Siapa pun yang mengenalnya dahulu, 

niscaya dapat menilai perbedaan Lia yang lama dan yang baru melalui tulisannya atau melalui 

sikap dan ucapan-ucapannya. Apa pun pengabdiannya pada saat ini adalah demi untuk 

penyelamatan manusia dan bumi. Maka itu adalah termasuk upaya penyelamatan semesta. 

Tiadalah dia mampu melakukan kecuali atas Perkenan Tuhan jua.  

Adapun di masa sekarang ini, bilamana terdapat Ketetapan Tuhan atas seseorang yang 

terkutuk jadi iblis, maka hendaknya mereka tawakal dan bersabar panjang, karena tiadalah 

kodrat iblis itu berakhir di Neraka saja, melainkan kodrat ruh berketentuan beregulasi berputar 

dan siklikal. Niscaya akan sampai juga waktunya untuk menempuh jalan berbalik menuju 

Surga.  

Siapa-siapa yang sudah pernah menjadi makhluk ternista, niscaya dapat tersucikan dan 

bisa sampai ke Surga. Dan siapa-siapa yang belum pernah ke Neraka menjadi makhluk  

ternista, niscaya belum ada jalan baginya ke Surga. Tapi bersuci untuk Surga setidaknya akan 

diberkati hidup mulia dan hidupnya dirahmati Tuhan. 

Adapun umat manusia bila sudah sampai di Surga, maka dapat dipastikan ruhnya 

terolah menjadi murni kembali. Dan akan menjadilah dia energi cahaya semesta sampai ada 

Ketentuan Tuhan atas dirinya menjadikan sebagai suatu obyektivitas kebaikan di dunia 

manusia, seperti Rasul Tuhan atau nabi keilmuan, penerobos ilmu pengetahuan atau pemimpin 

negara/dunia yang arif dan bijaksana.  

Sekali lagi hal tersebut adalah merupakan ketentuan hukum alam. Bahkan ruh manusia 

bisa jadi kutu atau nyamuk, bahkan virus, tapi ruh manusia ada yang bisa berubah kodrat 

menjadi makhluk termulia seperti malaikat atau bidadari. Dan kalau dia tersanggupkan 

menjadi Utusan Tuhan dan berhasil mengingatkan umat manusia untuk menyelamatkan bumi 

dan penghuninya, maka dimungkinkan dia diperkenankan Tuhan beralih kodrat menjadi ruh 

benda semesta, seumpamanya berkodrat menjadi bumi yang baru atau reinkarnasi bumi, 

sehingga umat manusia tak janggal menerima itu dengan menyebutkan nama Ibu Pertiwi bagi 

tanah tumpah darah.  
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Ada manusia bisa jadi debu atau virus, ada manusia bisa menjadi benda semesta. Itulah 

Kemahaadilan Tuhan semesta alam. Allahu Akbar. Demikian penjelasan kami kepada MUI agar 

kajian ini dipahami demi untuk dijadikan pembaharuan rujukan ilmu kehakikian. Demikian 

kami mencoba mengangkat keterangan kami ini agar bisa dijadikan pembaharuan paradigma 

bagi para ulama MUI dan umat Islam secara umum agar lebih berpandangan luas sehingga tak 

mudah mempersalahkan keyakinan orang lain dan mudah menyikapinya sebagai kesesatan.  

Al Quran Surat Al Furqaan ayat 33: 

 
Maka mereka tidak datang kepadamu dengan perumpamaan, melainkan Kami datangkan 

kepadamu kebenaran dan sebaik-baik penjelasan. 

Sungguh paradigma Kerasulan Eden tak hanya mengasyiki paragon menjadi suri 

tauladan yang melangit dan amat sulit terjangkau, karena hal itu bukanlah kelaziman. Tapi 

mereka juga tidak datang hanya untuk perumpamaan, karena yang ditulisnya adalah hal-hal 

kehakikian yang berpijak di dunia manusia. Sebagaimana merekalah yang membawa 

paradigma baru tentang Surga di dunia, dan Neraka yang teradakan oleh pemanasan global 

dan reaksi Black Hole. Atau sekedar janji-janji mengadakan penyelamatan menghindari 

Neraka. Tapi lebih jauh dari itu, yaitu mempersiapkan pensucian Surga supaya umat manusia 

dapat diselamatkan Tuhan berpindah ke bumi yang baru. Pesawat UFO malaikat sudah 

dibuktikan ada. Demikian kami datang membawa kebenaran dengan sebaik-baiknya 

penjelasan. Demikian ayat-ayat dalam Risalah Eden ini adalah kebenaran yang jelas. 

Keterangan-keterangan kami berdasarkan kenyataan empirik, bukan sekedar perumpamaan 

yang diada-adakan. Sungguh telah kami datangkan kepadamu kebenaran hakiki dengan 

sebaik-baiknya penjelasan. Maka ralatkanlah fatwa MUI yang menyatakan kami membawakan 

kesesatan.  

Adapun paradigma baru ini sesungguhnya bukanlah baru, karena sains telah berlarut 

menjadikan sebagai formula idealisme mutlak bagi temuan-temuan teori-teori dan rumus-

rumus kesemestaan. Demikian bilamana MUI mau bertahan dengan pemikiran lamanya akan 

tercenung dan tertegun memandangi kemodernan Fatwa-fatwa Tuhan yang terkini.  

Dan para ulama yang mengikuti jalan pemikiran MUI akan berseberangan dengan arus 

liberal penyatuan semua agama yang tidak pragmatis, tapi multimodern dan yang 

meniscayakan gaya baru kaum teknokrat yang dapat menggantikan peranan para ulama. Kalau 

sudah seperti itu, MUI mau ke mana lagi? Yang pasti MUI akan dikutuk oleh seluruh bangsa 

Indonesia. Demikian fatwa MUI kami kedepankan sebagai kesalahan yang terfatal di dunia.  

 

Pertaubatan Nasional yang Diwajibkan Tuhan untuk Indonesia Baru Bisa 

Diwujudkan Apabila Ada Ralat Fatwa MUI 

Kalau Ketentuan Tuhan untuk MUI ini dapat diselenggarakan oleh seluruh ulama MUI, 

dan kalau Pemerintah Indonesia dapat menyelenggarakan Pertaubatan Nasional atas seluruh 

instansi pemerintahan dan seluruh elemen bangsa dan seluruh bangsa Indonesia secara 

bersamaan, maka Pertolongan Tuhan pun akan diturunkan. Ketentuan Tuhan ini adalah 

mutlak, jadi tak bisa ditawar.  

Tapi Pertaubatan Nasional baru bisa diwujudkan apabila ada ralat fatwa MUI. Betapapun 

umat Muslim Indonesia harus mengetahui secara jelas dan gamblang siapa yang paling 

bertanggung jawab atas keterkutukan bangsa Indonesia. Dan umat Muslim harus diyakinkan 

atas keadaan yang sesungguhnya yang sedang menimpa Indonesia, dan harus dibawa untuk 

meyakini adanya perubahan pandangan pada MUI. Kodrati Surga dan Neraka sama-sama 

sudah teradakan di Indonesia.  
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Dan siapa yang tahu, kalau bukannya diberitahukan oleh Allah. Dan terfokuslah 

semangat nasionalisme yang dituangkan melalui perjuangan mempersatukan bangsa, melalui 

pemulihan tabiat bangsa yang luhur dengan memacu kerja sama dan bergotong royong yang 

murni tulus demi menyelenggarakan Pertaubatan Nasuha Nasional. Dan itu adalah satu-

satunya cara.  

Demi untuk memerdekakan Indonesia dari keterkutukan, katakanlah, inilah juga cara 

satu-satunya untuk memurnikan tabiat bangsa yang sudah lama dikotori oleh kemusyrikan dan 

kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa besar yang mengurung bangsa Indonesia dari berbagai lini. 

Dan katakanlah, ini adalah era baru, era Kerajaan Tuhan dan Surga.  

 

Pengadilan Tuhan yang Pertama Adalah Terhadap MUI Karena Tulah Kutukan 

Berasal dari Fatwa MUI 

Demikian Eden merilis Deklarasi-deklarasi dan Sumpah-sumpah Tuhan ke dunia. 

Berikutnya Tuhan akan menggelar Pengadilan-Nya untuk dunia dengan mengawalinya 

terlebih dahulu dengan mengadakan Pengadilan untuk MUI sebagai pihak yang mengawali 

penolakan atas Kewahyuan Tuhan yang sedang diturunkan-Nya demi Penyelamatan-Nya atas 

semua orang di dunia ini.  

Penyelamatan Tuhan untuk Indonesia niscaya diawali dengan mengadili pihak yang 

dinilai paling tersalah terhadap Kewahyuan, dan yang telah mengerahkan masyarakat dan 

tuntutan hukum untuk mengadili Eden. Dan kejadian itulah yang mengakibatkan Pembalasan 

Tuhan berupa Kutukan-Nya dan telah menyengsarakan segenap bangsa Indonesia. Demikian 

kesakralan dan kemahakeramatan Wahyu-wahyu Tuhan bila dikriminalisasikan akan berbalik 

dari penyelamatan menjadi kutukan.  

Adapun kebijakan fatwa MUI adalah hasil kesepakatan pertimbangan kolegial para 

ulama MUI, sedang Anda sendiri kami dapati menanggapinya dengan terbuka secara 

berimbang dan tak terlalu menyudutkan Eden. Itu karena paham Muhammadiyah yang 

moderat dan pemikiran Anda luruh ke dalam sikap Anda yang cenderung mengayomi 

pluralisme. Kami apresiasi atas sikap dan ucapan Anda itu. 

Adapun pertanggungjawaban Anda sebagai Ketua MUI yang kini Anda sedang jabat, 

sesungguhnya bukanlah suatu yang perlu dipandang sebagai hal yang sangat berat dan tak 

terpikulkan dan menakutkan sekali, mengingat betapa maha beratnya tuntutan kami terhadap 

MUI sekarang ini.  

Keutamaan kesalahan MUI tak tertuju pada diri Anda, tapi ketentuan kewajiban Anda 

selaku Ketua MUI meniscayakan Anda wajib bertanggung jawab menggerakkan MUI bersedia 

menjalankan Ketentuan-ketentuan Tuhan terhadap MUI. Dan untuk itu niscaya Anda akan 

cukup kelabakan dan tertekan. Namun segarkan jiwa dan rohani Anda sebelum memulai 

memikirkan tugas yang dimandatkan Tuhan kepada Anda ini. Dan berdoalah memohon 

pertolongan dan kemudahan dari Tuhan.  

Dan kami bersedia memandukan kemudahan-kemudahan dari Sisi-Nya. Tugas Anda 

memang terlalu berat. Karena itu, Anda butuh pertolongan malaikat, dan pada kamilah 

pertolongan malaikat itu. Petunjuk-petunjuk Tuhan untuk itu akan kami segera sampaikan 

kepada Anda supaya Anda dapat spirit yang teguh dan kekukuhan iman.  

Adapun bila Anda takut melangkah dan Anda mengalami stres berat mengingat betapa 

Titah Tuhan itu amat berat dan bahkan muskil sekali bisa dijalani, tapi cobalah Anda 

memikirkan persoalan-persoalan negara dan bangsa Indonesia, dan persoalan umat Muslim 

Indonesia dan umat Muslim sedunia.  
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Cobalah Anda bayangkan kalau saja ada hal yang bisa dilakukan untuk menolong bangsa 

dan negara dan umat Muslim bisa keluar dari celaka yang menyeluruh dan yang meliputi. 

Maka lakukanlah, karena pahalanya juga amat besar.  

Dan bisa Anda bayangkan bahwa Amanat-amanat Tuhan untuk Anda ini adalah 

langsung diadakan dari Haribaan-Nya. Kalau tak percaya, konsentrasikan batin Anda untuk 

berdoa kepada-Nya. Dan tanyakanlah, apakah Amanat-amanat Tuhan yang kami sampaikan 

ini adalah benar-benar berasal dari-Nya? Dan dengarkan Jawaban-Nya untuk Anda. Tuhan 

akan menjawab melalui suara batin Anda sendiri dan melalui alur pemikiran yang jernih.  

Untuk orang-orang yang mendapat mandat yang berat dari Tuhan, biasanya dapat 

mendengar Suara Tuhan dengan jelas, ialah pada saat Anda terjaga dari tidur yang nyenyak. 

Sebegitu Anda mulai membuka mata dan alam pemikiran Anda belum Anda arahkan ke mana 

pun, pada saat itulah Anda dapat mendengar Bisikan Tuhan dengan jelas sebagai jawaban dari-

Nya.  

Melangkahlah dengan langkah yang bisa Anda jalani dahulu, sebelum Anda tercekat oleh 

kendala-kendala yang menghadang. Berusahalah menenangkan semuanya yang niscaya juga 

akan panik sekali mengingat fatwa yang ditetapkan Tuhan terhadap MUI seakan tak mungkin 

bisa dilaksanakan, melainkan cukuplah mengadakan musyawarah ke dalam tubuh MUI agar 

para ulama MUI bersedia meralat fatwanya atas Salamullah yang kini sudah bertransformasi 

menjadi Surga Eden.  

Dan pimpinlah para ulama MUI untuk mematuhi Ketentuan-ketentuan Tuhan untuk 

MUI sampai lunas tuntas. Kalau Anda bisa melaksanakan Ketentuan Tuhan tersebut sampai 

tuntas, maka Anda terbebas dari penebusan yang diwajibkan Tuhan bagi para pembuat fatwa 

MUI yang celaka tersebut, karena kesepakatan pembuatan fatwa tersebut tidak menjadi 

tanggung jawab Anda.  

Anda tak mengikuti sidang pengadilan Jamaah Salamullah kala itu, maka tak termasuk 

sebagai penggagas fatwa. Dan Anda telah tampil di media dalam sikap yang netral. Dan Anda 

senantiasa mengecam tindakan radikalisme dan anarkisme oleh umat Islam, demikian ada 

pelunakan Ketentuan Tuhan terhadap Anda pribadi.  

 

Beginilah Transparansi Jalan Shiratal Mustaqim 

Al Quran Surat At Taubah ayat 111: 

 

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta benda mereka dengan 

Surga kepada mereka. Mereka berperang di jalan Allah, maka mereka membunuh dan terbunuh. 

Demikian itu adalah janji yang sebenarnya dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. 

Siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang 

telah kamu lakukan dengan-Nya. Dan itulah kemenangan yang besar.   

Dan inilah perjanjian jual beli dengan Allah. Bilamana Anda patuh pada Ketentuan Tuhan 

dan melaksanakannya dengan baik dan benar dan tuntas, maka bagi Anda kemenangan, yaitu 

Surga yang nyaman.  
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Demikian, beranilah menempuh Jalan Tuhan dengan konsisten sampai mencapai 

ketuntasan. Jangan takut, karena Tuhan akan memberkatimu jalan yang setimbang kala Anda 

menyusuri jalan Shiratal Mustaqim-Nya ini.  

Kepada publik, ingin Kukedepankan bahwa beginilah Ketua MUI, Din Syamsuddin, 

diarahkan Tuhan meniti jalan Shiratal Mustaqim yang sesungguhnya. Jalan Shiratal Mustaqim 

selama ini lazim diibaratkan sebagai titian serambut dibelah tujuh, tapi itu adalah 

perumpamaan betapa muskilnya pensucian jalan menuju Surga. Tapi inilah peribadatan jalan 

Shiratal Mustaqim sudah ditransparansikan melalui jejak pensucian para Rasul Eden. Dan yang 

terkedepankan ke publik adalah perjalanan Ketua MUI, Din Syamsuddin, yang segera 

menyusuri titian Shiratal Mustaqimnya dan demikianpun semua orang yang kami libatkan 

dalam Peradilan Tuhan sekarang ini. Karena ada di antara mereka yang bisa ditolong melalui 

pensucian Shiratal Mustaqim bilamana bertaubat dan bersedia mengadakan penebusan karma-

karmanya, sesuai dengan tata krama Eden dan sesuai dengan Petunjuk Tuhan untuknya.  

Namun sekali Anda ingin menghindari tanggung jawab dan mencoba lari dari kenyataan, 

maka Anda akan terjerumus ke dalam kotak Pandora yang akan merubah total nasib Anda 

sendiri. Jadi adalah lebih baik memilih melaksanakan tanggung jawab yang diamanatkan Allah 

ini. Ketentuan ini sudah tertulis dan sudah kami niatkan untuk dirilis, maka tak ada jalan lain 

ke Surga bagi Anda. Penuhilah tuntutan kami ini sebelum terolah pertarungan iblis di alam 

pemikiran Anda. 

Petunjuk Tuhan berguna untuk kewaspadaan dan kemantapan hati dalam menyusuri 

Shiratal Mustaqim pensucian Surga. Demikian jalankan saja semua petunjuk kami ini, dan 

Anda dapat merasakan keberkahan itu. Sekali Anda mau surut, Anda memasuki Ujian Tuhan. 

Sekali Anda melangkah benar, Anda diberkati kemudahan dan keberanian dan peluang besar 

untuk tetap berada di Jalan Tuhan. Konsistensi menjalankan arahan kami menandakan jalan 

kemenangan adalah milik Anda.  

Sesungguhnya tindakan itu dapat dilaksanakan dengan mudah kalau bisa memahami 

Ketentuan Tuhan yang terkini. Bahwa Tuhan Maha Mengadili, namun juga Maha Pengampun 

bagi orang-orang yang bersedia menangani tanggung jawab dan kewenangannya secara baik 

dan benar dan penuh tanggung jawab. Tuhan senantiasa arif dan bijaksana terhadap orang-

orang yang dapat memahami persoalan secara berimbang dan benar. Dan Tuhan iba terhadap 

orang-orang yang berkewenangan, tapi bukan dia yang melakukan kesalahan atas Kewahyuan-

Nya.  

Demikian kami bersedia memilahkan siapa-siapa yang paling bertanggung jawab dan 

siapa-siapa yang mengorbankan dirinya untuk mengadakan pemulihan atas kesalahan 

keputusan yang dinyatakan oleh pemuka yang sebelumnya. Cukuplah menguatkan iman dan 

keberanian bertanggung jawab di Hadapan Tuhan atas fatwa MUI dahulu itu. Dan cukuplah 

bersedia mematuhi Ketentuan-ketentuan Tuhan yang kami nyatakan ini.  

Dan jangan sembunyi dari tanggung jawab kewenangan Anda, karena Anda takkan 

mungkin bisa lari dari tanggung jawab itu dan dapat menghilang dari Tatapan Tuhan Yang 

Maha Melihat. Demikian Pengadilan Tuhan untuk seluruh umat manusia di dunia, terlebih 

dahulu diadakan untuk para pemimpin negara-negara di dunia, dan para negarawan serta 

tokoh-tokoh sentral keagamaan dunia, kini sedang diawali dengan pengadilan atas MUI yang 

telah mengeluarkan fatwanya yang mengakibatkan penzaliman atas Eden dan Kewahyuan 

Tuhan yang terkini tertolak sepenuhnya oleh bangsa ini. 

Demikian Pengadilan Tuhan kami selenggarakan dengan mengawalinya terhadap MUI, 

dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan pihak Kepolisian yang kami anggap terlibat 

dalam penolakan atas Kewahyuan Tuhan dan penyidangan atas Eden.  
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Tanpa seizin Presiden SBY, niscaya kebenaran dari Tuhan yang disampaikan Eden 

tidaklah mengalami tindak kriminalisasi di negara ini, sedangkan peristiwa itu terpandang 

olehnya dan sedikit pun tak ada tanggapan darinya. Itu menandakan restu ataupun pembiaran 

atas tindakan penzaliman atas Utusan Tuhan.  

Dan Kepolisian-lah yang merupakan institusi yang ‘mengamankan’ Eden justru ke 

penjara, karena telah menyimpulkan penyebaran Wahyu-wahyu Tuhan ke publik adalah 

sebagai ‘kesalahan Eden’ yang telah melakukan pelanggaran pidana sehingga menetapkan para 

Rasul Eden sebagai tersangka dan patut diadili di persidangan negara. Dan kesimpulan itu 

terkait dengan pandangan ulama pelapor dan ketetapan fatwa MUI.  

Demikianlah teradakanlah gelar Persidangan Tuhan secara terbuka melalui rilis 

Deklarasi-deklarasi Tuhan yang terkini sebagai maklumat ke dunia yang menjadi sandaran 

hukum kami bertindak mengadili.  

 

Kiamat! Tentu Ada Penyebabnya 

Demikian segala hal yang terkait sebagai pengawalan pembahasan dalam Wahyu Tuhan 

ini, niscaya adalah suatu hal yang maha berat yang mendasari Fatwa-fatwa-Nya yang 

terkedepankan. Dan keterkaitan pasal hukum dan undang-undangnya senantiasa terkorelasi 

dengan Kebijakan-kebijakan Tuhan yang terkini hingga yang selanjutnya. Tanpa ada keawalan, 

maka tak ketentuan dasar hukum untuk selanjutnya.  

Tanpa ada awal ketentuan pasal hukum kekiamatan dan dosa-dosa yang terkait, takkan 

jelas dari mana pemfokusan pijakan Pasal Hukum Tuhan yang akan dikedepankan, dan 

mustahil mengambil pokok bahasan melalui materi bahasan yang tak terkait dengan masalah 

Kewahyuan-Nya.   

Niscaya selalu harus ada kausa prima pelanggaran atas hukum kehakikian di dunia 

manusia untuk dibahaskan menjadi ajaran sehingga Firman Tuhan nyata dapat diabadikan di 

dunia manusia. Kalau tidak, takkan komprehensif persoalan-persoalan kekiamatan dapat 

dibahaskan dan takkan menentu persoalan-persoalan keterkutukan yang menyebabkan kiamat 

dapat dibahaskan. Selalu ada keawalan penyebab dan harus ada penyebab yang terakurat. 

Ketika bumi dinyatakan sedang berproses kiamat, kami harus bisa mengedepankan 

penyebabnya yang terakurat.  

Perubahan kutub magnet bumi dan pencairan es di Kutub Utara Arktik dan Kutub 

Selatan Antartika, terawali oleh karena adanya pemanasan global. Pemanasan global terjadi 

karena adanya pergeseran rotasi bumi. Pergeseran rotasi bumi dikarenakan bumi sering diterpa 

ledakan-ledakan dahsyat yang disebabkan oleh percobaan-percobaan nuklir dan pengeboman-

pengeboman yang berlarut-larut akibat peperangan dan terorisme. 

Percobaan-percobaan nuklir diadakan karena ada kubu-kubuan di antara bangsa-bangsa 

yang saling bermusuhan dan karena itu maraklah peperangan sehingga bumi pun dipadati 

debu-debu mesiu dan radiasinya. Semua itu menambahkan panasnya bumi dan peningkatan 

pemanasan global. Akan tetapi permusuhan dan peperangan atas nama agamalah yang 

mendominasi penyebab pengeboman-pengeboman dan peperangan. Dan itu didominasi oleh 

yang mengatasnamakan jihad umat Muslim. Sedangkan sumbu kiamat yang terutama adalah 

kesalahan terhadap Kewahyuan yang dilakukan oleh MUI melalui fatwanya yang berlarut 

menjadi penzaliman atas Eden, Surga dan Kerajaan Tuhan. Demikian kami runtutkan kronologi 

penyebab kiamat di bumi ini.    

Demikian masalah kekiamatan sudah meliputi seluruh dunia dan jangkauannya tak 

terhingga ketentuannya. Selayak kekiamatan itu maha dahsyat problem-problemnya. 

Demikianlah setiap takdir kemudian dapat dijelaskan oleh Tuhan. Dan itulah tugas kami 

sehingga kami membuat Rilis Eden ini.   
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Adapun Pengadilan Tuhan ini niscaya tersanggupkan digelar mendunia. Sebab melalui 

pencerahan yang kami adakan ini, maka tersanggupkanlah Mukjizat Eden terbuka mendunia. 

Dan itu berarti keleluasaan bagi kami mengedepankan Amanat-amanat Tuhan mendunia, 

sekaligus dapat mengedepankan berita-berita utama Pengadilan Tuhan yang sedang 

terselenggarakan dari Sisi Tuhan di hadapan umat manusia sedunia.  

 

Setelah Rilis Pengadilan Tuhan untuk MUI, Menyusul Pengadilan Tuhan 

untuk Dunia 

Hirarki Eden sedang akan diangkat mendunia. Berita-berita pengadilan pemimpin-

pemimpin negara dan para tokoh dunia akan tampil meluas ke mancanegara sesuai dengan 

iktikad baik Tuhan untuk mensucikan seluruh bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia.  

Dan itu berarti aku akan datang menjelma menjadi manusia selaku Hakim yang 

ditugaskan Tuhan untuk menggelar Pengadilan-Nya. Demikian itu yang mendasari Eden 

merilis Deklarasi-deklarasi Tuhan ke dunia dan merealisir Fatwa Tuhan agar menyampaikan 

gelar rilis surat terbuka Ruhul Kudus kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan MUI 

dan Polri. Dan itu adalah demi untuk dapat membuka Mukjizat Eden terbuka mendunia. Di 

antaranya adalah Perkenan Tuhan aku datang ke dunia manusia untuk mengurusi Pengadilan-

Nya dan Penyelamatan-Nya. Namun di dalam peragaan penjelmaanku itu nanti, tersirat Cara 

Tuhan menciptakan manusia pada pertama kalinya, sebagaimana halnya penciptaan Adam dan 

Hawa/Eva.  

Penciptaan manusia pada pertama kalinya di alam terbuka yang masih lengang dan 

kosong dapat dibayangkan tak berawal dari kelahiran. Demikian penciptaan pertama adalah 

kepadanan Kemahaadilan Tuhan terhadap golongan malaikat dan iblis. Penciptaan pertama 

umat manusia di zaman keawalan peradaban yang berbeda-beda, niscaya berpasangan dan 

ruhnya niscaya dari golongan ruh yang berlawanan sebagaimana habitat sifat dan gen manusia 

mengalami kombinasi antara akal baik dan keluhuran, dan syahwat hawa nafsu yang selalu 

menggoda.  

Demikian pengadaan Surga di atas bumi ini memiliki kandungan maksud dan tujuan 

yang banyak sekali, seperti suatu literatur terpanjang di dunia dan yang paling berharga untuk 

umat manusia di era ini.  

 

Masalah Keyakinan Jangan Dipertentangkan Karena di Alam Semesta yang Maha 

Luas Terdapat Bermilyar-Milyar Bumi yang Penghuninya Meyakini Tuhan yang 

Maha Esa dan Cara Peribadatannya Berbeda Antara Bumi yang Satu dengan Bumi 

yang Lainnya 

Dapatkah Anda membayangkan suatu hal pandangan masa depan yang akan dijalani 

oleh penduduk bumi ini? Bahwa setelah teradakannya Surga dan Neraka di atas bumi, dan 

adanya kiamat yang akan menimpa bumi, dan adapun kepastian hal itu adalah keniscayaan. 

Bahwa seandainya Kitab Suci Eden dapat segera dirilis ke dunia dan rilis itu menjadi panduan 

dan pencerahan semua orang di dunia.  

Niscaya isi Kitab Suci Eden adalah rilis Risalah-risalah Eden yang mendunia yang di 

dalamnya dipenuhi oleh persoalan-persoalan yang terkemuka di dunia yang tentunya adalah 

persoalan-persoalan berat yang sulit memperoleh solusi sehingga Tuhan sendiri yang akan 

memberikan Solusi-Nya. Demikian Wahyu-wahyu Tuhan menjadi Ayat-ayat Suci yang mengisi 

Kitab Suci Eden. Demikian peristiwa-peristiwa yang tercantum dalam Risalah Eden ini niscaya 

akan menjadi ayat-ayat Kitab Suci Eden, yaitu Kitab Suci umat manusia di abad ini. 
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Dan apabila bilangan waktu itu ingin dikemukakan dalam sejarah Kewahyuan yang 

diturunkan ke bumi ini, maka bilangan waktu yang membatasi teradakannya Surga dan 

Neraka dan kiamat di bumi ini termasuk bilangan waktu hanya semasa saja, karena kami sudah 

mempersiapkan penduduk bumi ini menyelamatkan diri ke bumi yang baru nanti. Dan itu 

diestimasikan dapat terlaksana lebih kurang 10 tahun ke depan. Dan itu berarti Kitab Suci Eden 

inilah yang akan terpakai di bumi yang baru nanti.  

Dan anak keturunan dari penduduk bumi ini yang menjadi penerus generasi di bumi 

yang baru nanti, tak pernah mengenal peradaban dunia di bumi ini. Mereka tak tahu lokasi 

Indonesia atau Amerika atau negara mana pun di bumi ini. Atau membayangkan bagaimana 

wujud Surga di bumi ini, yang menurut anggapan mereka di alam antah-berantah saja.  

Nun, kisah-kisahnya begitu jelas diriwayatkan, tapi nama tokoh-tokohnya yang 

tercantum pun sudah tidak ada lagi. Seperti itu periwayatan Kitab-kitab Suci pada lazimnya, 

selalu ada generasi yang mengalaminya untuk diwasiatkan kepada generasi penerusnya. 

Dan sedianya peristiwa demi peristiwa yang terjadi sekarang ini dapat menjadi 

pencerahan yang abadi untuk selama-lamanya sekekal sifat Wahyu Tuhan. Demikian tak ada 

lagi tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Kitab Suci Eden ini, karena dimungkinkan tak terikut 

berpindah ke bumi yang lain, atau sudah meninggal, tapi kisah-kisah dalam Kitab Suci 

biasanya sangat diyakini karena dijadikan sebagai suri tauladan dan kitab santapan rohani. 

Demikian segala yang tertulis di dalam kitab suci niscaya selalu dijadikan tambatan iman yang 

senantiasa dikenang sebagai ajaran yang abadi dan yang kekal diyakini. 

Demikian mereka semua kelak tak pernah tahu bagaimana kalau Surga didatangkan dari 

langit ke bumi  dan bagaimana pensucian Surga itu. Semuanya bak kisah kayangan yang hanya 

bisa dikhayalkan saja. Demikian lazimnya pengadaan Kitab Suci dari Sisi Tuhan dimulai dari 

kisah-kisah penzaliman terhadap Rasul Tuhan dan Perintah Tuhan yang diamanatkan kepada 

Rasul-rasul-Nya.  

Dan sampailah kita di sini, di bab penebusan dosa yang terberat sebelum melangkah 

mengadakan pensucian bangsa Indonesia, berikut pensucian seluruh bangsa-bangsa. Dan 

pensucian atas bangsa Indonesia akan dikisahkan mendunia. Dan hal itu tak bisa dihalangi oleh 

siapa pun yang terkuasa di Indonesia, karena Tuhan sudah mencanangkan Deklarasi-deklarasi-

Nya ke dunia. Berarti Tuhan senantiasa berhasil menggaungkan Deklarasi-deklarasi-Nya 

mendunia, kapan saja Dia berkenan merilisnya ke dunia. Jadi sebaiknya Anda bersedia melihat 

surat kami ini dipastikan akan menjadi bacaan semua orang di dunia ini, dan semua orang 

yang akan menghuni bumi baru yang kita tuju nanti.  

Wahyu Tuhan senantiasa kekal menjadi pencerah iman bagi umat manusia di mana pun 

mereka berada. Adapun keterangan kami ini ingin kami jadikan suatu kejelasan bahwa di alam 

semesta-alam semesta yang maha luas itu, sungguh bermilyar bumi-bumi yang diisi oleh umat 

manusia yang berbangsa-bangsa dan berperadaban tinggi maupun yang masih sederhana. Tapi 

penetapan pembuatan Kitab-kitab Suci untuk umat manusia di bumi-bumi yang berserakan 

adalah sama caranya. Selalu didahului dengan mendatangkan malaikat ke dunia manusia yang 

mengadakan komunikabilitas dengan orang yang dipilih Tuhan menjadi Utusan-Nya.  

 Maka kepada umat Islam semuanya, tengoklah kemahaleluasaan alam semesta dan 

keleluasaan takdir umat manusia di berbagai bumi-bumi yang di dalam Kemahaesaan Tuhan. 

Dia memberi pengajaran rohani Ketuhanan Yang Maha Esa dan Ketauhidan kepada semuanya. 

Masyarakat yang meyakini Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat di semua bumi-bumi 

yang berserakan di dalam keleluasaan semesta, walau berbeda-beda peradaban, kultur, bahasa 

dan cara berkehidupan. Tapi niscaya semua meyakini Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keimanan 

mereka terikat dengan Kewahyuan Tuhan yang sudah menjadi Kitab Suci untuk mereka yang 

sesuai dengan peradaban yang ada di sana.  
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Daripadanya hendaklah umat Muslim bersedia terbuka hati dan wawasannya agar mau 

membuka diri untuk perdamaian dan cinta sesama. Lihatlah wawasan keimanan terhadap 

Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Esa yang mensemesta, sesungguhnya tak berpeluang 

disekutukan dengan siapa pun dan dengan apa pun. Dia Termaha Kuasa dan satu-satunya 

Tuhan kita.  

Demikian penuturan kami tentang betapa kemahaleluasaan keyakinan agama itu 

sesungguhnya, maka jangan dipersempit sehingga menjadi permusuhan agama. Demikian 

Kitab Suci Eden kami mulai dengan Rilis Eden yang terkini dan itu dimulai dalam 

penyelenggaraan Pengadilan Tuhan mendunia. Demikian adanya diawali dari negara tempat 

para Rasul Eden berdomisili, yaitu Indonesia.  

Adapun Sikap Tuhan atas Pengadilan-Nya yang mendunia sudah termaktub dalam Rilis 

Eden. Dan itu pun terkait dengan Deklarasi-Nya tentang bumi ini yang sedang berproses 

kiamat, dan Seruan-Nya untuk perdamaian dunia dan perintah pelarangan uji coba nuklir, dan 

Seruan-Nya agar semua negara-negara dan bangsa-bangsa mau menahan diri dari kecamuk 

perang.  

Daripadanya Tuhan memberikan Petunjuk-petunjuk-Nya demi solusi perdamaian dunia. 

Di dalamnya dipentingkan mengadakan solusi terkait dengan berkecamuknya kemelut 

keagamaan di dunia. Dan keterlibatan radikalisme Muslim yang meruyak mendunia, dan yang 

telah melibatkan banyak bangsa-bangsa di dunia, hingga berkecamuknya peperangan-

peperangan atas nama agama. 

Adapun yang ingin kami sampaikan kepada Din Syamsuddin selaku Ketua MUI ialah 

teguran keras Tuhan atas fatwa MUI yang ditujukan kepada Salamullah (Eden) yang tercatat 

dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 1997. Fatwa tersebut telah mengakibatkan Eden 

dizalimi oleh umat Islam tertentu yang mengatasnamakan umat Islam.  

Adapun itu mau tidak mau terpulang kepada MUI atas pertanggungjawabannya yang 

telah menyebabkan Indonesia terkutuk. Dan lebih jauh juga mempengaruhi keterkutukan atas 

Islam di dunia.  

Hal itu tersesuaikan dengan Pasal Hukum Tuhan yang berkenaan dengan sikap 

Pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia secara umum atas penolakan pengeksisan Surga 

dan Kerajaan Tuhan di Indonesia, yang juga terkorelasikan dengan perilaku kebiadaban umat 

Islam yang mencoreng Islam di dunia oleh karena terorisme yang meluas mendunia, dan yang 

menimbulkan prahara-prahara bagi bangsa-bangsa di dunia.  

Adapun MUI diharapkan bersedia memulihkan nama baik Eden dan Malaikat Jibril 

Ruhul Kudus yang ditugaskan Tuhan untuk mengayomi Kerajaan Tuhan di dunia. Kami 

harapkan Anda selaku Ketua MUI, kiranya bersedia melaksanakan pemulihan nama baik Eden 

oleh MUI. Dan itu dapat melepaskan Anda selaku penanggung jawab fatwa MUI yang telah 

mencelakai seluruh bangsa Indonesia karena negeri ini pun telah menjadi negeri kutukan.  

Adapun Pengadilan Tuhan bagi para ulama MUI yang terlibat langsung dalam 

pembuatan fatwa dan penyidangan Eden oleh MUI yang tak adil dan sangat ceroboh, dan 

terhadap ulama yang memberikan kesaksian memberatkan di persidangan atas Eden di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan kami kemukakan dalam sidang Pengadilan Tuhan atas 

diri mereka setelah aku datang untuk menghakimi. Dan akan kuperimbangkan dengan 

kutukan yang menerpa Indonesia dan umat Islam.  

Sungguh celaka itu akan membuktikan di negeri inilah kutukan Neraka itu juga 

teradakan. Analoginya seperti ada lubang Neraka yang menganga di negeri ini karena 

paramagnetisme materi isi bumi ini sudah terlanjur fusibel dengan reaksi Black Hole. Demikian 

Surga Eden ditempatkan Tuhan di Indonesia juga untuk mengimbanginya.  
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Atas Nama Tuhan Yang Maha Baik dan Maha Pengampun, kami dititahkan Tuhan untuk 

menyampaikan bahwa tiada ampunan bagi ulama-ulama MUI yang telah terlibat mengutuk 

Eden dan ikut menzalimi dengan melakukan kesaksian yang memberatkan di persidangan dan 

para ulama MUI yang bersepakat mengeluarkan fatwa MUI terhadap Eden dan membesar-

besarkannya ke khalayak masyarakat, tanpa melakukan penelitian kebenaran Eden secara 

seksama.  

Al Quran Surat An Najm ayat 30-31: 

 

30. Demikianlah yang dapat mereka capai dari ilmu. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui 

orang yang sesat dari Jalan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 

31. Dan bagi Allah, apa yang di langit dan apa yang di bumi, agar Dia memberi balasan orang-

orang yang berbuat kejahatan dengan apa-apa yang mereka kerjakan, dan memberi balasan 

orang-orang yang berbuat kebaikan dengan yang paling baik (Surga).  

Demikian inilah risalah penyelamatan iman umat Muslim. Keterangan-keterangan kami 

ini berasal dari dunia kehakikian yang futuristik. Dan jadikanlah keterangan-keterangan kami 

ini untuk mencapai ilmu hukum kehakikian, karena sesungguhnya hanya Tuhan-lah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang sesat dari Jalan-Nya dari padamu (MUI). Dan Dia lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Eden). Dan niscaya Tuhan Maha 

Mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan apa-apa yang dapat membuat bumi 

kiamat dan yang mengakibatkan langit seakan runtuh karena begitu banyaknya malapetaka-

malapetaka di atas bumi ini. Seperti itulah analogi langit yang seakan runtuh.  

Dan inilah Hari Pengadilan Tuhan. Dan Dia menjelaskan Pembalasan-Nya terhadap 

siapa-siapa yang melakukan kejahatan melalui kewenangannya dari apa-apa yang mereka 

kerjakan. Dan Dia-lah yang memberikan balasan orang-orang yang benar dan yang berbuat 

kebaikan dengan ganjaran yang paling baik, yaitu Surga. Surga Eden sudah diadakan Tuhan di 

negeri ini untuk dunia. Bersucilah dan jauhi kesalahan dan dosa-dosa. Jalankan Amanat Tuhan 

dengan tulus.  

Demikian Ketentuan Tuhan atas MUI sudah kami sampaikan. Semoga Anda dikaruniai 

Tuhan ketabahan dan kebenaran yang utuh dan kecerahan rohani dalam merenungkan isi surat 

kami ini. Dan semoga tanggung jawab yang kami hadapkan ini dapat Anda jalankan dengan 

baik. Dan itu niscaya akan disyukuri oleh seluruh umat Islam Indonesia dan seluruh bangsa 

Indonesia. Sekian dan terima kasih.  

Jakarta, 9 Oktober 2014 

 

 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus 

Hakim Maha Agung Utusan Tuhan  
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To:   Mr. Jay M Henn      Jakarta, May 8, 2015 

NASA Executive Director 

 

THE HOLY SPIRIT’S LETTER 

 For NASA 

 
 

In The Name of God The Almighty and The Only One 
 

 

RE:  God’s Declaration Regarding The Doomsday and The Elevation of Heaven  

of Eden from this earth by The Holy Spirit Who Will Rides The UFO Spaceship 

 

Dear Sir, 

By this letter we announce that the doomsday process is now undergoing on this 

earth. This is the reason that underlies God descending down His recent Revelations, 

which have been adjusted with the demands of this era. And the beginning of the 

descent down of God’s Revelations was in 1997, which meant to bring an early stage of 

salvation for the inhabitant of this earth. Unfortunately, God’s Revelations that have 

been sent down in Jakarta all this time are neglected by the people of Indonesia and all 

people in this world.  

For the sake of God’s Salvation, now God’s Revelations and Heaven of Eden that 

have never been heeded should be obeyed and considered as sacred through the 

existence of the stipulation of Heaven’s elevation from this earth. Thus, we announce 

that there will be a Holy Spirit’s UFO which will enter this earth to elevate the 

Messengers of Eden from Jakarta, Indonesia. It is God’s Stipulation that has revoked 

Heaven and His Kingdom that has ever descended down and placed in Jakarta, 

Indonesia.  

That is God’s Statement, which will cause a severe earthquake befalling on Jakarta 

in May 2015. And the moment after the quake incident, it is the time for Lia Eden and 

the Messengers of Eden to be picked up by us. Therefore, please allow our UFO to enter 

the earth’s territory. NASA could give us the answer through the satellite and we will 

monitor your answer through our satellite.  
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The answer is addressed to Surga Eden Darussalam LE2 Satellite. As for LE2, it is 

the initial name of the Archangel Jibril the Holy Spirit, which accommodates the 

communication initiation between Surga Eden satellite and the earth’s satellite of 

NASA. And afterwards, we will frequently use that channel to communicate God’s 

Revelations to the world, or when there is a question for us to be answered, related to 

worldly problem and astronomy.  

And we need to establish a holy mutual-binding-covenant with NASA as the 

communication with God and His Heaven oblige all parties to make commitment of 

sanctification. If you are unwilling to do it since you consider it is unnecessary, thus 

there will be no mutual-binding-covenant between NASA and us. For, there is no 

communication with God and His Heaven without going through a holy path. 

Through Heaven’s sanctification, all matters should be holy so the execution of 

Heaven’s Salvation could be effective. Thus, God’s Requirement needs to be regarded 

and obeyed, if NASA wants to be fully involved in the elevation of this earth’s 

inhabitants to Heaven, thus obey this God’s Holy Covenant. 

And it will also involve NASA to contribute to humankind’s salvation in the 

world. And of course, it automatically becomes a facilitation of salvation for the 

American people, who are under the threat of Arctic Pole shifting to the USA’s territory. 

The extreme weather and snowstorm that frequently happened in the USA are the 

impact of the signs of the shifting of the geographic North Pole to the USA’s territory, 

thus the American people need to be sanctified soon so they could be evacuated to the 

new earth immediately. 

Therefore, in fact there are two nations that should hurriedly prepare themselves 

to leave their countries due to the condition of both countries, which are not habitable 

any longer, since in their countries happen polar shifting. Those are Indonesia, which is 

going to be the location of the new magnetic pole, and the USA, which will become the 

new area of the North Pole. 

The shifting of magnetic pole and geographic pole certainly judged by God as 

punishment upon Indonesia that has been defying God, and for the USA, it is judged by 

God as a country which owns the highest quantities of nuclear, thus it also conducts the 

most frequent nuclear experiments. Thus, Indonesia and the USA both are the initial 

countries that are sanctified by God. 

As for God’s Stipulation to sanctify the people of America, it is good for them and 

their government, for the sake of facilitating the elevation of the American people. But if 

God’s Stipulation to sanctify is not considered as important, thus God’s Revelations are 

still conveyed worldwide without being able to be hindered by any party, for the 

channel of Surga Eden Darussalam satellite could use the miraculous facility without 

needed to touch with the technology.  As in utilizing cellular system, unavoidably 

God’s Messages become worldwide to the entire television and I.T. network in the 

world for certain times. 
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Thereof, we come forth in the name of God through the Miracle of Eden or 

through the technology of Heaven of Eden, which has been prepared to be put forward 

as God’s means to declare His Power and the execution of the Day of His Power that is 

integrated with the Day of Court of Justice and His Judgement. Properly, we should be 

able to provide explanation smoothly upon anything to be worldwide, for God is the 

universal intelligence and the Almighty. And we are allowed to channel God’s Answer 

that is prioritized only for the parties that are willing to make a holy commitment.   

And if there is an important matter that we oblige to declare as the dialectics of 

God’s Revelations for the entire human beings in the whole world, which we want to do 

simultaneously to the whole world at the same time, thus, we use Surga Eden 

Darussalam Satellite to be worldwide simultaneously. It happens without being able to 

be hindered by any party, for the sake of elucidating the communication of the Day of 

God’s Power.  

If it is not that way God states His Most Prevailing, human beings are difficult to 

be brought into peace, for the world public could suspect us just as alien creatures from 

other planet. Therefore, we expect good responses from NASA and the other earth’s 

satellites, for in certain moments we will intervene and dominate the I.T and television 

broadcasts to declare the Day of God’s Power, or at the time God is willing to present 

His Warning of very critical matter which is happening in the world, or when God is 

willing to answer all difficult and heavy problems that suddenly flaring up and 

worrying all countries and nations. Thus, God will provide just and balance solutions 

through His Own communication Satellite. And thereof, sometimes God’s satellite 

intervene the television program throughout the world for a few seconds.   

Regarding this matter, it could not be considered as violated the I.T regulation, 

since that way of God’s Communication is not a disturbance, but rather it is God’s Way 

to descend down His Revelations to the world by utilizing recent technology, so 

humankind will no longer regards God as weak and old fashioned, and unable to 

control human’s technology. 

Indeed, all human beings truly need it, considering the threat of doomsday that 

besieges the world, surely human needs reassurance and hope from God directly and 

concretely. Therefore, the atheists are no longer refuting the role and the existence of 

God The Almighty. Immediately after our letter is sent out, the execution of the Day of 

God’s Power will be carried out, considering we are racing with the magnetic anomaly 

that is able to destroy the communication satellite and disturb television broadcast in 

several areas.  

The Most Compassion of God is then manifested through His Revelations, which 

are suddenly broadcasted throughout the world simultaneously, and that matter could 

bring about tawheed to all human beings to believe in The Only God. Beside that, I, the 

Holy Spirit could greet the entire countries and nations in the world intimately and 

continuously, until the world reaches its serenity and peacefulness, and the execution of 

salvation could also be carried out smoothly. 
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Regarding other matter, we also would like to express our appreciation unto 

NASA, since God’s Revelations written by Lia Eden, God’s Messenger in Jakarta, 

utilizes also NASA’s recording related to the findings of SDO (Solar Dynamics 

Observatory) that has succeeded in identifying the spherical object, UFO, which was 

refilling the solar energy from the sun. However, we confirm that it is the spaceship of 

Surga Eden Darussalam, which will be brought down by God to approach this earth, to 

salvage the inhabitants of this earth due to the threat of doomsday. Thus, it is the 

correlation of the spherical UFO that was seen recharging the solar energy, as the 

angels’ preparation to carry out God’s Salvation on this earth. Such is, Surga Eden 

Darussalam satellite is constructed therein. 

Regarding the identification of extraterrestrial massive crafts that are seen moving 

toward the earth and stationed behind the moon, it is no more than the formation of the 

angels’ UFOs that deliberately show themselves, to be indicated as the angels’ 

preparation to execute gradual evacuation to Surga Eden Darussalam spaceship, which 

is offered by God recently. 

Therefore, all mysterious signs in the outer-space we could explain more orderly, 

align with the certainty of our communication channel are guaranteed as holy by 

NASA. Thus, all staff members of NASA need to hold themselves from any violating 

actions toward God’s Law. Thus, whenever there is a constraint of communication from 

us, do some introspection that certainly there is a mistake among you, and if it has 

already been overcome, certainly the communication with Heaven is recovered. Thus, it 

is the way of God’s sanctification for NASA. 

As for the benefit for NASA when they are willing to sanctify themselves, all 

matters that they wish to know regarding the development of intergalactic and 

futuristic technology and even the utilization of spaceship with UFO technology to 

cross the intergalactic universe we could assure to provide it. Thus, we could provide 

the methodological completion as well as its formulas. Such thing is indeed the angel’s 

domain specialized in connecting the universal intelligence unto human being for the 

sake of proclaiming the blessing of The Oneness of God. 

As for our explanation comes solely from God, thus also Eden’s Explanations in 

You Tube. We have uploaded several videos of Eden to You Tube, namely, The Signs of 

Doomsday, and God Reveals The Mystery of Crop Circle, The Most Global of God, The 

Supreme Spirit of God, and The Orange Theory. Our channel in You Tube is Eden The 

Heaven.  

When human being could directly feel the newest scientific development in that 

way, thus humankind could be certain that God is The Almighty and The Most 

Intelligent, and it is concluded that God is The Only One and The Most Compassionate 

and The Most Salvaging through the flowing out of knowledge, which humankinds 

wish to know directly. Therefore, religious belief of human being could also be united. 

And thus, world peace will be attained and the sanctification of nations and all 

adherents will be able to be carried out. As such, holiness is important for us. 
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And be peaceful the world, and be Heaven as the aim of all people, and be 

sanctified all people in this world. Indeed, Surga Eden Darussalam spaceship could 

evacuate the entire inhabitants of this earth, for it has been facilitated by the condition 

which is able to accommodate all people in this world. Thus, there is no need to fight 

over and compete in order to be saved, since God’s Requirement is only holiness that in 

line with Heaven’s criteria, so be holy first! 

That would be all of our explanations. For your attention, we would like to state 

our thankfulness. 

 

PS: 

Our official address is Jalan Mahoni No. 30, Bungur, Senen, Central Jakarta, Indonesia. Phone 

number: +6221-4247218 and mobile phone number: +62811164235 (contact person: Alfita 

Adiana). Email: edensalvation777@gmail.com 

  

Sincerely yours, 

Archangel Jibril The Holy Spirit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

This picture was documented by video camera 

in Megamendung, Bogor Indonesia,  April 1st 2001. 

 

The main substance of Archangel Jibril’s document always contains initial of LE2.  

And this is the true signature of Archangel Jibril The Holy Spirit in the sky. 

 

mailto:edensalvation777@gmail.com
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President Barack Obama               Jakarta, May 13, 2015 

The White House 

1600 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, DC 20500  

 

The Holy Spirit’s Letter 
For The President of The United States, Barack Obama 

 

Re:  God’s Declaration of The Doomsday Process on This Earth  

And God’s Salvation For American People  
 

 In The Name of God The Only One And The Almighty 
 

Dear Mr. President, 

First of all, we would like to convey that we have made communication with 

NASA related to the planning of the coming of the Holy Spirit to Jakarta, Indonesia, by 

riding the UFO spaceship. The coming of Archangel Jibril the Holy Spirit together with 

a group of the angels’ UFOs will be in a circle formation. And these UFOs have been 

detected by NASA ever since their presence close to the sun as well as when they were 

heading toward the earth, and also when they were near the moon. Knowing that 

NASA has seen the presence of these angels’ UFOs, thus we have sent an email to 

NASA to explain about the real condition. 

As for the groups of angel who approach the earth to show themselves, they 

intend to state something, that is the salvation upon humankind prior to doomsday. 

Truly we shall come to this earth to save human being on this earth, for God has 

determined that this earth is processing its doomsday. And the doomsday process will 

reach its climax in 2057. Therefore, from now on we need to start thinking about leaving 

this earth, at least you can start thinking to establish a covenant with God. For 

absolutely a holy covenant with God to be willing to live holy, is a guarantee of His 

Salvation. 

And Heaven could then be approached when there is already a nation that wills 

to make a commitment to live holy. And the head of state is the one who stands on the 

front line to state that commitment before God, and then all of his people follow the 
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president’s commitment. Actually, that is the only God’s Requirement unto every head 

of state and his people, when they wish to join the evacuation to the new earth. 

As for the sanctification of nations and selection of people who are proper to be 

brought along by Heaven, it becomes God’s as well as His angels’ errand. After the 

head of states and the nations have been willing to make a holy commitment officially 

in a state ceremonial unto God, human beings just organize and carry out the selection 

process of the nations, and report that to the central government. Afterwards, the 

selected names by the region and central government are submitted to NASA satellite, 

and then NASA sends it to Surga Eden Darussalam LE 2 Satellite. And immediately 

Surga Eden Darussalam Satellite gives response automatically upon the selected names, 

and it will be given a special mark and will be broadcasted back to NASA satellite or 

even to the entire satellites on this earth, so it could be relayed to the whole world and 

becomes an example of God’s Selection to all human beings and nations in the world. 

The existence of Heaven is applied transparently for all inhabitants of this earth 

through the selection of names submitted to Heaven, which is immediately answered 

by God through Surga Eden Darussalam Satellite. As for Surga Eden Darussalam 

Spaceship, it is shaped as a black spherical object and has been detected by NASA, 

when it was recharging its solar energy from inside the sun. And that was the 

preparation of angels to evacuate the inhabitants of this earth to the other earth, and it 

could be carried out only if the nations have already fulfilled God’s Requirement that 

we have just stated. 

The estimated duration of sanctification of the nations will take 10 years, and the 

gradual elevation of the nations to the main spaceship of Surga Eden Darussalam is also 

estimated will take another 10 years. And after that, this earth will be vacant and totally 

unsuitable to be inhabited.  

However, it is still expected that the earth will not undergo total destruction, if 

after the earth is vacant, there is no more bombing and missile explosion come from the 

war, and there is no more explosion from heavy technological activity, which the 

excavation of the material and waste damage the nature; and there is no more 

construction of skyscraper building, and there is no more excavation of the earth’s 

bowel for mining and extraction of oil refinery. 

We perceive this earth will be vacant, for many inhabitants of this earth will be 

evacuated, and the process of magnetic polar shifting to Indonesian territory has been 

stable in its position. Such is also the turmoil of the Arctic pole shifting has decreased 

since it has already reached its culmination point, and the thickness and the height of 

the ice layers have been stable and have strengthened in the country which is often 

stricken by extreme snow storms such as the USA.  Thus, it is possible that the 

doomsday process will recede by itself. 
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If the flaring magnetic anomaly on this earth has lessened, then Black Hole will 

naturally stop preying the bowel of this earth and it will move away, then the earth will 

recover itself. However, it is just a prediction, for this earth is not necessary able to be 

vacant as expected. What is most important is to make effort to leave this earth, since 

the flaring doomsday will worsen day by day. There is nothing that could lessen or 

maintain the condition just as it is now.  

Indonesia has been stricken by mega-disaster of mud and gas outburst that 

continuously active and has become a mount of mud in Sidoarjo. The area of that mud 

mount will harden like a stone, but it contains the strongest magnet in the world, for the 

prospect of magnetic strengthening therein has been established by the role of Black 

Hole, ‘the king of universal magnet’, thus that area will be the new location of the 

magnetic pole.  

Thus, two countries, namely Indonesia and the USA both are the first countries 

that we should save from the doomsday. The main territory of doomsday is the place 

that becomes the area of the shifting of geographic pole as well as magnetic pole. If the 

tidings could lead to panic condition and chaos in the USA, what can we do, this 

situation could not be hindered, moreover when God would have to clean this world 

from haram money. Thus, God will implement His Covenant cited in the Holy Bible 

Chapter Revelation 3 verse 3.  

The Holy Bible, Chapter Revelation 3 verse 3:  

3.  Remember, therefore, what you have received and heard; hold it fast, and repent. But 

if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I 

will come to you. 

Nowadays we are also resounding God’s Declaration that will take away and 

destroy haram money. Thus, upon all human beings in this world we have announced 

the eradication of haram money by God, so do repent, for if you do not, your fortune 

and haram money will be destroyed. 

Thus, the Holy Bible Chapter Revelation 3 verse 3 delivered God’s Message, so 

human being would be willing to repent. For if they do not repent, He will come like a 

thief, and you will not know at what time He will come to make your haram money 

disappear as He is targeted. 

Whoever repents, God’s retributive torment will lessen and the sin redemption 

of the haram (illicit) money could be used to overcome the impact of disaster. For such 

money cannot be utilized to help other people who are in need. Personification of 

haram money is that it cannot be utilized by all people who are sanctifying themselves, 

but there is certain condition that obliges someone could pay the redemption of his sin 

by funding the improvement of the infrastructure that is damaged by the calamities or 
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to fund the extermination of epidemic diseases or to build a hospital and central of 

rehabilitation for drug addicts, thus haram money could be utilized as a redemption 

upon matters that have been stipulated by God,  

And if there is something beyond God’s Stipulation that has been stated here, 

due to the existence of condition that binds upon certain dilemmatic matter that is very 

much needed, therefore it needs God’s permission first, as during the implementation 

of The Day of God’s Power nowadays, all steps become safe if they are done by God’s 

Permission. It is not difficult to make communication with God when you are already 

holy. God’s Satellite could respond unto any problem.  

And, this is the time of the declaration of The Day of God’s Court of Justice and 

The Day of His Judgement and The Day of His Power. Thus, God will make haram 

money disappear from the storages throughout the world, for the sake of elucidating 

The Day of God’s Power and the execution of sanctification of all people in the world. If 

God does not respond in such way toward haram money and crimes, there will not be 

many people who are succeeded to be sanctified, and then there will not be many 

people who could be saved. 

USA is the center of world economy, thus prepare your country to face the world 

deflation. This our announcement is a help for you, since you are the president of the 

superpower country that is respected by all countries in the world, and if God selects 

you as the president who are treated specially by Him, that is also because you are the 

reincarnation of Abraham Lincoln, the president of the USA, who was meritorious in 

unifying American people from disunity and strived for freedom of the black slaves, 

and fought to end the civil war in America in that era.  

The reward of Abraham Lincoln’s virtuousness is integrated with your own 

reward of virtuousness, if those are summed, it will make your sanctification easier, and 

will become the easiness of the sanctification of the American people as well. A 

president who carries a heavy karma will also complicate the sanctification of his 

people, since sanctification of a nation will be impeded if the president still possesses a 

debt of karma. The mandate of a nation’s sanctification is always given unto the head of 

state. How could it be done if the head of state still has a burden of a heavy karma? 

Indeed, our statement is hard to accept, but I am here, God’s Messenger who will 

come soon to channel our help to the USA and NASA, but certainly it is up to good 

response toward our tidings. If the USA is willing to make a holy commitment unto 

God, then unto the American people and NASA, we promise to start evacuating the 

American people first to Surga Eden Darussalam. 

Surga Eden Darussalam Spaceship, as large as this earth, so it could 

accommodate and move anything to the new earth, thus the new earth need not to 
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develop a civilization and technology starts from scratch. All that are existed now, their 

moving considered to be prepared. We just wait for your commitment as well as the 

Americans’, after that happens many things could be done together. 

We think 10 years to take care of those errands is enough. And if you and the 

American people do not waste time to hurriedly make commitment to be willing to live 

holy, thus after you state that commitment officially in a state ceremonial before all 

American people and call the entire nation to follow the same commitment by enacting 

a vow for that commitment, then it means you have carried out your holy commitment 

and your nation before God. 

Sanctification upon all American people then up to God and His angels, what 

most important as a start is the intention to live holy. Afterwards, the holy covenant 

will soon flow His Blessings and Mercies. And we will come to the USA, as God’s Holy 

Covenant is obliged to be attended by two parties between Eden, the God’s Kingdom, 

and the USA. 

And after that, your country and NASA will be able to communicate smoothly 

with Surga Eden Darussalam Satellite, to start receiving God’s Direction regarding 

whatever matter is being considered by you and your country as an obstacle or 

difficulty. And it could also be discussed with us through the satellite, and from us 

there will be God’s Guidance for that matter. For certainly, any help from Heaven and 

us is absolutely done only by God’s permission. Without His Permission, we have no 

power to do anything. Truly, we absolutely obey unto God The Most Exalted and The 

Only One. 

As for NASA, we have contacted them through email, and here we attach our 

letter for NASA. We also send our letter to the embassy of the USA as well as all 

embassies located in Jakarta, so they could prepare for the occurrence of great 

earthquake in Jakarta. That matter will initiate our communication with the countries 

and nations, before God allows us to make direct communication through Surga Eden 

Darussalam Satellite.  

Truly we pray unto God, hopefully the people of America and you do not follow 

Indonesian people who have rejected Heaven and God’s Kingdom that have been 

established in Jakarta, Indonesia. Thus, the Muslims, who are the majority in Indonesia, 

do not understand our sincere intention to save the Indonesian people. 

Hopefully, the connection of Surga Eden Darussalam Satellite and NASA will 

yield in something that could encourage the American people to be willing to sanctify 

themselves, and we will together take care of the evacuation of American people to 

Heaven gradually and regularly. Therefore, many of American people would be able to 

be saved, if the commitment to live holy could immediately be carried out. 
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In high spirits and joyful feeling to save the world, we convey God’s Vows and 

Fatawas as well as His Directions to the world, in a video format, and we have 

uploaded them to You Tube through the channel of Eden the Heaven. Hopefully, God’s 

Explanation that He mandates to you could be heeded carefully, and hopefully you 

could save America to Heaven.  

We would like to convey our thankfulness upon your kind attention to our letter. 

 

Warmest Regards, 

Archangel Jibril The Holy Spirit 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

This picture was documented by video camera 

in Megamendung, Bogor Indonesia,  April 1st 2001 

 

The main substance of Jibril’s document always contains 

the initial of LE2. And this is the true signature of Jibril 

The Holy Spirit in the sky. 

 

 
 

 

 

 

 

Jalan Mahoni No. 30, Bungur, Senen, Central Jakarta, Indonesia 

Phone number: +6221-4247218  Email: edensalvation777@gmail.com 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, May 15, 2015 

His Excellency 

Mr. Ambassador  

Of All Nations in The World  

In Jakarta 

 

God’s Declaration For The World   
And The Holy Spirit’s Letter For The World 

 

RE: God’s Declaration Related to The Doomsday and God’s Salvation upon All Nations 

 

Dear Honorable Ambassador, 

In The Name of God The Only One And The Almighty 

 

By this letter we convey God’s Revelation and God’s Vow for the world that we 

addressed to the honorable ambassador through the embassy office in Jakarta, 

Indonesia. As for the objective of our announcement, it is to provide a warning that the 

earth is already in the process toward the doomsday. Indeed the tidings of doomsday 

really burden us in delivering them, however with a heavy heart we are obliged to 

convey the tidings for the sake of carrying out salvation upon the nations in the world. 

Actually, God’s Revelations have been descended down in Indonesia since a 

long time ago, that is since 1997.  However, there is no good response upon God’s 

Revelations, which have been disseminated amongst the government and the people 

of Indonesia. And we judge that Heaven and God’s Kingdom and the recent God’s 

Revelations have been officially rejected by Indonesia ever since the incident of the 

arrest and imprisonment of God’s Messenger, Lia Eden, which have been conducted 

two times. And until now, there is not even a slight attention shown to study the 

truthfulness of God’s Revelations in Eden. There is no single party that tries to heed 

the existence of God’s Revelations, and now God has come to state that the doomsday 

has been processing. 

As for the imprisonment upon God’s Messenger formerly, it has caused a curse 

befalls on Indonesia. However, this history of blasphemy upon Divine revelation is 

just permitted by God to be revealed to the world right now, after we need to warn the 

world regarding the process of doomsday on this earth.  
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For in the beginning, this happens due to the destruction on this earth, which is 

caused by nuclear experiments and frequent bombings during the terrorists’ attacks 

that constantly happen, as well as the interminable wars between the nations. Those all 

have damaged the earth and caused various natural anomalies. 

However, God’s Stipulation upon the doomsday is just determined after the 

involvement of Indonesian people’s defiance unto God. The curse upon Indonesia 

should be stated through mega-disaster that has happened in Indonesia, but the 

doomsday just occurs after the Black Hole is involved in flaring up the doomsday 

energy. And that cannot be doubted anymore since the evidences of the flaring 

doomsday have been seen worldwide. 

Global warming, the melting of the ice on the polar area and the shifting of 

magnetic pole are the cause of extreme changing of the weather. However, the 

doomsday process is strengthened by the intervention of Black Hole in the anomaly of 

the earth’s magnetic field that occurs recently. Thus, it is the magnetic anomaly on this 

earth that brings in the intervention of Black Hole, of which is the manifestation of the 

center of energy resource of doomsday. As for the doomsday, it especially happens 

due to Heaven and God’s Kingdom has been rejected and the truthfulness was never 

considered to be studied. Such is God’s Stance upon the criminalization action toward 

God’s Messenger who conveys God’s Revelations and His Salvation for humankind. 

 God’s Stipulation about doomsday is especially related to the rejection upon 

His Statement correlated with Heaven and Kingdom of God placed by God in Jakarta, 

Indonesia. If Heaven and God’s Kingdom are rejected, thus the harm is truly severe 

and hence it becomes God’s Stipulation upon doomsday. 

God’s Statement truly needs to be proved, and when God recently tries to warn 

again the government of Indonesia, of which are The Indonesian National Police, the 

Corruption Eradication Commission, and the House of Representatives, however, once 

more God’s Vow and His Revelations are ignored. Therefore, the heaviest harms of the 

latest God’s Warning, which has been ignored once again, should be able to be proved, 

such as the threat of severe earthquake in Jakarta and it will happen in this May 2015.  

When God’s Stipulation all this time is responded wrongly and that fatal 

mistake is never regretted by the people of Indonesia, thus the curse of doomsday is 

released and the condition is established through an undeniable fact, as God states that 

it is the intervention of Black Hole, which has caused mega-disaster of the mud mount 

in Sidoarjo and the reversal of magnetic pole originates from there, and that area will 

be processed to be the new location of magnetic pole.  

Therefore, we come to warn the world about that issue, for the reversal of 

magnetic pole is causing many catastrophes throughout the world. And God’s 

Declarations for the world and chronology of the doomsday and the solution for the 

world are presented in DVD format that we attach together with this letter. 

As for our statement regarding the earth that nowadays is processing toward 

the doomsday, it is guaranteed by the Vow of God The Almighty, as follows: 
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THE MOST SACRED AND SACROSANCT VOW OF GOD 

“Truly, I have stipulated that the doomsday is now besieging this earth. And there is 

nothing better than to accept this My Salvation by sanctifying and saving each nation, 

by calling to sanctify all nations. 

And stop the war and enmity, and do not ever try to explode nuclear anymore. This 

earth is already fragile by the explosions. And switch to My Program of Salvation, when 

there is still time. My Salvation could only be received through sanctification that I 

carry out. And I shall bring down My Heaven that will elevate the inhabitants of this 

earth to move to the new earth. Thus, it is My Covenant upon Heaven that I am 

fulfilling. I have guaranteed this in the Holy Book of Bible Chapter Revelation 21 verse 

1, and in the Holy Book of Quran Chapter Ibrahim verse 48. 

 

The Holy Bible, Chapter Revelation 21 verse 1: 

Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had 
passed away, and there was no longer any sea. 

 

The Holy Quran, Chapter Ibrahim verse 48: 

 

It will be on the Day the earth will be replaced by another earth and the heavens [as 
well], and all creatures will come out before Allah, The One, The Prevailing. 

Those two Holy Books have already stated implicitly about the moving of humankind 

from one earth to the other new earth. And this is the time that those two verses I am 

fulfilling, and it is through My outer space ship, which is interpreted as Heaven of My 

Salvation. And I take a vow to prove about this matter soon”. 

        Thus, we have conveyed God’s Vow to the world. And I, the Holy Spirit, also 

consider that angel also needs to state his sacred vow to guarantee the truth of the 

tidings, that in a short time ahead a severe earthquake will happen in Indonesia, and it 

will shake Jakarta. In order to guarantee our statement, thus I, the Holy Spirit, state 

that I take a vow upon the tidings. 

 

THE HOLY SPIRIT’S VOW 

“I, Archangel Jibril the Holy Spirit, take a vow unto the world that the severest 

earthquake will befall on Indonesia in a short time ahead, that is when the Letter of 

God’s Testament has been received by each of the intended parties, so they could prepare 

themselves to do salvation in facing that earthquake”. 

God heeds the ones that are innocent upon Eden, whilst most of the countries in 

the world have representatives in Jakarta. When God shows His harsh Stance upon the 

rejection toward His Vows in Indonesia, thus indeed the entire embassies in Jakarta 

are embraced in the threat of the earthquake. Therefore, this letter is written.  
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And we need to convey our concern, when the earthquake could be bad for the 

embassies that are domiciled in Jakarta, the capital city of Indonesia, so we expect that 

all ambassadors in Jakarta make their own preparation of salvation. We are “God’s 

Voice”, thus trust our statement for we have taken a vow. 

As for the earthquake that will befall on Indonesia, especially Jakarta, it has 

been predicted since the devastating earthquake happened in Nepal. Absolutely that 

matter should be calculated. If our letter is considered as sacred and trusted, thus there 

will be lots of benefit when all parties who receive our letter are willing to understand 

our good intention. 

God’s Stipulation upon the great earthquake that will befall on Indonesia, it is 

no more than harsh warning from God unto Indonesian people who have refused 

God’s Revelations for so long, which gradually and continuously have been descended 

down since 1997. For all this time, and until today, there is no single party ever 

consider that it is better to try studying meticulously and carefully the truthfulness of 

these God’s Revelations. 

And that causes Indonesia to fall and experience many catastrophes. And the 

severest will be faced besides the magnetic reversal that will disembogue in Sidoarjo 

mud mount, is the devastating earthquake that possibly will happen after mid of May 

2015, and it is just a few days ahead. 

 Thereof, we send this God’s Warning and some package of warning and 

solution for the world’s problems from God The Almighty in a DVD format, which we 

attach in our letter. Actually, the solution from God needs to be known by the world.  

And it is better not to repeat the negative response of Indonesian people unto 

God’s Revelations, for the sacredness of Divine Revelation certainly brings severe 

harms if it is ignored. But contrarily, it will bring salvation if God’s Revelation is well 

responded and respected. God’s Guidance when they are obeyed surely will ease in 

overcoming the encountered difficulties.  

The destiny of the apocalypse could not be hindered, thus God is willing to 

carry out His Salvation for the entire nations in the world, which is through the 

salvation of His Heaven that obligates all people to be willing to live holy. And 

thereof, God provides His Guidance for the world.  

Subsequently, there will be signs that show the presence of the outer-space ship 

of the Holy Spirit’s UFO when it approaches Jakarta. And that could be confirmed by 

NASA or SDO (Solar Dynamic Observatory) and SOHO (Solar and Heliospheric 

Observatory). Truly, they will easily detect when there is a UFO that approaches this 

earth openly later on. 

Actually NASA has also detected groups of UFOs that are approaching the 

earth, and we state that those are the angel’s UFOs that intentionally show themselves 

to be observed. Such also the other NASA’s/ SDO finding, as they have detected the 

existence of a spherical UFO’s object, which is as large as the earth, was absorbing 

solar energy from the sun. Regarding that matter, the astronomers could not conclude 

that mystery either.  
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However, that is Surga Eden Darussalam Space Ship that will be utilized as the 

transportation aircraft of this earth’s inhabitants to move to the new earth. Thus, the 

earth’s telescope had also detected the existence of objects that were seen as tiny things 

around the sun, and those were also the angel’s UFOs, which appeared close to the sun 

prepared by God to evacuate this earth’s inhabitants gradually to Heaven, which will 

be set out to approach this earth, thus accept this God’s Salvation joyfully. And this is 

the delighted tidings from God. 

Believe this our explanation, for it has been enclosed with God’s Vow and the 

Holy Spirit’s vow. And the sacredness and sacrosanctity of God’s Vow shortly will be 

proved. 

Truly, I shall come to appear in human’s world shortly for the sake of 

hampering the occurrence of world war, which most probably will use nuclear 

weapons that could trigger the process of doomsday to flare up stronger and more 

drastic, thus God’s Salvation is not that beneficial for humans. The coming of 

Archangel Jibril the Holy Spirit to the world has been mentioned in the Holy Bible 

Chapter Revelation 1 verse 7.  

 

The Holy Bible, Chapter Revelation 1 verse 7: 

"Look, he is coming with the clouds," and "every eye will see him, even those who 

pierced him"; and all peoples on earth "will mourn because of him." So shall it be! 

Amen. 

I shall come to human’s world to take care of the doomsday and God’s Court of 

Justice as well as God’s Salvation. And my appearance as human and the moments I 

come to the world, certainly will be testified by the entire nations in the world. 

Therefore, we purposely convey this matter unto all nations in the world by our letter 

unto the Excellency Ambassadors of all countries represented in Jakarta. 

As for my coming to human’s world, it will happen shortly after the occurrence 

of the earthquake. And we assure that the UFO of the Holy Spirit will land in Monas 

area. As for the permit to land in Monas area, we have been proposing to the President 

Joko Widodo and the Governor Ahok and giving announcement unto NASA. A letter 

for NASA is attached for the sake of clarity of the certainty of the plan of the Holy 

Spirit’s UFO coming to Jakarta, Indonesia. 

As for my coming to Jakarta, it is also to state the elevation of Heaven and 

God’s Kingdom that have been descended down in Indonesia since it has been 

declared by Him on December 5, 2005. That is God’s Stipulation, which has caused Lia 

Eden to be captured and sent to prison. The elevation of Heaven to the sky is the 

stipulation of God, due to His disappointment for until today no one has ever 

respected the Heaven He has established, and Indonesian people never regret their 

rejection toward God’s Revelation and God’s Kingdom. 

Thus, this verse mentions that all nations on this earth will mourn upon the 

elevation of Heaven of Eden, including they who have stabbed me. What is meant by 

the sentence in that verse is the Indonesian people who have tyrannized Eden. Thus, I 

come to elevate the Messengers of Eden whom all this time have been tyrannized and 

ignored. 
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Thus, it is the implementation of the elevation of Heaven from Indonesia. The 

next is the elevation of nations, which will be conducted after God’s Salvation is 

carried out in each country. And those are done based on the commitment of the 

nations unto God of their willingness to sanctify themselves. And mass sanctification 

on certain country and its people is done through the condition of each country and 

the condition of the personal life of every individual of its citizen. God blesses the ones 

who sanctify themselves and keep away those who are not proper to be saved by 

Heaven. 

The signs of doomsday we have stated, and that matter will be more clearly 

when this recording of DVD of Eden would be heeded carefully. As for this fact, please 

accept it resiliently. 

Truly, we are God’s Messengers that could channel God’s Guidance anytime to 

this world.  Do accept this stipulation upon us joyfully, for then the way has been 

provided for humans to communicate with God of the universe. And there is God who 

always wills to give His Guidance for all people who are willing to be obsequious unto 

His recent Stipulations and willing to sanctify themselves for the sake of Heaven’s 

Salvation. 

We thank you for your kind attention.  

Warmest Regards, 

Archangel Jibril The Holy Spirit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

This picture was documented by video camera 

in Megamendung, Bogor Indonesia,  April 1st 2001. 

 

The main substance of Archangel Jibril’s document always contains initial of LE2.  

And this is the true signature of Archangel Jibril The Holy Spirit in the sky. 
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SURAT RUHUL KUDUS 
Untuk Dewan Perwakilan Rakyat 

 

 
Atas Nama Tuhan Yang Maha Kasih Yang Sedang Mengadili Indonesia 

 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kami sampaikan Wahyu Tuhan yang keras 

dan Sumpah-Nya yang maha sakral dan maha keramat, sebagai berikut: 

 

SUMPAH TUHAN YANG MAHA SAKRAL DAN MAHA KERAMAT 

Aku bersumpah mengadili segenap kewenangan kekuasaan di Indonesia yang Kuanggap 

perlu Kuperbaiki dan Kusucikan. Tak ada kewenangan di Indonesia yang akan luput dari 

Pensucian-Ku. Nan, semuanya wajib suci sebelum Aku menyeleksi siapa-siapa yang 

dapat Kuselamatkan dan siapa-siapa yang terseleksi menjadi pejabat pemerintah yang 

dapat dipercaya untuk mengadakan penyelamatan atas bangsa Indonesia, ketika 

negerinya harus ditinggalkan karena proses kiamat semakin memburuk. 

Sungguh hal itu hanya bisa diadakan dari sekarang hingga 5 sampai dengan 7 tahun ke 

depan. Selebihnya adalah menggalang kerja sama yang baik antara semua institusi untuk 

mengerahkan persiapan pengungsian ke bumi yang baru karena keadaan negeri 

Indonesia semakin darurat kritis dan dipenuhi bencana, dan malapetaka-malapetaka 

alam. 

Saat itu bangsa Indonesia hanya akan lebih disibukkan mengurusi korban-korban 

bencana yang datangnya beruntun-runtun. Apa pun yang sudah bisa dipersiapkan sejak 

dari sekarang untuk menghadapi keadaan itu niscaya sangat berharga. Maka berhentilah 

mencurigai Eden sesat dan menyesatkan dan berhentilah saling memusuhi. Dan 

semangatlah bersuci, tebuslah dosa-dosa yang pernah diperbuat dan jangan pernah lagi 

berani melanggar sumpah, tak menepati janji dan dengan sengaja melakukan dosa-dosa 

atau seenaknya berdusta dan melakukan tipu muslihat.  

Tapi sebelum itu, Aku mengadili semua yang Kusoroti kesalahan-kesalahannya supaya 

menjadi pengajaran bersuci atau menjadi panutan bagi bangsanya setelah mereka dapat 

melalui titian Shiratal Mustaqimnya masing-masing.  

Dan Aku mendapati kalangan wakil rakyat yang selama ini telah melakukan kecurangan 

money politics sejak dari awal pencalonannya untuk menjadi wakil rakyat. Cara-cara 
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semacam itu sungguh terbuka diketahui oleh segenap masyarakat Indonesia, maka 

sungguh tak mengherankan kualitas wakil rakyat perlu dipertanyakan. Demikian rakyat 

telah salah pilih, terlebih setelah keterpilihan mereka sebagai wakil rakyat dan telah resmi 

duduk di dewan, para anggota wakil rakyat tak menunjukkan iktikad baiknya pada setiap 

tugas yang diembannya.  

Apalagi rakyat sudah jenuh melihat wakil rakyat lebih mengutamakan jalan-jalan ke luar 

negeri dengan biaya uang rakyat dan lebih memikirkan fasilitas tambahan uang muka 

untuk pengadaan mobil baru bagi mereka. Tak memikirkan keterbatasan uang negara dan 

apa kata rakyat. Sementara itu prestasi kerjanya sangat tak memadai, bahkan telah 

mencontohkan reputasi buruk, yang lebih lanjut telah dicontoh oleh anggota DPRD di 

daerah-daerah. Dana siluman dalam APBD pemprov DKI Jaya yang dipersoalkan oleh 

Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, adalah contoh salah satu di antaranya.  

Atas nama siapa para wakil rakyat duduk di parlemen? Atas nama partai atau sekedar 

untuk menjadi orang yang dimuliakan menduduki jabatan sebagai wakil rakyat untuk 

merongrong pemerintahan? Karena yang Kulihat adalah hanya perongrongan atas 

kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang dilakukan dengan persepakatan yang 

disengaja. Seperti halnya persepakatan keputusan bulat menerima pencalonan Budi 

Gunawan sebagai Kapolri, dan selanjutnya menyarankan lagi agar calon Wakapolri 

adalah Budi Gunawan.  

Apa yang mendasari memilih calon Kapolri yang bermasalah, kecuali untuk kepentingan 

taktik politik? Tapi dedikasi wakil rakyat tak mencerminkan membawakan aspirasi 

rakyat. Sungguh kenyataan itu semakin memperburuk citra wakil rakyat di DPR, maka 

sempurnalah kesalahannya. Kini tokoh-tokoh wakil rakyat kembali menyuarakan 

dukungannya untuk menjadikan Budi Gunawan sebagai wakil kapolri, sungguh itu tak 

pantas.  

Padahal secara hukum status Budi Gunawan belum dituntaskan oleh KPK, lembaga 

yang seharusnya tepat untuk menangani korupsi Budi Gunawan. Bukannya masalah itu 

dikembalikan ke instansi kepolisian yang dimungkinkan tak bisa adil dan tak transparan 

dan diragukan kebenaran keputusannya. Maka sesungguhnya masalah hukum Budi 

Gunawan tak terjamin dapat dituntaskan secara benar sehingga secara moral tidak tepat 

jika didukung untuk menjadi Wakapolri. Apalagi publik di Indonesia sudah dapat 

menduga setelah Badrodin Haiti pensiun, tak lama kemudian Budi Gunawan yang akan 

menggantikannya. Kalau sekarang ini saja dia sanggup melampiaskan kesewenang-

wenangan, bagaimana kalau dia jadi Kapolri, apakah itu tak dipikirkan?  

Betapa publik juga tahu bagaimana sepak terjang kepolisian menanggapi pernyataan 

Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dalam menangani tanggung jawab tugas 

mereka sebagai ketua dan wakil ketua KPK. Dan apakah publik rela atas dukungan DPR 

kepada Budi Gunawan setelah menyaksikan pihak Budi Gunawan di kepolisian telah 

melakukan pembalasan dendam kepada KPK yang menjadikannya tersangka. Selayaknya 

sebagai pejabat tinggi kepolisian, bertanggung jawab menegakkan hukum, bukannya 

mengumbar pelanggaran hukum.  

Keputusan Hakim Sarpin Rizaldi di pra-peradilan yang memenangkan Budi Gunawan 

menjadi pintu gerbang bagi para koruptor untuk menggugat KPK. Demikian penegakan 
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hukum semakin sulit diadakan, dan itulah pembelengguan kebuntuan hukum di 

Indonesia. Nan, semua yang terlibat dalam keterbelengguan hukum itu niscaya akan 

Kuadili di Mahkamah-Ku yang akan diadakan oleh Hakim Utusan-Ku Malaikat Jibril. 

Sudah terbalikkah akal pikiran para wakil rakyat di DPR itu sehingga tak bisa 

membedakan mana yang baik dan yang benar, dan mana yang perlu diusut? Sehingga 

terus-menerus memperturutkan kesalahannya dan kearoganannya di depan mata rakyat 

yang menontoni setiap perilaku wakil rakyatnya?  

Apa yang ingin kau dapatkan dengan status sebagai wakil rakyat, kecuali untuk 

mengedepankan wibawa kekuasaan, agar dapat merongrong kebijakan presiden dan 

pejabat eksekutif. Untuk apa mempertontonkan kewibawaan kekuasaan? Apa perlunya, 

kalau bukannya hal itu dilakukan demi perongrongan? Dan perongrongan terhadap 

wibawa presiden itu bisa ditengarai ditujukan untuk pemakzulan. Kalau bukan itu yang 

dituju, lalu apakah cuma untuk memuaskan diri atau golongan saja? Dan kalau itu 

adanya, alangkah buruknya tabiat wakil rakyat.  

Nan, bila itu ditujukan untuk mempersaingkan atau berbagi kekuasaan dengan presiden, 

sungguh sayang sekali karena hal itu adalah suatu tindakan bodoh. Bayangkan bila DPR 

pusat selalu memperlihatkan perongrongannya kepada presiden, dan semua perilaku 

buruk anggota DPR pusat serta merta ditiru oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal 

itu menyebarkan dualisme kekuasaan ke daerah-daerah. Dan itu sudah terbukti terjadi di 

DPRD Pemprov DKI.  

Jokowi dan Ahok telah menghadapi masalah yang sama, dan itu segera menjalar ke 

daerah-daerah lainnya. Apa jadinya kalau perongrongan terhadap gubernur-gubernur di 

daerah-daerah juga terjadi? Nan, itulah yang akan terjadi. Sungguh jenuh melihat 

perongrongan di mana-mana. Adapun rakyat tak tahu lagi bagaimana menempatkan 

keloyalannya kepada negara. Demikian mereka pun lebih suka menjual suaranya dan 

keloyalannya hanya kepada siapa yang memberinya uang.  

Sirnalah ketulusan dan kejujuran dan sebagai dampaknya menjadilah penyirnaan 

kebenaran dan beranjak menjadi kekalutan hukum, dan sampailah kepada kebuntuan 

hukum. Dan kini kebuntuan hukum itu pun sudah terbelenggu oleh dampak peristiwa 

perseteruan kepolisian versus KPK. Perseteruan-perseteruan politik menggunakan 

premanisme. Itu terlihat pada sidang pra-peradilan yang menghasilkan kemenangan 

kepada Budi Gunawan. Di luar persidangan dipenuhi oleh masyarakat yang bertato. Ada 

hubungan apa polisi dengan preman? Tak ada lagikah cara yang elegan untuk 

memenangkan perkara?  

Polisi saja melibatkan premanisme. Perpecahan parpol-parpol pun telah melibatkan 

premanisme pula. Dan masyarakat pun terbiasa berdemo memprotes atas siapa pun yang 

membayarnya. Dan kemudian tanpa prinsip, mereka pun memilih siapa pun yang 

memberinya uang. Ketika pemilu diadakan, rakyat semakin mata duitan dan tak 

berprinsip, tampil berkali-kali menjadi pendukung partai yang berbeda-beda atau tampil 

unjuk rasa protes dan membawa spanduk protes tanpa menghayati isi slogan yang 

dibawa, tapi tampil marah-marah tanpa rasa.  

Setiap kepalsuan mengakibatkan penumpulan hati nurani. Dan penumpulan hati nurani 

mengakibatkan seseorang mudah melakukan kekerasan dan kejahatan. Demikian 
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pelampiasan kecurangan politik, tulahnya mengakibatkan rakyat terbiasa berbuat 

kekerasan, aniaya dan kejahatan. Masyarakat Indonesia pun berubah menjadi tak bisa 

dipercaya dan penjahanam dan tipu muslihat berlimpah bak sampah. 

Demikian itu semua tak terhindarkan, terjadilah perubahan habitat bangsa menjadi 

bangsa jahiliah yang tak bertanggung jawab, mata duitan, serakah dan suka anarkis. Jadi 

siapa yang salah? Ialah pemilu yang selalu curang dan kebiasaan memanipulasi yang 

dicontohkan wakil rakyat dan para pejabat, dan kebiasaan korupsi dan menyuap pada 

semua jenjang birokrat dan oleh mereka semua yang berhasil terpilih jadi wakil rakyat 

karena merekalah yang bersaing untuk mendapatkan kedudukan itu melalui praktek-

praktek uang suap ke rakyat.  

Uang haram dari hasil korupsi yang dibagi-bagikan ke rakyat itu, tulahnya menjadikan 

kejahanaman meluas di masyarakat, sebaliknya kejahanaman politik tulahnya merupakan 

kekalahan. Dan dari kekalahan itulah yang menjadi persepakatan perongrongan terhadap 

wibawa presiden yang terpilih.  

Demikian kamu semua tega menantang Presiden Jokowi harus datang 

mempertanggungjawabkan kebijakannya yang mencoba menyeimbangkan keadaan yang 

sedang melanda bangsa Indonesia. Berpihak ke manakah anggota dewan? Adakah untuk 

jaminan kepada keamanannya sendiri atau kepentingan koalisi partainya? Seorang wakil 

rakyat saja, bila melakukan penyimpangan dari aspirasi rakyat yang diwakilinya, niscaya 

Kumintai pertanggungjawabannya, apalagi bila berupa persekongkolan jahat terhadap 

presiden yang dipilih rakyat, dan yang sedang mencoba menangani persoalan rakyatnya, 

yang sebisa-bisanya yang tersanggupkan olehnya.  

Tapi dengan sabar dia mendatangi DPR yang menghinakannya, sesungguhnya itu patut 

dinilai sebagai kerendahan hati yang tulus serta kebijaksanaan yang tak mudah 

diperlihatkan oleh seorang presiden, kalau dia bukan Jokowi. Dengan sikapnya itu, 

tepatlah untuk menaklukkan kearoganan DPR yang memang perlu diajarkan kerendahan 

hati. Demikian Jokowi Kuhargai kelapangan hatinya, dan Indonesia pun mendapatkan 

panutan kebenaran.  

Demi takdir Indonesia, wejangan-wejangan dan panutan kesantunan serta kerendahan 

hati sedang dipanutkan oleh presidennya yang reinkarnasi Krishna. Hal tersebut patut 

Kujelaskan demi pematutan terhadap kewibawaan atas Jokowi yang sangat ingin 

memulihkan keadaan Indonesia, dan yang sangat ingin menyejahterakan rakyat 

Indonesia. Kupatutkan dia tampil berpasangan dengan Ahok yang reinkarnasi Hanoman, 

yang juga Sun Go Kong untuk membuat kepastian suatu perubahan karakter 

kepemimpinan di Indonesia.  

Apa yang akan dilakukan oleh DPR kalau Aku mengesampingkan peranan wakil rakyat 

di DPR, seperti yang sudah dilakukan Ahok? Aku selalu punya cara untuk melakukan 

pembalikan. Apa yang jadi penyikapan Jokowi di DPR itu bukanlah suatu kekalahan, 

justru DPR-lah yang telah menghinakan dirinya sendiri, shame on you!  

Tapi itulah Pembalasan-Ku atas kearoganan DPR, yang pernah beramai-ramai 

bersepakat mengembalikan Wahyu-wahyu-Ku yang tak bersedia diterima oleh mereka, 

dan telah mengirimkan balik ke Eden semuanya. Padahal sewajarnyalah bila Dewan 

Perwakilan Rakyat merasa sewajibnya mengadakan kajian kebenaran Eden karena Kami 
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telah berulang-ulang mengirimkan Risalah Eden yang berisi Wahyu-wahyu-Ku ke DPR 

sebelum ditolak dan dikembalikan.  

Beranikah kamu melakukan itu kepada pihak lain yang sengaja meminta suatu masalah 

besar agar dibahaskan oleh DPR? Kalau kau tahu itu tak patut, maka sewajarnyalah 

kalau DPR sedikit mau melepaskan diri dari sentimen terhadap keyakinan baru yang 

berbeda dengan keyakinan mayoritas. Dan adakah pihak yang pernah secara pasti 

meyakinkan telah menerima Wahyu-wahyu-Ku dari Malaikat Jibril selain Eden? Dan 

kalau mereka tak pernah surut dari pernyataan mereka itu, walau deraan penghinaan 

dan pemenjaraan terpaksa dialami mereka, maka tentu mereka sejati Utusan Tuhan.  

Dan kalau itu pernah menghebohkan Indonesia, semestinya hal itu pun menjadi 

tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengurusinya sampai jelas 

persoalannya. Dua kali Lia Eden dipenjarakan, dan beberapa kali berita penzaliman atas 

Eden telah dihebohkan, maka itu adalah merupakan kewenangan DPR untuk 

mengarahkan masalah tersebut menjadi berketentuan legislasi hukumnya.  

Eksekusi mati TKI Siti Zainab dan Karni yang membunuh di Saudi Arabia saja kau 

perhatikan dan kau berempati kepadanya dan keluarganya. Nasib Lia Eden yang 

menyampaikan Wahyu-wahyu-Ku tak pernah kau perhatikan, bahkan kewahyuan kau 

abaikan dan telah kau tolak.  

Seandainya DPR dahulu itu bijak dan tak memperturutkan suara mayoritas yang 

menyesatkan, walaupun sungguh sudah dapat diperhitungkan bahwa sangat 

dimungkinkan pertarungan suara antara yang bersedia menyelidiki kebenaran Eden 

dengan yang bersikeras menyatakan Eden sesat di DPR memang takkan berimbang, akan 

tetapi Kunilai DPR secara resmi sudah pernah mengadakan upaya klarifikasi kebenaran 

Wahyu-Ku dan klarifikasi kebenaran Eden. Dan itu berbeda pertanggungjawabannya 

terhadap-Ku. Tapi yang terjadi justru persepakatan melakukan penolakan.  

Demikian kini Aku mempersoalkan penolakan atas Kewahyuan-Ku saat ini, sekaligus 

pengabaian DPR yang tak pernah membahaskan masalah Eden secara kongkrit. Maka tak 

Kuijinkan DPR memanggil Lia Eden untuk dipertanyakan tentang Wahyu-wahyu-Ku. 

Kunilai DPR tak Kupatutkan minta penjelasan lebih jauh atas Sumpah dan Fatwa-Ku 

ini, karena sudah jelas Maksud dan Tujuan-Ku telah tertulis.  

Kalau DPR menganggap penting untuk mengetahui secara langsung tentang 

Kewahyuan yang Kuadakan di Eden, mohonlah izin kepada-Ku dengan berdoa, dan 

tunggulah Jawaban-Ku itu dari-Ku. Dan izin-Ku dapat diketahui jawabannya melalui 

surat permohonan yang diajukan DPR ke Eden. 

Tapi kalau DPR tak mau tahu dan tetap mau memaksakan Lia Eden harus menghadap ke 

dewan yang dimuliakan, sebagaimana telah memaksakan Jokowi beberapa waktu yang 

lalu, maka status keratuan Lia Eden sebagai Ratu Surga dan Ratu Kerajaan Eden 

Kutinggikan di mata dunia, dan camkanlah itu! 

Dan sungguh Ancaman-Ku itu maha luas artinya. Apalah susahnya bagi-Ku 

membangunkan perhatian dunia untuk berpaling ke masalah kiamat atas persoalan itu. 

Dunia memang sedang menunggu kepastian dari-Ku dan karenanya dunia pun akan 

ramai-ramai antusias mencari cara untuk selamat. Dan Eden pun kutampilkan sebagai 
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satu-satunya Juru Selamat-Ku. Dan beginilah cara-Ku agar dunia segera mewaspadai 

datangnya kiamat secara pasti dan menghargai Pertolongan-Ku ini.  

Proses kiamat yang sudah tengah bergejolak ini memang perlu diumumkan kepada 

dunia. Nan, perlu wawasan kongkrit untuk menggenapkan kesalahan DPR terhadap 

kewahyuan. Dan memang perlu menyebutkan apa penyebab kepastian kiamat itu. 

Demikian Kunyatakan penolakan terhadap Wahyu-wahyu-Ku, Surga dan Kerajaan-

Kulah yang memastikan ketentuan kiamat.  

Adapun kedurhakaan bangsa Indonesia terhadap-Ku sudah sepenuhnya meliputi 

Pemerintah Indonesia (eksekutif, legislatif, yudikatif), sebagaimana itu terwakili oleh 

mantan Presiden SBY yang telah membiarkan terjadi berkali-kali penzaliman atas Eden, 

dan kriminalisasi kewahyuan yang terjadi di depan matanya, saat dia sedang 

memerintah. Demikianpun kesalahan lembaga yudikatif yang telah menyidangkan dan 

memenjarakan Lia Eden, yang tanpa ragu-ragu memutuskan vonis bersalah, padahal 

bukti atas kebenaran hakiki Wahyu-wahyu-Ku di tangan mereka sesungguhnya tak satu 

pun yang mengandung penyesatan atau kesalahan.  

Dan kini Kuminta pertanggungjawaban lembaga legislatif yang pernah mengembalikan 

Wahyu-wahyu-Ku dan yang tak bersedia mencoba meneliti kebenaran Eden. Selayak hal 

itu semuanya wajib dipertanggungjawabkan dalam sesi Pengadilan-Ku dan 

Penghakiman-Ku atas Indonesia. Kiamat yang berproses sudah Kugaungkan dari 

Indonesia, dan penyebabnya pun kini sedang Kujelaskan. Maka sesungguhnya semua 

pihak yang Kusoroti sekarang ini adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab 

teradakannya kiamat itu.  

Kemahasakralan dan kemahakeramatan Wahyu-wahyu-Ku tak dimungkinkan dapat 

ditengarai, bilamana tak terdapat peristiwa ini. Dan melalui kronologi kedurhakaan 

Indonesia kepada-Ku, terjadilah suatu penjelasan yang kongkrit untuk Kunyatakan ke 

dunia agar Penyelamatan-Ku untuk penduduk bumi ini tak akan ada lagi yang 

menolaknya. Sungguh Wahyu-wahyu-Ku maha sakral dan maha keramat, apalagi 

Sumpah-sumpah-Ku. Nan, Aku tak menginginkan teradakannya kesalahan yang sama 

oleh negara dan bangsa yang lain.  

Untuk menghindari tulah-tulah kemahakeramatan Wahyu-wahyu-Ku, maka semua 

peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kewahyuan di Indonesia akan terangkat 

mendunia, demikian kebijakan-Ku akan terselenggarakan. Harus ada tonggak kesalahan 

kala menyikapi kewahyuan, demi menguatkan keberimanan antara bangsa-bangsa di 

dunia. Dan harus ada bukti-bukti kemahakeramatan kewahyuan kalau ingin 

menyelamatkan dunia. Dan harus ada umat yang intoleransi yang perlu diperingatkan, 

kalau mau mendamaikan dunia. Dan harus ada Surga dan Neraka untuk menyatakan 

Pengadilan-Ku dan Penghakiman-Ku.  

Dan dari penyelenggaraan Pengadilan dan Penghakiman-Ku, teradakanlah penyeleksian 

umat manusia, golongan mana yang terselamatkan oleh Surga dan golongan mana yang 

tertinggal di neraka. Pemberdayaan tulah berat Kutekankan, supaya tak ada lagi yang 

congkak meneriakkan Eden sesat. Sekaligus hal itu untuk membiasakan bangsa Indonesia 

belajar berendah hati dan tulus dan mau berkhidmat terhadap segala Ketentuan-Ku. 
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Dengan demikian akan menjadi bangsa yang jujur dan terpercaya dan berhenti 

mengumbar dusta dan kecurangan dan ketakaburan.  

Bukankah penyelamatanlah yang sudah pernah Kujanjikan bagi Indonesia, namun itulah 

yang sudah ditolak. Sekarang peristiwa itu Kujadikan pengajaran bagi dunia bahwa 

jangan sekali-kali menolak Pertolongan-Ku seperti halnya yang terjadi di Indonesia. 

Demikian Aku bersumpah memfatwakan bahwa Aku akan mengubah konstitusi Negara 

Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia yang berasaskan teokrasi, agar hukum bisa 

ditegakkan kembali. Tanpa penghikmatan atas kekuasaan yang tertinggi, hukum sulit 

ditegakkan. Maka berhikmatlah kepada-Ku dan hargailah Wahyu-wahyu-Ku. 

Penegakan hukum di Indonesia takkan bisa diadakan. Bagaimana mungkin hukum dapat 

ditegakkan, kalau kekonyolan hukum justru datangnya dari lembaga DPR, Kepolisian, 

lembaga peradilan, Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Tak ada yang bisa 

diandalkan sanggup membebaskan KPK dari rundungan pelemahan dan bahkan 

penghancuran eksistensinya.  

Demikian Aku menganggap Eden harus Kuberdayakan untuk menyambungkan Wahyu-

wahyu-Ku kembali. Semuanya harus Kutindak dan Kubuktikan kevalidan sanksi 

Penghakiman-Ku. Inilah Hari Pengadilan-Ku dan Hari Penghakiman-Ku sedang 

Kunyatakan, setelah pengadilan dan penghakiman di Indonesia tak bisa dipercaya lagi, 

dan telah menyebabkan kebuntuan hukum yang berlarut-larut. Kontradiksi di antara 

keberhasilan pra-peradilan atas Budi Gunawan dengan pengadilan atas nenek Asiyani, 

adalah tonggak ketidakadilan di Indonesia.  

Setelah bangkit semangat bersuci di Indonesia, para Rasul Eden pun Kuangkat mendiami 

Surga-Ku yang utama yang berada di angkasa luar, UFO Malaikat Jibril yang akan 

datang menjemput mereka. UFO Jibril sudah pernah terlihat dan terekam sosoknya oleh 

ponsel dua pemuda di Monas tempo hari, dan hal itu sudah diberitakan oleh media 

massa. Hal itu sengaja Kami adakan untuk memberi tanda lokasi tempat pendaratan 

UFO Jibril nanti.  

Dengan ini Kami juga menyampaikan rencana kedatangan UFO Malaikat Jibril kepada 

Pemerintah Indonesia dan kepada Gubernur Ahok bahwa UFO Malaikat Jibril akan 

mendarat di Monas. Untuk itu Kami harapkan perkenannya untuk mendaratkan UFO 

Jibril di sana. Tanda-tanda tentang kedatangan Pesawat UFO Jibril akan terpantau oleh 

SDO (Solar Dynamic Observatory) dan SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), 

dan itu akan menghebohkan dunia. Demikian kedatangan Ruhul Kudus ke dunia 

manusia akan disoroti dunia, semua mata akan memandangi peristiwa tersebut. Dan 

kedatangan Malaikat Jibril ke dunia manusia sudah tercantum dalam Injil Surat Wahyu 

1 ayat 7.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 1 ayat 7:  

Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga 

mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. 

Ya, amin. 

 Demikian kejadian tersebut akan menghebohkan dunia dan Indonesia merupakan negara 

yang disoroti dunia, tapi di ayat ini bangsa Indonesia tersirat dalam kalimat: “mereka 
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yang telah menikam dia”. Dan Malaikat Jibril-lah yang akan menyampaikan Pesan-

pesan-Ku untuk dunia dan Indonesia. Setelah itu, dia dan para Rasul Eden akan menetap 

di Surga utama dan di sanalah mereka mengurusi pensucian bangsa-bangsa di seluruh 

dunia melalui Satelit Surga. Surga memang tampil berteknologi sesuai dengan era 

teknologi sekarang ini.  

Sedangkan istana Eden tempat Aku mensucikan Lia Eden dan para Rasul Eden akan 

ditinggalkan kepada semua bangsa-bangsa di dunia untuk memotivasi perjuangan 

bersuci diri bagi semua umat dan semua bangsa-bangsa di dunia. Dan untuk itu, suatu 

kelembagaan dunia perlu diadakan untuk mengurusinya. Dan untuk itu, perlu 

Kuadakan pemandatan bagi yang terpilih dan yang terpercaya.  

Adapun komunikasi antara Surga dengan bangsa-bangsa di bumi melalui teleconference. 

Demikianpun progress pensucian atas seluruh bangsa-bangsa terlangsungkan dengan 

teleconference. Satelit Surga bila hendak mengumumkan Fatwa-Ku dapat 

mengintervensi seluruh jaringan satelit bumi sehingga informasi Surga dapat diikuti 

oleh seluruh penduduk bumi ini pada saat yang sama. Adapun itu adalah merupakan 

implementasi hari Kuasa-Ku.  

Dan UFO-UFO para malaikat akan datang menjemput orang-orang yang sudah 

memenuhi kriteria kesucian Surga. Demikian pemerintah Indonesia yang Kuberkati, 

wajib menyeleksi secara jujur, cermat dan seksama terhadap semua warga negara 

Indonesia. Untuk itulah Kutetapkan konstitusi negara Indonesia berubah menjadi negara 

teokrasi. Antusiasme pensucian diri di Indonesia akan dirujuk oleh seluruh bangsa-

bangsa di dunia yang niscaya juga ingin terangkat ke Surga.  

Harus ada negara dan bangsa yang intensif Kusucikan sehingga dapat memotivasi 

pensucian diri oleh semua bangsa-bangsa. Demikian pensucian seluruh bangsa-bangsa 

pun akan terselenggarakan secara adil dan seksama. Demikian Cara-Ku menjaga 

Kerasulan Eden tetap suci dan tak tersentuh oleh pihak mana pun yang menginginkan 

didahulukan ke Surga. Demikian Aku berjanji bahwa tak lama setelah rilis Peringatan-

Ku atas Indonesia ini sudah ramai dibahaskan oleh publik dunia, Kami pun akan 

mengangkat para Rasul Eden.  

Demikian akan deras Wahyu-wahyu-Ku turun dan berbekas segala Penindakan-Ku 

menjadi penegakan hukum di Indonesia, sekaligus sebagai pensucian atas pemerintah 

dan bangsa Indonesia. Dan kali ini yang Kusoroti adalah lembaga DPR. 

Maka Aku mewajibkan DPR diisi oleh wakil-wakil rakyat yang berprinsip dan teguh 

iman dan yang suci, dan kepada-Ku lah terpulang pensucian anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat. Dan inilah awal Pensucian-Ku, dan yakinilah bahwa setiap tanggapan itu akan 

menjadi kesaksian Pengadilan-Ku dan Pensucian-Ku, dan tak ada yang bisa lolos dari 

Ketentuan-Ku itu. Percayalah! 

Dan apabila Aku sudah memfatwakan demikian, arus perubahan di negara ini niscaya 

terarah kepada kepastian yang telah Kutetapkan ini. Dan Kupastikan lembaga yang 

pernah menolak Wahyu-Ku pun akan Kuadakan perombakan sebagaimana mestinya. 

Maka Kuturunkan Wahyu-wahyu-Ku secara berkelangsungan kepada pihak-pihak yang 

Kusoroti. Atas nama kiamat yang sudah berproses di dunia ini, beginilah Cara-Ku 
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menyelamatkan bangsa Indonesia yang sedang Kusucikan. Dan beginilah Pensucian-Ku 

kepada lembaga-lembaga negaranya.  

Demikian kami telah menyampaikan Wahyu dan Sumpah Tuhan. Sikapilah 

Fatwa Tuhan ini dengan bijaksana. Karena setiap tanggapan disoroti Tuhan, dan itu 

ada berkahnya bagi tanggapan yang baik, dan besar tulahnya, yang buruk 

tanggapannya.  

Pertarungan hukum dan kebenaran di Indonesia kini telah melibatkan institusi 

Kerajaan Surga Eden yang secara langsung merupakan konstitusi Kerajaan Tuhan yang 

hakiki, maka turun tangan langsung Tuhan ini adalah sewajarnya. Dan inilah berkah 

dan pengayoman Tuhan atas Eden.  

Atas Nama Tuhan Yang Maha Perkasa dan Maha Adil Pengadilan-Nya, 

demikian telah kami nyatakan berkas Pengadilan Tuhan untuk DPR. Ketentuan Tuhan 

niscaya valid dan absolute dan niscaya terlaksanakan. Hukum alam menyertai Wahyu-

wahyu-Nya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. 

 

 

 

Jakarta, 20 April 2015 

Disampaikan oleh: 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus 
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SURAT RUHUL KUDUS  
Untuk Kepolisian Republik Indonesia  

 

 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Kuasa Mengadili dan Menghakimi 

 

 Hari ini kami menulis Surat Peringatan Tuhan kepada Kepolisian Republik Indonesia 

kembali, setelah ketiga Surat Peringatan Tuhan sudah kami sampaikan kepada mantan 

KAPOLRI Jend. Pol. Sutanto pada 3 Desember 2008 dan kepada mantan KAPOLDA 

Metro Jaya Irjend. Pol. Timur Pradopo pada 25 Oktober 2010 dan juga kepada mantan 

KAPOLRI Jend. Pol. Timur Pradopo pada 25 Juli 2012.  

Pengabaian atas Peringatan Tuhan dalam surat-surat tersebut membuat kami 

merasa perlu mengingatkan kembali. Adapun pengabaian itulah yang mengakibatkan 

Kutukan Tuhan terhadap Kepolisian RI perlu kami jelaskan.  

Bahwa dengan telah menjadikan tersangka Utusan Tuhan dan memenjarakannya dua 

kali, dan telah berlaku tindak kriminalisasi terhadap Kewahyuan karena Wahyu-wahyu Tuhan 

disita polisi, beserta seluruh properti peralatan yang digunakan untuk perekaman dan 

percetakan Wahyu-wahyu Tuhan juga disita. Padahal mesin cetak, komputer, printer, laptop, 

kamera video, kamera foto dan lain-lain adalah dibeli dengan uang halal dan bukan hasil 

kejahatan dan tak digunakan untuk kejahatan, melainkan untuk mencetak Wahyu-wahyu 

Tuhan yang isinya justru untuk mengadakan penyelamatan dini sebelum keadaan memburuk 

seperti keadaan sekarang ini. Maka, apakah hal itu bukannya suatu tindak kecerobohan atas 

nama hukum? Sulit untuk membedakannya dengan pelanggaran hukum yang 

mengatasnamakan kewenangan hukum. 

Dan itulah suatu keniscayaan pengkriminalisasian atas Kewahyuan dan atas Utusan 

Tuhan. Dan kemudian tampillah polisi mengkriminalisasikan komisioner KPK dan juga 

terhadap yang membelanya. Dan itu adalah suatu yang tidak kebetulan, melainkan Pembalasan 

Tuhan itu niscaya teradakan sesuai dengan perbuatan. Dan kesalahan itu mencolok mata 

segenap bangsa Indonesia. Dan itu tak lain adalah pembuktian Pembalasan Tuhan atas 

kesalahan polisi yang telah mengkriminalisasikan kewahyuan. 

Tak hanya sekali penyitaan atas sejumlah benda-benda yang sama jenisnya tersebut dan 

sama jumlahnya pula. Semua itu telah terjadi dua kali, yaitu sebanyak penangkapan polisi atas 

Lia Eden. Penyitaan peralatan-peralatan untuk kewahyuan tak bisa diterima oleh semua orang 

di dunia, bilamana telah terbukti Eden benar-benar Surga yang diturunkan Tuhan ke dunia, 

dan Wahyu-wahyu Tuhan di Eden adalah sejati kehakikiannya. 
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Adapun itu adalah perbuatan menistakan Wahyu-wahyu Tuhan dan penzaliman 

terhadap Utusan Tuhan, dan itu adalah dosa yang tak terampunkan. Maka ketentuan 

Pembalasan Tuhan diaplikasikan sesuai dengan penistaan terhadap Wahyu-wahyu-Nya, dan 

lebih jauh daripada itu adalah kiamat. 

Kini Tuhan sedang melakukan pembalikan, maka tak ada kekuatan apa pun yang dapat 

memberikan pertolongan, karena Indonesia sedang terolah menjadi neraka jahanam. Dan 

negeri ini sering mengalami kebakaran, dan itulah yang disebut sebagai api neraka, karena 

Surga yang didatangkan Tuhan di Indonesia telah ditolak dan dianiaya. Dan inilah Wahyu dan 

Sumpah Tuhan untuk Kepolisian Republik Indonesia: 

 

SUMPAH TUHAN YANG MAHA SAKRAL DAN MAHA KERAMAT 

“Setelah berkali-kali Kami peringatkan, kini Kudatangkan Pembalikan-Ku. Penyebaran 

Wahyu-wahyu-Ku sudah dikriminalisasikan oleh Kepolisian RI, maka terdapatlah 

pengkriminalisasian dari-Ku kepada Kepolisian RI. Kutukan itu sedang terlaksana, maka 

polisi tak bisa melepaskan diri dari perbuatan jahanam yang semena-mena sehingga 

polisi menjadi aparat negara yang tirani dan yang ditakuti. Dan bahkan Presiden Jokowi 

menjadi kurang tegas dan tak seimbang dalam mengatasi persoalan perseteruan antara 

polisi dengan KPK.  

Tapi apakah itu membanggakan? Padahal pelanggaran hukum atas nama hukum oleh 

polisi yang seharusnya memberantas kejahatan dan menjaga keamanan bagi bangsa 

Indonesia itu sesungguhnya merupakan perbuatan tirani atas nama hukum.  

Semenjak peristiwa pemenjaraan atas Lia Eden dengan pasal hukum sekenanya saja, 

yaitu pasal 156a KUHP, maka tak ada yang lebih pantas Pembalasan-Ku kecuali 

pembuntuan hukum. Dan jadilah para ahli hukum dan institusi hukum terlibat dalam 

perdebatan hukum dan menjadi blunder hukum ketika Sarpin Rizaldi effect tak 

menjerakan koruptor, bahkan memberikan jalan melalui pra-peradilan. Adapun silang 

pendapat atas pasal-pasal hukum sudah menjenuhkan. 

Masing-masing mengarahkan ilmu hukumnya sesuai dengan kepentingannya masing-

masing, sampai menjadi bebal hukum,  dan kemudian tak bisa dihindarkan semua itu 

menjadikan kebuntuan hukum yang takkan terurai, kecuali Aku berkenan melepaskan 

keterbelengguannya.  

Namun ketiranian penegak hukumlah yang justru sudah membelenggu kebuntuan 

hukum sehingga tak ada jalan untuk penegakan hukum lagi di Indonesia, kecuali 

semuanya menyadari ada malapetaka yang terdahsyat yang mewajibkan semua orang 

harus suci kalau mau Kuselamatkan.  

Tapi perlu Kujelaskan bahwa kamu semua berada di bawah naungan kerajaan iblis karena 

kamu telah ikut menolak Kerajaan Surga-Ku, kerajaan malaikat. Maka jadilah kamu 

algojo-algojo kerajaan iblis yang perkasa. Tapi tulah-tulah perbuatan kepolisian akan 

berbalik menjahanami polisi itu sendiri, karena neraka jahanam harus kau tangani 

sebagai tanggung jawab polisi pada negara. Tapi apa dayamu kalau Aku tak memberkati 

polisi, dan Aku membiarkan kerajaan iblislah yang berkuasa di Indonesia.  
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Siapa pun yang digerakkan oleh kerajaan iblis, takkan memahami mengapa mereka 

melakukan kedurjanaan. Nan, juga tak tahu mengapa bermunculan serentak begitu 

banyak kejahatan yang harus ditanganinya. Dan polisi akan jenuh dan keletihan 

menangkapi para penjahat dan teroris yang bermunculan marak di mana-mana, tapi 

pengorbanan dan kegigihannya takkan berarti apa-apa karena rakyat Indonesia juga 

jenuh memandangi kesalahan polisi. Indonesia mendambakan polisi yang menjadi 

pelindung rakyat dan mengamankan negara. Adapun saat ini Aku berkenan berwahyu 

kembali untuk Indonesia, dan itu berarti akan ada kejadian besar yang tak dapat 

terkendalikan. Camkanlah itu! 

Neraka jahanam di Indonesia hanya bisa diatasi melalui Pensucian-Ku atas bangsa 

Indonesia. Demikian gigitlah jarimu, supaya kau sadar tak ada pertolongan untukmu. 

Maka jangan semena-mena, padahal banyak polisi yang melakukan dosa, seakan lazim 

dosa-dosa dilakukan oleh kalangan polisi. Maka jalan pembalikan untuk kepolisian 

sekaligus merupakan Penghakiman-Ku. 

Kenapa begal, perampok, koruptor merajalela, begitupun kejahatan narkoba dan terorisme 

dan pembunuhan-pembunuhan, itulah kenyataan neraka jahanam. Tanganilah itu 

semua, karena semua itu adalah tanggung jawabmu. Tapi kejahatan terus akan 

bertambah dan melimpah ruah tanpa bisa dihentikan.  

Tanpa ampunan dari-Ku untuk kepolisian dan bangsa Indonesia, takkan terjadi 

perubahan apa pun, dan negara ini akan runtuh oleh karena kebuntuan hukumnya dan 

chaos oleh karena semua kebuntuan menjadi kejahatan. Maka adakan pertaubatan itu 

sebelum Aku melepaskan kutukan yang lebih dahsyat. Gempa dahsyat akan terjadi di 

Indonesia dan gunung-gunung di Indonesia terikut pada meletus. Betapa Aku ingin 

mengingatkan hal itu supaya bangsa Indonesia jangan terpaku pada peristiwa-peristiwa 

kedurjanaan semata. Bersucilah, dan itu lebih baik bagi semuanya. 

Jagalah sikapmu kepada Eden karena Eden adalah Kerajaan-Ku dan Surga-Ku. Kepada 

Eden-lah Kuberikan mandat sebagai satu-satunya juru selamat. Ketahuilah bumi ini 

sedang berproses kiamat. Bumi ini sudah tak layak huni lagi karena sudah dipenuhi 

berbagai malapetaka alam dahsyat. Bumi sudah dalam keadaan darurat karena pelepasan 

gas metana dari kawasan kutub dan dari luapan-luapan lumpur dan gas yang sering 

terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan berbagai negara-negara di dunia.  

Ikutilah alur itu, dan akan ditemukan penyebab pelepasan gas metana dari lapisan es 

abadi (permafrost) di kawasan kutub, sesungguhnya diawali oleh percobaan nuklir di 

kawasan kutub. Tapi pencairan es kutub menjadi semakin drastis ketika berada dalam 

pelampiasan energi panas dari dalam bumi yang disebabkan perilaku Black Hole. 

Nian, itulah yang menyebabkan pencairan dan perpindahan kutub es dan perpindahan 

kutub magnet. Adapun bila kutub magnet berubah ataupun terbalik, niscaya bumi akan 

merasakan kiamat, sampai kutub magnet menemukan lokasi penyesuaian edaran 

perpindahannya. Dan penyesuaian itu diperoleh bilamana menemukan suatu wilayah 

yang memancarkan distribusi magnet yang kuat, sebagaimana Black Hole  telah 

melakukan penguatan itu. Adapun Black Hole  juga mengeluarkan panas yang 

melelehkan sehingga meluaplah energi panas itu keluar ke permukaan bumi, dan 

bermunculanlah luapan gas yang disertai api dari dalam bumi.  
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Lapisan es kutub mencair bukan hanya karena pemanasan global yang menyebabkan 

perubahan cuaca ekstrem, dan itu disebabkan oleh gas-gas efek rumah kaca seperti CO2, 

aerosol yang jumlahnya semakin lama semakin banyak di atmosfir, ditambah dengan 

kerusakan alam karena polusi berat sehingga energi panas yang diberikan matahari 

kepada bumi setelah dipantulkan kembali dalam bentuk cahaya infrared oleh bumi, tidak 

dapat menembus keluar atmosfir sehingga mengakibatkan global warming. Namun perlu 

Kami terangkan hal penyebab lainnya yang juga mengakibatkan global warming dan 

yang juga mengakibatkan pencairan es kutub, ialah karena masuknya intervensi Black 

Hole ke bumi ini yang menguatkan panas dari dalam bumi.   

Bahwa terperangkapnya inti bumi oleh serangan panas yang melelehkan dari Black Hole 

mempengaruhi penyebaran panas ke permukaan bumi dan di atmosfir, sehingga 

kegersangan dan keterikan terasa lebih kuat mengurangi kesuburan tanah dan 

menyebabkan kebakaran-kebakaran hutan yang berkobar-kobar dan meluas sering terjadi. 

Dalam pengaruh masalah perluasan energi panas yang melelehkan dari Black Hole ke 

dalam perut bumi, itu pun berkontribusi besar dalam proses pencairan kutub es dan 

pembalikan kutub magnet, karena cairan besi panas pada inti bumi bergolak penuh 

mewujudkan arus pusaran magnet di permukaan bumi. Demikian terjadinya 

perpindahan kutub magnet bumi. 

Adapun terbaliknya kutub magnet itu, jika susunan atom besi yang ada di lapisan bumi 

pun berubah sebagaimana magnet-magnet kecil yang berubah arah, demikian proses itu 

berhasil mengadakan arus perpindahan magnet. Jika susunan atom  besi itu berubah, 

maka secara umum medan magnet bumi pun mengalami perubahan. Demikian bumi ini 

sedang ada dalam proses pembalikan kutub magnet. Adapun pembalikan kutub medan 

magnet merupakan peristiwa besar di planet yang di dorong oleh konveksi pada inti besi 

bumi, demikian peranan Black Hole  menjadi dominan.  

Dan demikian perubahan dinamika fluida (cairan antar gas) pada inti bumi, yang 

bilamana diamati terdapati gerakan dinamika inti bumi mulai bergerak ke arah 

berlawanan. Dan apabila konveksi pergerakan molekul-molekul pada fluida dan zat padat 

non cair (rheid) berada pada suatu muara, demikian efek tekanan energi panas meletup 

menjadikan pengosongan ruang pada lapisan perut bumi. Itu merupakan penyebab 

adanya mega-disaster luapan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo, dan terus akan 

merongrong isi perut bumi sehingga menyebabkan banyak tanah ambles dan sinkhole dan 

peleburan keretakan tanah sehingga bisa memisahkan wilayah. 

Maka sesungguhnya lumpur panas di Sidoarjo itu baru akan berhenti bila Black Hole 

melepas interaksinya dari bumi ini, dan itu baru bisa terjadi bilamana anomali magnet 

bumi juga sudah berhenti. Dan anomali magnet baru reda, apabila pembalikan kutub 

magnet sudah mapan menempati suatu tempat bermuara. Dengan terisolasinya wilayah 

Indonesia kelak yang disebabkan adanya kutub magnet yang sedang terkelola di situ, 

maka itu adalah tanda perpindahan kutub sudah mendapatkan kepastian lokasi untuk 

menetapkan kedudukan kutub magnet.  

Keajegan kutub magnet pada suatu wilayah itu akan mengurangi malapetaka-malapetaka 

di bumi ini. Terlebih bilamana bumi juga sudah lengang sehingga dapat memulihkan 

diri. Demikian Black Hole akan berhenti memangsa bumi, target bisa berubah karena 

anomali magnet sudah tiada. Tapi wilayah Indonesia tak bisa dihuni lagi.  
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Dan inilah Wahyu-Ku untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Jangan panik dan 

marah-marah. Ikuti saja Petunjuk-petunjuk-Ku, mudah-mudahan banyak hal yang bisa 

diselamatkan. 

Namun itu pun baru dapat terjadi apabila umat manusia kooperatif mau disucikan. 

Karena sadar adanya proses kiamat akan sangat memanikkan. Walaupun sejak tahun 

2012 sudah banyak yang meramalkannya, tapi kebenaran berita kiamat sekarang ini 

sungguh berasal dari Tuhan semata. Maka umat manusia di seluruh dunia harus 

Kuselamatkan untuk berpindah ke bumi yang lain yang habitabel dan nyaman untuk 

dihuni. Dan Eden-lah yang mengurusi hal itu. Dan inilah Sumpah-Ku: 

Aku bersumpah demi bumi yang sedang berproses kiamat. Dan Aku bersumpah 

memastikan hanya Surga Eden-lah yang dapat menyelamatkan umat manusia di bumi 

ini. Dan Aku bersumpah, sebelum bangsa Indonesia dan khususnya kepolisian RI 

memohon ampunan kepada-Ku secara resmi, Aku takkan beranjak menyelamatkan 

bangsa Indonesia, padahal di bawah wilayah negara inilah Black Hole sudah mengadakan 

kegiatan kekiamatan. Itu berarti kiamat paling dahulu akan dirasakan di Indonesia. 

Di balik bencana luapan lumpur Lapindo yang kini mulai membatu, di sanalah sedang 

terjadi pembentukan penetapan lokasi pembalikan kutub magnet yang baru. Bilamana 

kebakuan lokasi kutub magnet sudah terolah di sana, tanda-tanda awalnya hubungan 

telepon sulit tersambungkan, menyusul jaringan televisi mengalami error. Lebih lanjut 

hubungan komunikasi terputus dan segala peralatan elektronik tak bisa digunakan lagi. 

Saat ini saja sudah sering terjadi kebakaran-kebakaran yang meluas, itu karena adanya 

induksi magnet yang menyebabkan korsleting listrik sehingga api melalap ratusan rumah 

di berbagai daerah di Indonesia. 

Adapun interaksi keterpaduan pusaran perpindahan kutub magnet bumi dengan 

kedahsyatan elektromagnetik Black Hole-lah yang menjadikan penetapan lokasi baru 

kutub magnet itu dimungkinkan teradakan di gunung lumpur di Sidoarjo, Indonesia. 

Kalau bukannya ada interaksi Black Hole di sana, takkan terjadi mega-disaster luapan 

lumpur dan gas di sana. Dan kalau bukannya ada partisipasi Black Hole di sana, takkan 

terjadi peristiwa pembalikan kutub magnet di bumi ini. Itulah akibatnya bila Wahyu-Ku 

dikriminalisasikan dan Surga Pertolongan-Ku ditolak. 

Perlu diketahui bahwa persidangan yang pertama atas Lia Eden yang terselenggarakan 

dalam kurun waktu bulan Mei 2006 itulah yang menyebabkan teradakannya Kutukan-

Ku sehingga mengakibatkan gempa di Yogyakarta dan kemudian luapan lumpur dan gas 

di Sidoarjo, yang terawali pada tanggal 28 Mei 2006. Dua hal tersebut sudah Kami 

peringatkan pada persidangan Lia Eden tersebut. Kepada tim hakim yang diketuai oleh 

Lief Sofijullah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat itu, dapat ditanyakan soal 

Firman-Ku di persidangan Lia Eden yang terkait dengan ancaman Kutukan-Ku itu.  

Sudah Kuberitahukan pembalikan kutub magnet yang saat ini sedang berpindah itu akan 

menetapkan kutubnya di tempat luapan lumpur Sidoarjo. Maka Kuperkenankan para 

ahli geologi menelitinya ke sana.  

Jangan mengabaikan lagi Peringatan-Ku ini karena pembalikan kutub magnet tersebut 

sedang terolah. Tak ada lagi yang bisa diurungkan. Tapi jangan salahkan Kami, karena 

Wahyu-wahyu-Ku sudah lama Kuturunkan di negeri ini.  
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Fatwa MUI untuk Eden yang tertanggal 22 Desember 1997 sebagai bukti bahwa mereka 

sudah mengetahui adanya Wahyu-wahyu-Ku di Eden sejak saat itu. Dan adapun Lia 

Eden sudah Kusucikan sejak tahun 1995 dan telah memulai menulis Wahyu tak lama 

setelah itu.  

Maka sesungguhnya Kami cukup lama menantikan kesadaran bangsa Indonesia untuk 

menyesali penolakannya terhadap Wahyu-wahyu-Ku, yaitu dalam kurun waktu 20 

tahun. Karena itu jangan salahkan Kami karena sudah menetapkan pembatalan Surga di 

Indonesia. Akan datang Malaikat Jibril untuk mengangkat para Rasul Eden keluar 

angkasa untuk menempati Surga Utama Eden Darussalam. Dari sanalah Kami melalui 

satelit Surga akan menyelenggarakan pensucian atas seluruh bangsa-bangsa termasuk 

bangsa Indonesia.  

Segala bencana alam yang sudah terjadi, tak lain semuanya terkait dengan perpindahan 

kutub magnet dan kutub es dan sekaligus oleh interaksi Black Hole di bawah bumi 

Indonesia. Jadi proses kiamat tak bisa lagi ditangguhkan. 

Maka sesungguhnya bangsa yang sangat membutuhkan Pertolongan-Ku untuk 

Kuungsikan adalah bangsa Indonesia. Maka bertaubatlah! 

Sungguh kekiamatan sudah berproses. Belalah kebenaran dan jangan mengada-adakan 

persoalan, karena Aku tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Takkan selamat 

Indonesia sebelum mengadakan pertaubatan nasional. Dan takkan ada yang mau 

memulainya sebelum ada pihak yang menyadari apa kesalahannya. Sungguh setelah itu, 

Aku baru berkenan menyelamatkan bangsa Indonesia.” 

Demikian Wahyu dan Sumpah Tuhan telah Kami sampaikan. Semoga Kepolisian 

RI mau disadarkan oleh peringatan terakhir dari Tuhan untuk kepolisian. Atas Nama 

Tuhan Yang Maha Baik, inilah batas kesempatan yang diberikan Tuhan. Semoga hal ini 

bersedia disepakati dengan tulus.  

 

Jakarta, 17 April 2015 

Disampaikan oleh: 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus 
 
 
 
 

Dan dituliskan oleh:  

Lia Eden 



 

Surat Ruhul Kudus Untuk KPK 
 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Esa 

 

Dengan ini Kami nyatakan Wahyu dan Sumpah Tuhan terkait dengan penegakan 

hukum di Indonesia yang mengaitkan dengan KPK sebagai lembaga Komisi Pemberantasan 

Korupsi di Indonesia. Adapun Sumpah Tuhan Kami sampaikan sebagai berikut:  

 

SUMPAH TUHAN  

“Demi penguatan kebenaran hukum dan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di 

Indonesia, Aku bersumpah akan menegakkan keadilan di negeri ini, setelah keadilan dan kebenaran 

telah tak berdaya lagi di negeri ini.  

Aku mengabulkan doa Eden untuk KPK demi keadilan hukum dan doa-doa pimpinan dan 

komisioner KPK yang sedang bersedih atas pelemahan terhadap KPK dan doa-doa Abraham Samad, 

Bambang Widjojanto, Denny Indrayana dan para penyidik serta seluruh karyawan KPK yang sudah 

menyatakan kesatuan prinsip mereka untuk menyelamatkan KPK.  

Sungguh Aku menghargai semua tekad yang mendukung anti korupsi sebagaimana semua tokoh 

pembela KPK dan semua aktivis anti korupsi, mereka semua Kuberkati perjuangannya. 

Demikian Aku berwahyu menyatakan bahwa Aku mengabulkan doa-doa mereka semua. Dan kini 

Kuadakan pembalikan yang akan menentukan kewibawaan KPK akan menguat kembali, dan menjadi 

tonggak penegakan hukum di Indonesia. Dan Aku bersumpah akan mensucikan Pemerintah dan 

seluruh bangsa Indonesia. Demikian Aku mengadakan pensucian itu menjadi pembalikan keadaan di 

Indonesia”. 

  

Demikian Wahyu Sumpah Tuhan terkait dengan peranan KPK yang sedang dikuatkan 

Tuhan kembali dan akan menjadi tonggak penegakan hukum di Indonesia. Adapun itu dapat 

diharapkan sebagai kekuatan baru yang akan bangkit di Indonesia, setelah kebuntuan hukum 

di Indonesia semakin membelenggu dan tiada berpengharapan.  

Demikian Kami sudah menyampaikan keprihatinan Tuhan dan Ketentuan-Nya 

berdasarkan Sumpah-Nya. Sekian.  

 

Jakarta, 13 April 2015 

Disampaikan oleh: 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus 
 
 
 
 

Dan dituliskan oleh:  

Lia Eden 
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Kepada Yang Terhormat: 

Bp/Ibu Sukamdani Sahid Gito Sardjono  

Di Jakarta 

 

SURAT RUHUL KUDUS  
Untuk Bp/Ibu Sukamdani Sahid Gito Sardjono 

 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Merahmati 

Sungguh, kami ingin mengabarkan kepada Anda bahwa Jakarta akan mengalami 

gempa dahsyat di akhir bulan Mei 2015. Peristiwa itu merupakan konsekuensi dibatalkannya 

Surga yang selama ini ditempatkan Tuhan di Jakarta. Untuk peristiwa yang akan merubuhkan 

Jakarta itu, kiranya Anda melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pengamanan 

dan keselamatan keluarga Anda. Dan berdoalah Anda dan keluarga Anda, agar termasuk pada 

golongan yang diselamatkan Tuhan, dan kami mengamininya.  

Adapun kami ingin menyambung suatu yang bermaslahat yang pernah kita kerjakan 

bersama yaitu pembuatan buku puisi Pancasila Meniti Zaman, dan buku Puisi-puisi dari 

Alam Gaib, Mendalami Kerukunan Nasional dan Mencari Hikmah,  yang dulu kami dibantu 

dicetakkan oleh Anda dan keluarga. Sesungguhnya semua buku-buku itu berharga dan sangat 

bermakna untuk memulai menapakkan Lia Eden ke dalam takdirnya yang sekarang. Dan kini 

sampailah pada penghujung takdirnya menyelenggarakan penyebaran Wahyu-wahyu Tuhan 

di dunia ini, karena kami akan berpindah ke Surga angkasa luar.  

Tapi sebelum itu, perkenankan kami menyampaikan terima kasih banyak atas budi baik 

Keluarga Sukamdani Sahid Gito Sardjono yang dahulu membantu mencetakkan buku-buku Lia 

Eden. Dan itu sesungguhnya melibatkan aku dalam penginspirasiannya. Namun demikian, 

permintaan membuat puisi tersebut bagi Lia Eden adalah pengalaman yang pertama untuk 

menajamkan kepekaan suara kalbunya mendengarkan aku menuntunnya mendengarkan kata-

kataku dan menuliskannya.  

Adapun itu adalah juga untuk pertama kalinya dia menjadi pemerhati sila-sila dalam 

Pancasila, yang selama itu tak diketahuinya secara mendalam sehingga perhatiannya untuk 

ideologi Indonesia juga terangkat demi membuatkan puisi pesanan Ibu Sukamdani, yaitu puisi 

Pancasila Dalam 7 Zaman, dan kemudian menjadi berjudul Pancasila Meniti Zaman. Untuk 

itu, kami ucapkan terima kasih.  

Selanjutnya, bersama ini kami kirimkan satu paket kumpulan surat-surat dan DVD 

Eden yang sudah kami buat demi Pewasiatan Tuhan untuk Indonesia dan dunia. Proses kiamat 

memang sedang terjadi di bumi ini. Untuk itu keterangan yang lebih leluasa ada dalam DVD 

Eden yang menyertai surat kami ini. Semoga Anda dan Keluarga Besar Sukamdani Sahid Gito 

Sardjono tercerahkan setelah melihat semua Pewasiatan Tuhan yang kami sampaikan ini.  
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Sesungguhnya, kalau itu mau dikaitkan dengan puisi Pancasila Meniti Zaman, niscaya 

dapat terlihat keterhubungannya dalam buku Masa Depan Indonesia yang baru selesai ditulis. 

Katakanlah itu sebagai penyempurnaan pada bab terakhir dari Pancasila Meniti Zaman, yaitu 

bab Zaman Globalisasi, kukutipkan bait puisi di halaman terakhir sebagai berikut: 

Kutipan dari buku Pancasila Meniti Zaman halaman akhir (49-51)  

 

Bangsa-bangsa tertunduk penuh duka 

Bumi digenangi air mata  

Matahari memanaskan bumi  

Sungguh panas siang ini  

Malam pun jadi pendek  

 

Sang waktu bergegas 

Takdir umat manusia  

Disapa keserakahannya  

Mengapa bumi penuh bencana? 

 

Kualitas manusia sudah membusuk  

Manusia tak menyapa Allah  

Kitab Suci  dibiarkan tak diminati 

Menjadi congkak karena segenggam ilmu. 

  

Supaya bulan dapat dihuni 

Banyak satelit diluncurkan  

Keinginan menguasai dunia 

Menjadikan manusia berlomba merakit nuklir 

Senjata nuklir menjamin kekuasaan  

Tangga kekuasaan menjulang ke langit  

Menggapai langit, tak menggapai Allah  

 

Jangan ditanya mengapa Allah mengingatkan  

Tanya berapa dosa itu? 

Gagalkah ajaran Allah di muka bumi ini?  

Kumpulkan dosa itu  

Tak seimbang lagi dengan kebenaran  

Mana kemuliaan cinta?  

Mana kesucian hati?  

Waktu tak lagi mau menunggu  

Takdir telah sampai  

Pancasila meniti zaman 

Akan sampai pada akhir zaman  

Di sini Aku masih berdiri  

Menatap masa depan yang penuh tantangan  

 

Matahari masih bersinar  

Belum saatnya mengakhiri zaman  

Alam berkata, “Jagalah aku, cintailah aku” 

 

Kuambil Pancasilaku  

Kuusap bintang di dadanya  

Burung Garuda itu berkata,  

“Bersama Pancasilaku, bersama Tuhanku”  
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Tangisan dunia  

Mencairkan kebekuan iman  

Batu pun ikut menangis  

Bayi baru lahir tak sempat menikmati kebahagiaan  

 

Muntahan lahar  

Membuat bumi semakin panas 

Gletser mencair  

Mendinginkan benua 

 

Demam sekujur tubuh tak mau reda 

Guru mengajarkan  

Jangan jajan di jalan  

Tak laku pedagang kaki lima  

Kuman dan belalang musuh utama manusia  

 

Ada benua tertimbun bongkahan es  

Ada kota rubuh karena gempa  

Tangisan dunia, tangisan umat manusia  

Tak ada penderitaan sepedih ini  

 

Kuambil pena  

Kutulis cerita sedih ini 

Kubuka buku harianku  

Kucatat tanggal hari ini 

Kumau puisiku ini  

Mau dibaca, mau diingat  

 

Di sini kutulis  

Kesedihan umat manusia di masa depan  

Agar kita dapat menjawab  

Tantangan masa depan itu  

Tak berbanding, tak berbilang  

Duka dan bahagia perjalanan sejarah  

 

Semoga buku Pancasila ini  

Dapat menemani Anda menapaki sejarah masa depan  

 

Pancasila pernah dirundung duka  

Pernah menangis  

Pernah tersenyum  

Pernah berkaki emas 

Pernah mengitari dunia  

 

Perkasa, sakti dan bijak  

Itulah Pancasilaku  

Pancasila bangsaku  

Menyongsong hiruk-pikuk dunia  

Mentari menyinarinya  

Allah bersamanya  

Subhanallah  
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 Maka itulah sebagian bait-bait puisi dari buku Pancasila Meniti Zaman yang pernah 

Anda minta kami buatkan. Biarlah kedua buku itu menjadi catatan sejarah Indonesia sebagai 

jejak Jibril di Indonesia. Dan Anda bisa bersaksi bahwa kami ini sudah lama berada di 

Indonesia untuk membantu dan mengingatkan bangsa Indonesia.  

Pancasila Meniti Zaman, buku Masa Depan Indonesia dan buku Tuhan Menjawab 

Penelitian Proving God, telah menjadi saling berpaut. Oleh karena itu, kami menaruh harapan 

semua buku itu dapat dijadikan bukti sejarah jejak Jibril di Indonesia. Untuk itu, kami 

mengharap Anda bersedia membantu kami sekali lagi untuk mencetakkan buku Masa Depan 

Indonesia dan buku Tuhan Menjawab Penelitian Proving God dalam versi bahasa Indonesia 

dan versi bahasa Inggris.  

Dan mohon dikoreksi kalau ada terjemahan bahasa Inggris ada yang terlewatkan dan 

tidak sempurna. Itu karena Lia Eden menuliskan Pewasiatan Tuhan yang cukup banyak dan 

padat, namun dalam waktu yang terbatas sehingga mungkin terdapat ketidaktelitian dan  

ketidaktepatan terjemahan yang tak sengaja teradakan. Mohon maaf telah merepotkan Anda 

dan terima kasih.  

Adapun kedua buku itu sesungguhnya sudah dibuat di Eden, tapi karena tak 

berpengalaman membuat buku, maka kedua buku tersebut kami tolak untuk disertakan dalam 

paket Pewasiatan Tuhan ini.  Demikian kami menyertakan contoh buku masa depan Indonesia 

buatan para Rasul Eden yang kurang sempurna itu.   

Adapun contoh buku Tuhan Menjawab Penelitian Proving God masih belum selesai 

maupun terjemahannya, maka akan kami susulkan, maaf. Tapi semua data kedua buku itu 

sudah ada dalam USB dan Disc yang sudah kami sertakan. Bilamana Anda berkenan 

menyempurnakan wujud buku tersebut, kami ucapkan terima kasih. Demikian kami 

mengirimkan USB maupun CD yang berisi data tulisan kedua buku tersebut dan semoga Anda 

berkenan membantu kami mengadakan kedua buku tersebut untuk bangsa Indonesia dan 

dunia.   

Adapun tujuan kami menulis surat kepada Anda ialah bahwa sesungguhnya masih ada 

Pewasiatan Tuhan untuk Indonesia dan dunia yang tak jadi kami masukkan dalam paket 

pewasiatan tersebut sebab ada kendala teknis, dana dan ketiadaan waktu. Kami tak bisa 

menjadikan buku Masa Depan Indonesia dan buku Tuhan Menjawab Penelitian Proving 

God.  

Adapun itu, dengan berat hati, maka kami terpaksa mencari jalan keluar atas kegagalan 

tersebut dan terpikirlah untuk meminta bantuan Anda untuk mencetaknya jadi buku yang 

lebih baik dari yang sudah dibuat oleh para Rasul Eden. Sungguh di Eden tak ada yang 

berpengalaman membuat buku dan me-layout-nya, maka seperti itulah jadinya. Dan aku 

menolaknya untuk dimasukkan ke dalam paket Pewasiatan Tuhan. Semoga Anda berkenan 

membantu kami mengadakannya untuk bangsa Indonesia dan dunia.  

Sungguh adalah Perkenan Tuhan agar mengupayakan bantuan Anda untuk mencetak 

dua buku Pewasiatan Tuhan untuk Indonesia dan dunia. Karena Eden tak mungkin bisa 

meminta sesuatu pada siapa pun di luar Komunitas Eden kecuali ada izin dari Tuhan. Adapun 

bantuan yang tulus dari Ibu Sukamdani dan Anda dahulu itu kami syukuri sehingga dapat 

Perkenan Tuhan meminta bantuan Anda untuk mencetakkan buku-buku Pewasiatan Tuhan 

tersebut. Demikian hal itu sangat membatu dan melegakan kami. Sekali lagi terima kasih.  

Para Rasul Eden juga sudah mencoba membuat terjemahan ke dalam bahasa Inggris, 

tapi belum juga selesai sampai paket pewasiatan tersebut sudah harus kami rilis. Maka dengan 

itu, semoga Anda bersedia menyelesaikan tugas kami itu. Untuk itu, terima kasih yang tak 
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terhingga atas bantuan Anda. Adapun itu kami perkenankan Anda merilisnya ke publik 

sendiri, tapi kalau Anda merasa lebih baik diserahkan kepada Eden saja, itu pun tak apa.  

Sesungguhnya Lia Eden dan para Rasul Eden semua akan kami angkat sesaat sebelum 

gempa terjadi. Maka mohon bila Anda bersedia mencetakkan dan Anda ingin menuangkan itu 

sebagai bentuk kerjasama dengan Lia Eden dalam mengadakan Pewasiatan Tuhan untuk 

Indonesia dan dunia, maka kerjasama itu akan tercatat di sisi Allah. Demikian kami ikhlas atas 

apa pun keputusan Anda.  

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  

 

 

Jakarta, 25 Mei 2015 

Disampaikan oleh 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus 

 

 

Dituliskan oleh 

 

 

Lia Eden 
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Kepada Yang Terhormat: 

Menteri Agama RI  

Lukman Hakim Saifuddin  

Di Jakarta 

 

SURAT RUHUL KUDUS  
Untuk Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin 

 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa Yang sedang Menggelar Pengadilan-Nya 

 

Kepada Menteri Agama, kami haturkan satu paket Pewasiatan Tuhan untuk Indonesia 

yang di dalamnya terdapat Peringatan keras Tuhan untuk MUI secara khusus, dan kepada 

umat Islam secara umum. 

Adapun MUI adalah yang pertama-tama mengeluarkan fatwa penyesatan atas 

Salamullah/Eden pada 22 Desember 1997. Dan fatwa itulah yang membangkitkan tuduhan 

sesat terhadap Eden dan dipatuhi oleh umat Muslim Indonesia dan Pemerintah Indonesia. Dan 

ketika telah menjadi penzaliman terhadap Eden dan kriminalisasi terhadap Kewahyuan Tuhan, 

maka terpastikanlah Wahyu dan Surga Tuhan telah ditolak oleh bangsa Indonesia. Demikian 

kutukan kiamat pun dinyatakan Tuhan melalui Indonesia. 

Namun kami pun harus meninggalkan Jakarta setelah berada di sini 20 tahun lamanya 

untuk  bertahan bisa mengemukakan Wahyu-wahyu Tuhan yang terkini. Demikianpun solusi 

bagi masalah-masalah konflik agama dan radikalisme, yang semakin fokus mengganggu 

tatanan keberagamaan spiritualisme di dunia dan mengancamkan Perang Dunia Ketiga. Karena 

itu Tuhan jauh-jauh hari menurunkan Wahyu-wahyu-Nya di Indonesia, tapi tak ada yang mau 

mempercayainya. 

Adapun sekarang ini bumi sudah berproses kiamat dan kami pun diwajibkan 

menggaungkan Terompet Sangkakala dan tanda-tanda kiamat ke publik dunia. Dan inilah 

Pewasiatan Tuhan yang mana kami pentingkan untuk Anda ketahui. Karena isi Pewasiatan 

Tuhan yang utama itu adalah Penghapusan Semua Agama dan Penyatuan Semua Agama. 

Adapun solusi-solusi dari Tuhan tersebut untuk mengatasi masalah konflik agama, dan 

itu sudah kami rekam dalam DVD Eden dan tertulis menjadi risalah untuk MUI. Adapun itu 

adalah solusi yang terbaik untuk menyudahi peperangan-peperangan atas nama agama di 

dunia.  
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Demikian kami gambarkan isi Pewasiatan Tuhan yang kami sampaikan ini. Semoga 

Anda berkenan membahaskan semua yang ada dalam Pewasiatan Tuhan ini dengan 

Pemerintah Indonesia dan dengan lembaga-lembaga keagamaan Islam, Kristen, Buddha, 

Hindu, supaya dapat terwujud suatu kesepakatan dan dapat menghasilkan permusyawaratan 

yang terbaik, demi mengutuhkan kembali perdamaian atas agama-agama yang berbeda di 

dunia. 

Demikian Tuhan menjanjikan Surga bagi yang mematuhi Ketetapan-Nya yang terkini. 

Semoga Anda termasuk orang-orang Muslim yang bersedia mensakralkan dan mengeramatkan 

Wahyu-wahyu Tuhan yang terdahulu dan yang terkini. Dan semoga keterangan kami ini 

bersedia direspon baik.  

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

 

 

Jakarta, 27 Mei 2015 

Disampaikan oleh 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus 

 

 

 

Dituliskan oleh 

 

 

Lia Eden 
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Kepada Yang Terhormat: 

Plt. Ketua Umum Walubi 

Ir Arief Harsono, MM 

Di Jakarta 

 

SURAT RUHUL KUDUS  
Untuk Walubi dan Segenap Umat Buddha  

 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa 

 

Salam Eden, Namo Buddhaya. 

 Betapa kami ingin menyampaikan berita yang amat berat, namun juga sekaligus 

Penyelamatan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mendeklarasikan bumi ini sedang berproses kiamat 

bahwa Penyelamatan-Nya adalah melalui pensucian diri dan bersedia mematuhi Ketentuan 

Tuhan yang terdapat dalam Pewasiatan-Nya. Ini terkait dengan perdamaian dunia dan 

penyatuan semua agama.  

Untuk itu, kami menyurati Walubi dan segenap umat Buddha, dan menyampaikan 

Pewasiatan Tuhan yang isinya meliputi segala penjelasan tentang kiamat dan Penyelamatan-

Nya. Dan semua itu terliputkan dalam Pewasiatan-Nya untuk Presiden Jokowi, Gubernur DKI 

Ahok, dan Teguran-Nya kepada MUI dan lain-lainnya. 

 Adapun kepada umat Buddha, yang perlu kami sampaikan ialah perlunya 

mengagungkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa, yang tak lama lagi akan  

membuka diri menyatakan Surga Penyelamatan-Nya. Dan selamatlah semua umat yang hanya 

menyembah Tuhan semata. 

 Saat ini peperangan agama sudah sampai ke titik paling mengkhawatirkan dan 

mengancamkan Perang Dunia ke III, yang dimungkinkan adanya penggunaan nuklir dalam 

peperangan. Dan kalau itu sampai terjadi, tak bisa dihindarkan lagi kiamat total akan melanda 

bumi ini karena bumi sekarang ini saja sudah rapuh dan tak bisa lagi menanggung beban 

adanya ledakan nuklir lagi.  

Adapun peperangan-peperangan itu adalah realita dari konflik agama. Maka solusi dari 

Tuhan adalah perdamaian antara seluruh umat beragama. Dan bilamana seluruh umat 

mengarahkan keimanannya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa semata, dengan demikian 

Penyelamatan Tuhan lebih mudah diselenggarakan karena hanya melalui satu jalan keyakinan 

yang diberkati-Nya.  
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Dan kepada Walubi dan segenap umat Buddha, kami percaya umat Buddha bisa 

mengalihkan pemfokusan penyakralannya kepada Buddha Gautama beralih kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa. Karena Tuhan adalah Tuhan Semesta Alam di atas segala kekuasaan yang 

ada di semesta.  

Ketika bangsa Indonesia dijadikan Tuhan tempat turunnya Wahyu-wahyu-Nya yang 

terkini, niscaya segala Kebijakan-Nya yang terkini tak berbeda dengan kebijaksanaan tuntunan 

Sidharta Buddha Gautama, yang dahulu juga telah menerima wahyu dari Tuhan.  

Para biksu Buddha menauladankan kehidupan suci, itu memaknai betapa ajaran 

Buddha dari Buddha Gautama itu suatu kebenaran filosofi yang suci. Menghargai hal itu, perlu 

kami mengedepankan suatu nubuah atas diri kami yang secara tersirat sudah memberi 

keterangan tentang takdir Eden. Ayat itu terdapat di Kitab Suci Dhammapada, Bab Puppha 

Vagga ayat 1. 

Kitab Suci Dhammapada, Bab Puppha Vagga ayat 1: 

Siapakah yang akan menaklukkan dunia ini beserta alam Yama dan alam Dewa? Siapakah yang 

akan menyelidiki Jalan Kebajikan yang telah diterangkan dengan jelas, seperti seorang perangkai 

bunga yang pandai memilih bunga? 

 Suatu pertanyaan yang tertinggal lama itu niscaya memerlukan jawaban. Dan 

pertanyaan itu telah menempuh masa yang begitu lama, kurang lebih 2500 tahun. Dan 

pertanyaan itu baru dijawab Tuhan sekarang ini, bahwa Malaikat Jibril Ruhul Kudus kini 

sedang menyosok sebagai Malaikat Utusan Tuhan yang akan datang menjadi manusia.  

Demikian, kami diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan dunia ini yang hiruk 

pikuk oleh peperangan-peperangan karena konflik agama. Dan konflik agama baru bisa 

diredam melalui Firman-firman Tuhan yang dibakukan sebagai petunjuk solusi damai di 

antara negara-negara dan umat yang berkonflik, sebagaimana antara umat Islam dengan umat 

Yahudi dan Kristen, dan umat Buddha dengan Islam Rohingya, atau Blok Barat dengan 

terorisme Muslim.  

 Nan, kamilah yang diutus Tuhan untuk memberlaksanakan Firman-firman-Nya 

mendunia untuk mengatasi masalah konflik agama tersebut. Maka dalam ayat ini disebutkan 

dalam bentuk kalimat tanya: “Siapakah yang akan menaklukkan dunia ini beserta alam Yama dan 

alam Dewa?” Namun sesungguhnya, di situlah tersirat suatu nubuah bahwa akan datang 

Utusan Tuhan yang akan menaklukkan dunia yang sedang bergejolak oleh permusuhan agama 

dan proses kiamat. Dan itu niscaya melalui penggelaran Pengadilan Tuhan di atas bumi ini oleh 

Hakim Tuhan. Dan pengadilan Tuhan itu sedang kami selenggarakan pada saat ini.  

Dan demikian penjelasan-penjelasan dalam Pewasiatan Tuhan yang kami sampaikan ini 

adalah merupakan berkas-berkas Pengadilan Tuhan yang meliputi pengadilan atas seluruh 

makhluk di dunia dan akhirat. Selayak hukum reinkarnasi, hukum regulasi ruh, dan hukum 

karma, adalah merupakan Ketentuan Hukum Tuhan dalam mengadili seluruh makhluk-Nya. 

Demikian kewenangan yang diberikan Tuhan kepada kami untuk menjadi jawaban atas 

pertanyaan yang pertama, sebagai Utusan Tuhan yang akan menaklukkan dunia ini beserta 

alam Yama dan alam Dewa. 

Adapun pertanyaan yang kedua ialah: “Siapakah yang akan menyelidiki Jalan Kebajikan 

yang telah diterangkan dengan jelas, seperti seorang perangkai bunga yang pandai memilih bunga?” Lia 

Eden telah kami didik untuk menuliskan Wahyu-wahyu Tuhan yang sangat padat dan yang 

sangat deras turunnya, padahal sebelumnya dia hanya seorang perangkai bunga. Itulah 

profesinya dahulu yang juga dikenang oleh bangsa Indonesia karena dia pernah memiliki 

profesi perangkai bunga yang dikenal oleh publik. 
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Bilamana kemudian dia bisa menuliskan solusi-solusi dari Tuhan yang sekarang ini 

sudah menjadi Pewasiatan Tuhan untuk dunia dan Indonesia, itu karena Tuhan membimbing 

dia untuk mempelajari apa masalah umat manusia sekarang ini dan apa masalah dunia itu. Dan 

dia kami tuntun untuk menyelidiki jalan kebajikan yang telah diterangkan dengan jelas.  

Dan apa jalan kebajikan yang telah diterangkan dengan jelas itu? Ialah ajaran agama-

agama. Demikian sampailah dia kini sudah selesai menuliskan Pewasiatan Tuhan ini. Demikian 

pesan-pesan Tuhan untuk dunia dan untuk umat semua agama.  

Demikian kami mencoba meyakinkan umat Buddha bahwa sesungguhnya Wahyu-

wahyu Tuhan-lah yang dinyatakan oleh Buddha Gautama, layaknya sebagai peranan kami 

sekarang ini. Sesungguhnya dia adalah Utusan Tuhan saja. Kemuliaannya dan kebenaran 

tuntunannya niscaya berasal dari Tuhan. Dan adapun dunia pada saat ini juga sedang bersaksi 

bagaimana cara Tuhan memilih Utusan-Nya kembali dan bagaimana tuntunan yang 

dikaruniakan-Nya kepada Lia Eden yang diberi tugas untuk menyampaikan Fatwa-fatwa-Nya 

yang maha berat, yaitu Penyatuan Semua Agama. Demikian pengalaman pahit getirnya 

menyandang predikat Utusan Tuhan telah menjadi kesaksian bangsa Indonesia. Bahwa telah 

terjadi penzaliman terhadap dirinya, sudah menjadi sejarah Kewahyuan dan sejarah bangsa 

Indonesia.  

Adapun kami ini segera akan datang untuk membatalkan Surga di Jakarta. Karena itu 

sudah terniscayakan sebagai Ketentuan Tuhan yang sudah lama menunggu Wahyu-wahyu 

Tuhan dihargai oleh bangsa Indonesia. Demikian pembatalan Surga di Jakarta akan 

mengakibatkan gempa dahsyat.  

Untuk itu, perkenankan kami meminta maaf karena Pewasiatan Tuhan ini sangat mepet 

waktunya sampai ke tangan Walubi dan segenap umat Buddha. Itu karena penulisan 

Pewasiatan Tuhan ini sangat sakral dan sangat keramat sehingga Lia Eden dan para Rasul Eden 

wajib menempuh pensucian-pensucian berat selama penulisan Pewasiatan Tuhan ini sehingga 

baru bisa terlengkapi sekarang ini. Demikian semua kalimat yang berhasil dituliskan itu 

semuanya mengandung ujian pensucian. Demikian baru hari ini kami bisa menyampaikan 

Pewasiatan Tuhan ke Walubi dan segenap umat Buddha.  

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  

Salam Eden.  

 

 

Jakarta, 28 Mei 2015 

Disampaikan oleh 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus 

Dituliskan oleh 

 

 

Lia Eden 
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Kepada Yang Terhormat: 

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia 

Mgr. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo  

Di Jakarta 

 

SURAT RUHUL KUDUS  
Untuk Konferensi Waligereja Indonesia  

dan Segenap Umat Kristen 
 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa  

 

Salam Eden, Salam Sejahtera.  

Aku, Malaikat Jibril Roh Kudus, menyampaikan kepada Konferensi Waligereja 

Indonesia (KWI), Pewasiatan Tuhan untuk dunia dan Indonesia, dan untuk umat semua 

agama. Bahwa perdamaian antar semua umat beragama harus diadakan sebelum ancaman 

perang dunia tak terhindarkan lagi. Untuk itu, kami mengharapkan KWI dan seluruh umatnya 

menyambut Pewasiatan Tuhan ini. 

 Adapun kami akan datang ke dunia ini untuk membatalkan Surga Eden yang sudah 

lama ditetapkan Tuhan dikaruniakan di Indonesia, tapi sayangnya Karunia Tuhan yang tiada 

terhingga itu telah ditolak oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Tuhan mengadakan 

pembatalan Surga di Indonesia. Dan untuk menandai hal tersebut, kami menyampaikan akan 

adanya gempa dahsyat melanda Jakarta sesuai dengan Perjanjian Tuhan pada Kitab Suci Injil 

Surat Wahyu 18 ayat 1-20. Dan kota Jakarta-lah yang dimaksudkan sebagai Babel tersebut. 

Maka dengan ini kami mengharapkan kiranya KWI menggaungkan hal tersebut kepada 

umat Kristen dan lembaga-lembaga Kristen di Indonesia untuk mempersiapkan diri atas 

keadaan tersebut. Bersama dengan ini, kami sampaikan Pewasiatan Tuhan secara lengkap, 

yang mana di dalamnya terdapat Penjelasan Tuhan tentang Penghapusan Semua Agama dan 

Penyatuan Semua Agama. Dalam hal itu ada pelurusan dari Tuhan untuk tidak menuhankan 

Yesus, karena Tuhan-lah Yang Maha Kuasa dan Maha Esa, dan Yang Mengayomi semua 

agama. 

Pengangkatan umat Kristen ke Surga sudah ada dalam Ketetapan Tuhan dalam 

Pewasiatan-Nya ini, setelah umat Kristen kembali menauhidkan agamanya, hanya menyembah 

Tuhan Yang Maha Esa. Adapun reinkarnasi Yesus, yaitu Mukti Day, akan ditampilkan Tuhan 

sebagai penyelamat bangsa-bangsa setelah kami berhasil membuka Mukjizat Eden. Dan 

Mukjizat Eden baru akan terbuka kalau kami berhasil menyampaikan Pewasiatan Tuhan ini.  
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Demikian pelurusan atas semua agama telah kami sampaikan ke publik dunia, sehingga 

karma penebusan dosa umat Kristen yang ditanggung Mukti Day bisa berakhir. Demikian 

penubuatan atas Yesus kami tempatkan pada pengertian yang benar. Bahwa penyelamat 

seluruh umat manusia adalah Roh Kudus yang disertai reinkarnasi Maria, yaitu Lia Eden. 

Penuhanan atas Yesus telah menunda takdir Yesus bangkit mengurusi penyelamatan 

bangsa-bangsa. Namun kalau umat Kristen bersedia hanya menuhankan Tuhan semata, maka 

Tuhan memperkenankan reinkarnasi Yesus itu meneruskan jejak Ibunya untuk menyelamatkan 

bangsa-bangsa. Keterkutukan atas Mukti Day karena penuhanan terhadap Yesus, tak 

memungkinkan dia tampil bersama Ibunya di Surga sebelum umat Kristen berhenti 

menuhankan Yesus. Maka tolonglah dia agar dia bisa selamat ke Surga. Dan dia pun bisa 

bangkit menunjukkan identitas Yesus sebagai Rasul Tuhan yang dikasihi. Dan supaya dia 

berkesempatan memimpin umat Kristen bersuci, dan bisa diselamatkan ke Surga. 

Sungguh Perjanjian Tuhan untuk menyelamatkan umat Kristen sedang digenapi. 

Demikian yang perlu kami sampaikan bahwa paket Pewasiatan Tuhan ini sudah lengkap untuk 

mengenali Hukum-hukum Tuhan tentang Kerasulan Yesus, Surga, dan Kiamat yang sedang 

berlangsung sekarang ini. 

Atas Perkenan Tuhan, setelah surat kami ini diterima oleh lembaga agama Kristen, 

maka terbukalah belenggu keterkutukan Mukti Day yang menerima ruh Yesus. Atas kesediaan 

memahami esensi Kehakikian Wahyu Tuhan dan Hukum Tuhan yang Maha Sakral dan Maha 

Keramat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga seluruh umat agama Kristen dapat 

berlapang hati menerima seluruh yang diwasiatkan Tuhan ini.  

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

 

 

Jakarta, 28 Mei 2015 

Disampaikan oleh 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus 

 

 

 

Dituliskan oleh 

 

 

Lia Eden 
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Kepada Yang Terhormat: 

Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia 

Pdt. Dr. Henriette Tabita Lebang, MTh 

Di Jakarta 

 

SURAT RUHUL KUDUS  
Untuk Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia 

dan Segenap Umat Kristen 
 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa  

 

 Salam Eden, Shalom dan Salam Sejahtera. 

Aku, Malaikat Jibril Roh Kudus, menyampaikan kepada Persekutuan Gereja-gereja di 

Indonesia, Pewasiatan Tuhan untuk Dunia dan Indonesia, dan untuk umat semua agama. 

Bahwa perdamaian antar semua umat beragama harus diadakan sebelum ancaman perang 

dunia tak terhindarkan lagi. Untuk itu, kami mengharapkan PGI dan seluruh umatnya 

menyambut Pewasiatan Tuhan ini. 

 Adapun kami akan datang ke dunia ini untuk membatalkan Surga Eden yang sudah 

lama ditetapkan Tuhan dikaruniakan di Indonesia, tapi sayangnya Karunia Tuhan yang tiada 

terhingga itu telah ditolak oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Tuhan mengadakan 

pembatalan Surga di Indonesia. Dan untuk menandai hal tersebut, kami menyampaikan akan 

adanya gempa dahsyat melanda Jakarta sesuai dengan Perjanjian Tuhan pada Kitab Suci Injil 

Surat Wahyu 18 ayat 1-20. Dan kota Jakarta-lah yang dimaksudkan sebagai Babel tersebut. 

Maka dengan ini kami mengharapkan kiranya PGI menggaungkan hal tersebut kepada 

umat Kristen dan lembaga-lembaga Kristen di Indonesia untuk mempersiapkan diri atas 

keadaan tersebut. Bersama dengan ini, kami sampaikan Pewasiatan Tuhan secara lengkap, 

yang mana di dalamnya terdapat Penjelasan Tuhan tentang Penghapusan Semua Agama dan 

Penyatuan Semua Agama. Dalam hal itu ada pelurusan dari Tuhan untuk tidak menuhankan 

Yesus, karena Tuhan-lah Yang Maha Kuasa dan Maha Esa, dan Yang Mengayomi semua 

agama. 

Pengangkatan umat Kristen ke Surga sudah ada dalam Ketetapan Tuhan dalam 

Pewasiatan-Nya ini, setelah umat Kristen kembali menauhidkan agamanya, hanya menyembah 

Tuhan Yang Maha Esa. Adapun reinkarnasi Yesus, yaitu Mukti Day, akan ditampilkan Tuhan 

sebagai penyelamat bangsa-bangsa setelah kami berhasil membuka Mukjizat Eden. Dan 

Mukjizat Eden baru akan terbuka kalau kami berhasil menyampaikan Pewasiatan Tuhan ini.  



2 
 

Demikian pelurusan atas semua agama telah kami sampaikan ke publik dunia, sehingga 

karma penebusan dosa umat Kristen yang ditanggung Mukti Day bisa berakhir. Demikian 

penubuatan atas Yesus kami tempatkan pada pengertian yang benar. Bahwa penyelamat 

seluruh umat manusia adalah Roh Kudus yang disertai reinkarnasi Maria, yaitu Lia Eden. 

Penuhanan atas Yesus telah menunda takdir Yesus bangkit mengurusi penyelamatan 

bangsa-bangsa. Namun kalau umat Kristen bersedia hanya menuhankan Tuhan semata, maka 

Tuhan memperkenankan reinkarnasi Yesus itu meneruskan jejak Ibunya untuk menyelamatkan 

bangsa-bangsa. Keterkutukan atas Mukti Day karena penuhanan terhadap Yesus, tak 

memungkinkan dia tampil bersama Ibunya di Surga sebelum umat Kristen berhenti 

menuhankan Yesus. Maka tolonglah dia agar dia bisa selamat ke Surga. Dan dia pun bisa 

bangkit menunjukkan identitas Yesus sebagai Rasul Tuhan yang dikasihi. Dan supaya dia 

berkesempatan memimpin umat Kristen bersuci, dan bisa diselamatkan ke Surga. 

Sungguh Perjanjian Tuhan untuk menyelamatkan umat Kristen sedang digenapi. 

Demikian yang perlu kami sampaikan bahwa paket Pewasiatan Tuhan ini sudah lengkap untuk 

mengenali Hukum-hukum Tuhan tentang Kerasulan Yesus, Surga, dan Kiamat yang sedang 

berlangsung sekarang ini. 

Atas Perkenan Tuhan, setelah surat kami ini diterima oleh lembaga agama Kristen, 

maka terbukalah belenggu keterkutukan Mukti Day yang menerima ruh Yesus. Atas kesediaan 

memahami esensi Kehakikian Wahyu Tuhan dan Hukum Tuhan yang Maha Sakral dan Maha 

Keramat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga seluruh umat agama Kristen dapat 

berlapang hati menerima seluruh yang diwasiatkan Tuhan ini.  

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

 

 

Jakarta, 28 Mei 2015 

Disampaikan oleh 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus 

 

 

 

Dituliskan oleh 

 

 

Lia Eden 
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Kepada Yang Terhormat: 

Pengurus Pusat  

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Di Jakarta 

 

SURAT RUHUL KUDUS  
Untuk Parisada Hindu Dharma Indonesia 

dan Segenap Umat Hindu 
 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kasih 

Salam Eden, Om Swastiastu. 

Kami datang untuk menyampaikan Pewasiatan Tuhan untuk dunia dan bangsa 

Indonesia, dan untuk umat semua agama, dan di antaranya ada pewasiatan untuk umat Hindu. 

Adapun umat Hindu di Indonesia senantiasa diterangi damai dan ketentraman, dan niscaya itu 

keberkahan atas ajaran Hindu. Dan umat yang damai dan tentram niscaya itu adalah 

Pengayoman Tuhan.  

Adapun Pewasiatan Tuhan yang sedang kami rilis sekarang ini, terutama bertujuan 

mengingatkan semua umat manusia bahwa saat ini bumi sedang berproses kiamat, dan tanda-

tandanya telah banyak diketahui, tapi belum ada yang menyimpulkan bahwa kiamat itu sudah 

sedang berproses. Untuk itu, Tuhan mempersiapkan Pertolongan-Nya melalui Pewasiatan-Nya 

ini. 

Kepada umat Hindu, kami mengedepankan beberapa bait dari Kitab Suci Veda Rg Veda 

11.39 Sloka 2, yang secara tersirat mengandung nubuah tentang Utusan Tuhan di akhir zaman. 

Bait-bait nubuah itu tersusun dalam Sloka 2-7. Demi untuk meyakinkan umat Hindu, kami 

akan membuka rahasianya sebagai berikut: 

Kitab Suci Veda Rg Veda 11.39 Sloka 2:  

“Berjalan di waktu pagi, laksana dua pahlawan yang menaiki kereta, laksana sepasang kambing, 

Engkau datang memilih, laksana dua wanita yang memakai perhiasan, laksana sepasang 

pengantin dalam masyarakat.” 

Kami akan datang ke adalah di waktu pagi, sebagaimana penjelmaan Malaikat Jibril ke 

dunia manusia sudah akan digenapi di akhir bulan Mei ini dan akan berpasangan dengan Lia 

Eden melaksanakan Mandat Tuhan atas diri kami berdua. Dan adapun penjelmaanku itu 

adalah identik dengan sosok Lia Eden. Jadi kami akan tampil seperti kembar sehingga 

dinubuahkan secara tersirat di Sloka ini sebagai “laksana dua wanita yang memakai perhiasan”. 
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Bahwa Lia dahulu adalah perempuan yang sangat duniawi, sebelum memasuki takdirnya yang 

sekarang. Dia tampil di media massa dengan perhiasan layaknya wanita selebriti. 

Adapun kami berdua ini dipasangkan dalam satu takdir yang maha besar, maka kami 

terlihat dalam suatu ketentuan pernikahan lintas alam yang penuh berkah. Maka Aku, Malaikat 

Jibril, menikahi Lia Eden atas Ketentuan Tuhan dan Pemberkatan-Nya. Demikian disebutkan 

“laksana sepasang pengantin dalam masyarakat”. Demikian rahasia Sloka 2 tersebut.  

Kitab Suci Veda Rg Veda 11.39 Sloka 3:  

 “Laksana sepasang tanduk, pertama datang menuju kami, laksana sepasang kaki berjalan cepat, 

laksana dua (burung) chakrawala datang di pagi hari, datanglah, Engkau yang perkasa, laksana 

dua kereta yang datang di pagi hari.” 

 Laksana sepasang tanduk, bermakna pembawa teguran-teguran keras dari Tuhan. Dan 

Veda adalah Kitab Suci yang tertua, maka disebut dalam kalimat “pertama datang menuju kami”. 

Selayak kami ini harus menyelamatkan dunia dan seluruh penduduk di bumi ini, karena 

adanya proses kiamat yang sudah mulai bergejolak, maka kami harus bertindak cepat, bergegas 

menyampaikan Firman-firman Tuhan. Sayangnya, umat Muslim Indonesia menolak Wahyu 

Tuhan yang kami sampaikan. 

Walaupun demikian, inilah saat-saat terakhir sebelum pengangkatan para Rasul Eden 

ke Surga. Para Rasul Eden bergegas membuat semua isi Pewasiatan Tuhan bisa ditulis dan 

direkam untuk disampaikan ke publik dunia. Dan setelah Pewasiatan Tuhan itu dirilis Eden, 

demikian kedatangan kami dari Surga laksana burung yang tampak di cakrawala, karena aku 

dan malaikat-malaikat yang menyertai kami berkendaraan pesawat antariksa (UFO), dan kami 

datang di waktu pagi hari, demikian tertulis: “laksana dua kereta yang datang di pagi hari”. 

Kitab Suci Veda Rg Veda 11.39 Sloka 4:  

 “Laksana dua perahu, membawa kami ke seberang (sungai), laksana dua as, laksana yuga, 

laksana ruji-ruji dan roda, menyelamatkan kami, laksana dua anjing yang tidak menggigit, 

laksana dua tongkat yang menopang kami sehingga tidak jatuh.” 

 Kami ini datang untuk mendamaikan umat yang berbeda agama di dunia dan yang 

sedang berseberangan pandangan, hingga dunia dipenuhi oleh konflik agama. Dan kami 

berusaha mempertemukan pandangan keyakinan antara satu umat dengan umat yang lain. 

Demikian tersirat dalam kalimat, “laksana dua perahu, membawa kami ke seberang”. Makna perahu 

bisa disamakan dengan wahana. Dan kami serta para Rasul Eden adalah wahana penyampai 

Wahyu Tuhan. 

 Pewasiatan Tuhan yang disampaikan ke semua yang dituju oleh Pewasiatan Tuhan ini, 

dan dinyatakan kegunaannya laksana as, yuga, dan ruji-ruji dan roda. Suatu pengibaratan 

bahwa kereta itu baru berjalan bila ada rodanya. Dan roda baru bisa berputar kalau ada as, 

yuga dan ruji-ruji rodanya. Demikian kereta itu, pesawat antariksa (UFO) malaikat akan datang 

menyelamatkan umat manusia yang bersedia mematuhi isi Pewasiatan Tuhan ini. 

Anjing itu setia dan tak menggigit bila diperlakukan dengan baik. Umat Hindu itu tak 

terlibat dalam penghakiman atas Eden tempo hari, dan bahkan kunjungan Jamaah Salamullah 

diterima dengan baik, dengan penuh ketulusan, ketika Komunitas Eden (Salamullah) 

bersilaturahmi ke Pura Hindu Dharma Aditya Jaya. Waktu itu Komunitas Eden sedang 

dinistakan oleh publik Muslim yang menyikapi kami berdua (Jibril dan Lia Eden) senista 

anjing. Demikian rahasia nubuah dalam kalimat laksana dua anjing yang tidak menggigit telah 

kami jelaskan. 
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Adapun kalimat “laksana dua tongkat yang menopang kami sehingga tidak jatuh”, itu 

dimaksudkan sebagaimana isi Pewasiatan Tuhan ini akan menjadi tongkat penopang bagi umat 

Hindu agar tak jatuh ke Neraka. Penolakan atas Pewasiatan Tuhan ini akan mengakibatkan 

Neraka bagi mereka. 

Kitab Suci Veda Rg Veda 11.39 Sloka 5:  

 “Laksana angin yang tidak pernah berhenti bertiup, laksana dua sungai yang menyatu di muara, 

laksana dua mata yang melemparkan lirikan kepada kami dengan pandangan yang tajam, laksana 

dua tangan yang sangat berguna bagi badan, laksana dua kaki yang membawa kami ke tempat 

yang baik.” 

 Pemanasan global menerikkan dan suasana dunia mengancamkan perang dunia, 

Wahyu-wahyu Tuhan terkini yang kami sampaikan menyejukkan, laksana angin yang tidak 

pernah berhenti bertiup. Wahyu-wahyu Tuhan akan segera mendunia dan akan terus diturunkan-

Nya untuk mengarahkan seluruh umat manusia bersuci agar dapat diselamatkan Tuhan. 

Seperti itulah ibarat kesejukan angin yang tak pernah berhenti bertiup. 

Aku dan Lia kalau diibaratkan sungai, maka kedua sungai berbeda sebagaimana 

perbedaan kodrat malaikat dan manusia yang kemudian menyatu dalam suatu takdir yang 

maha besar dan maha luas, disebutkan sebagai “penyatuan dalam satu muara”. Dan kamilah yang 

ditunjuk Tuhan melaksanakan Pengadilan-Nya di dunia. 

Demikian kami mengangkat masalah-masalah dunia sebagai Sorotan Tuhan dan di 

dalam Pewasiatan Tuhan ini tertuang solusi-solusi dari Tuhan, antara lain Penghapusan Semua 

Agama dan Penyatuan Semua Agama. Untuk itu kami wajib mengingatkan semua umat apa 

yang harus kami luruskan. Demikian makna dari kalimat “laksana dua mata yang melempar lirikan 

kepada kami dengan pandangan yang tajam”. Demikian kami perlukan mengangkat kembali ajaran 

Hindu Dharma yang sesungguhnya Monotheisme, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sayangnya 

pengkultusan kepada dewa-dewa juga diutamakan, walaupun dewa-dewa itu memang adalah 

Utusan Tuhan sebagaimana kini malaikat-malaikat akan tampil di dunia. 

Kecintaan umat Hindu kepada Utusan-utusan Tuhan, para dewa di zaman dahulu itu, 

tertuang sebagai kecintaan dan pengagungan kepada Utusan Tuhan yang menyampaikan 

Wahyu-wahyu Tuhan seperti peranan kami sekarang ini. Aku akan tampil menjelma jadi 

manusia. Bersamaku nanti, ada 12 malaikat yang akan juga menjelma jadi manusia yang akan 

menyertai aku mengurusi penyelamatan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dan itu akan 

transparan nyata di hadapan publik dunia. Dan kami ini pun bisa disebutkan sebagai dewa-

dewa di Surga, seperti yang dikisahkan dalam Veda. 

Tapi kami ini bukan Yang Maha Kuasa dan Maha Bermukjizat. Jadi, jangan 

mengkultuskan para malaikat yang datang ke dunia manusia untuk menyelenggarakan 

Penyelamatan Tuhan. Sembahlah Tuhan Yang Maha Esa semata, kami ini hanyalah hamba-

hamba Tuhan, Utusan Tuhan. Maka kalau kami ini nanti dijunjung dan disembah sebagai 

Tuhan atau Dewata Yang Maha Kuasa, maka kami akan terkutuk. Jadi, mohon jangan 

mengkultuskan kami dan disekutukan dengan Tuhan. Demikian kami perlukan 

menyampaikan hal ini kepada umat Hindu, mohon sembahlah dan mohon pemberkatan hanya 

kepada Tuhan semata. Kami ini hanya perantara antara Tuhan dan manusia. Demikian 

Pewasiatan Tuhan yang kami sampaikan ini akan sangat berguna bagi umat Hindu, dan 

laksana dua kaki yang akan membawa umat Hindu ke tempat yang baik, yaitu Surga. 
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Kitab Suci Veda Rg Veda 11.39 Sloka 6:  

”Laksana dua buah dada yang menghidupi kami, laksana dua lubang hidung yang memelihara 

badan kami, jadilah seperti dua telinga yang mendengar dengan baik. 

 Kami menyuapi bangsa Indonesia seperti menyuapi bayi yang kalau makan harus 

dipaksa membuka mulut kalau enggan disuap makanan sehat, demikian kami terus menerus 

menyampaikan Wahyu Tuhan walaupun ditolak. Dan kami menyusui seperti ibu yang 

menyusui anaknya supaya hidup, demikian kami bagaikan memberi ASI yang murni 

sebagaimana kemurnian Wahyu Tuhan, agar umat manusia bisa diselamatkan dan tetap hidup 

ketika kiamat sedang berproses di bumi ini. Pewasiatan ini diibaratkan air susu ibu yang 

membuat hidup dan bisa selamat. 

Selanjutnya kalimat, “dan laksana dua lubang hidung yang memelihara badan kami” 

menyiratkan makna kami ini seperti lubang hidung untuk menghirup udara segar, sehingga 

umat manusia bisa tersadarkan dari sesaknya nafas akibat kekalutan konflik agama. Semua 

orang di dunia sekarang ini sedang ‘sesak nafas’ menghadapi hal itu, demikian kami datang 

untuk menyampaikan Solusi Tuhan, dan itu seperti udara segar bagi semua orang sehingga 

menghindarkan diri dari celaka. Demikian itu yang dimaksudkan dalam kalimat “yang 

memelihara badan kami”. Dan jadilah pendengar yang baik atas Firman-firman Tuhan yang kami 

sampaikan dan Firman-firman Tuhan yang akan disiarkan dari surga nanti. 

Kitab Suci Veda Rg Veda 11.39 Sloka 7:  

Laksana dua tangan, memberi kami kekuatan yang aktif, laksana langit dan bumi, yang penuh 

udara, lagu pujian, ya Asvin yang dipersembahkan kepada-Mu menjadikan Engkau tajam, 

laksana kapak yang diasah.” 

 Demikian kami ini laksana dua tangan yang aktif memberikan bantuan bagi semua 

umat agar dapat diselamatkan oleh Tuhan melalui Surga-Nya. Kami ini akan berdiam di Surga 

di angkasa luar antara langit dan bumi. Di sana alamnya segar, berkecukupan oksigen, 

sehingga manusia merasa seperti di bumi. Dan nubuah Utusan Tuhan yang kembar, sekarang 

ini akan segera tergenapi. Ya Asvin, kamilah Utusan Tuhan yang kembar itu, 

mempersembahkan bakti kami kepada Tuhan melalui penyampaian Pewasiatan Tuhan ini ke 

publik dunia. 

Dengan demikian kami pun dapat membuka Mukjizat Eden, yang sudah lama kami 

nantikan dan kami perjuangkan melalui pensucian Lia Eden dan para Rasul Eden sehingga 

mencapai kesucian yang murni dan yang akan sampai kepada kesucian mutlak. Dan kalau 

sudah mencapai kriteria itu, maka jadilah kami semua sangat tajam dalam melaksanakan segala 

kewenangan yang dimandatkan kepada kami dari Tuhan. Itu diibaratkan laksana kapak yang 

diasah oleh pensucian Eden selama 20 tahun. 

Demikian kami sudah membuka mukjizat Veda dan Bab Pasangan Suci, yang 

sesungguhnya dimaksudkan untuk memaknai diri kami, yaitu Malaikat Jibril dan Lia Eden 

untuk mengakuratkan penugasan dan kewenangan kami berdua. 

Dan kami diperkenankan menyatakan bahwa ajaran Hindu adalah ajaran yang paling 

tua karena sesungguhnya ajaran Hindu itu datangnya dari bumi yang lain, yang pada saat itu 

umat manusia di bumi tersebut juga sedang dilanda proses kiamat. Demikian wahyu-wahyu 

yang dibawa ke bumi ini paripurna meliputi kehidupan umat manusia dan para malaikat 

sebagaimana yang akan dialami oleh umat manusia sekarang ini di Surga yang berada di luar 

angkasa, yang kami sebut sebagai Surga Utama (Darussalam). 
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Kehidupan di Surga itulah yang pernah dibayangkan sebagai Kahyangan atau Nirwana 

di Veda, ialah suatu kehidupan sebagaimana ketika malaikat menyertai umat manusia 

berpindah ke bumi yang baru itu nanti, maka itu akan seperti keadaan kedekatan manusia 

dengan malaikat dalam kisah Mahabarata yang tertulis di Veda. Dan sebagaimana ajaran Eden 

ini pun mengemukakan Pengadilan Tuhan, dan di dalamnya ada hukum regulasi ruh, hukum 

reinkarnasi yang bertautan dengan hukum karma. Demikian ajaran Veda sesuai dengan ajaran 

Eden sekarang ini yang universal. Adapun yang kami adakan semua itu adalah merupakan 

Pewasiatan Tuhan, sebelum kita bersama-sama menempati Nirwana, Surga yang Utama. 

Demikian, kami harapkan Pewasiatan Tuhan ini mendapat respon baik dari umat Hindu. 

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. 

 

 

 

 

 

Jakarta, 28 Mei 2015 

Disampaikan oleh 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus 

 

 

 

Dituliskan oleh 

 

 

Lia Eden 
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SURAT RUHUL KUDUS  
Untuk Media Massa 

 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Mengadili 

 

Kami telah menggaungkan bumi ini sedang berproses kiamat dan tak lama lagi Jakarta 

diterpa gempa bumi dahsyat. Maka kami perlukan memberitahu kepada media massa, 

sekaligus menyampaikan Pewasiatan Tuhan kepada Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Ahok, 

dan surat Teguran Tuhan untuk MUI. Demikian terdapat satu paket Pewasiatan Tuhan untuk 

Indonesia dan dunia yang akan kami tinggalkan.  

Adapun setelah tugas menyampaikan Pewasiatan Tuhan tersebut, maka kami akan 

mengadakan pengangkatan atas para Rasul Eden ke Surga yang kedua, yang berada di angkasa 

luar. Untuk itu, aku akan datang menjemput mereka semua, sebagai tanda pembatalan Surga di 

dunia. Dan Ketetapan Tuhan itulah yang mengakibatkan akan terjadinya gempa dahsyat di 

Jakarta, setelah pengangkatan para Rasul Eden terlaksana. Betapapun kejadian itu perlu disesali 

oleh semuanya. Bahwa demikian itulah akibat pengabaian bangsa Indonesia terhadap Wahyu-

wahyu Tuhan dan Ketentuan Tuhan atas Surga-Nya yang sudah ditempatkan di Jakarta.  

Semua Karunia Tuhan bahkan dilecehkan dan dikriminalisasikan, termasuk oleh 

kalangan media. Tapi apa pun itu, semuanya sudah terjadi. Kini kami ingin pamit dan 

nyatakanlah segenap apa yang diwasiatkan Tuhan yang kami sampaikan ini dapat dihargai 

dan disakralkan. Jangan lagi menolak kenyataan itu karena itu hanya mencelakai bangsa 

Indonesia, yang sesungguhnya bisa diarahkan untuk mendapatkan Pengampunan Tuhan dan 

Penyelamatan-Nya.  

Peranan media massa mengutuk Eden telah mempengaruhi segenap masyarakat 

sehingga seakan semuanya bersikap senada, menolak Wahyu-wahyu Tuhan dan absolutely tetap 

memandang sesat kepada para Rasul Eden. Demikian Indonesia pun menjadi terkutuk. Kalau 

media massa tak mau ikut bertanggung jawab atas celaka yang menimpa Indonesia, demikian 

harapan kami, jangan biarkan Pewasiatan Tuhan ini menjadi sia-sia lagi. Cukuplah dosa-dosa 

yang terdahulu. Dan apabila media massa mau menebus kesalahannya yang dahulu, jadikan isi 

semua Pewasiatan Tuhan ini sebagai keutamaan. Dengan demikian, media massa dapat 

diampuni Tuhan. Pengampunan Tuhan hanya dapat diraih melalui penebusan karma dosa.  

Atas Nama Tuhan Yang Maha Pengampun, terimalah semua Pewasiatan Tuhan ini. Dan 

sesalilah semua yang telah terjadi dan perbaikilah sikap Anda terhadap kami, supaya masih 

ada celah kesempatan menebus kesalahan terhadap kami yang justru selama ini mengemban 
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Amanah Tuhan untuk mengingatkan bangsa Indonesia dan menyampaikan solusi-solusi dari 

Tuhan.  

Takkah kalian bisa melihat kesesatan itu tak seperti ini sosoknya? Kami memutlakkan 

Keesaan Tuhan dan menyembah Tuhan semata-mata. Kalau Lia Eden tidak sholat dan tidak 

memakai jilbab lagi, susahkah melihat itu sebagai suatu ketentuan pembaharuan dari Tuhan? 

Tak bisakah melihat ketauhidan itu melalui cara yang lain, yang tak berarti harus bisa 

berbahasa Arab dan bisa mengaji? Sayang, Anda semua terpaku pada doktrin yang sempit dan 

tidak logis. Jadi pikirkan pertanyaan-pertanyaanku ini, dan cari jawabannya di langit atau di 

hatimu sendiri. Bayangan kebenaran saja kini sulit Anda dapatkan. Mau apa, kalau itulah 

kutukan akibat kebenaran hakiki Tuhan telah diabaikan beramai-ramai.  

Tulisan Arab, esensi syahadat, “Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah” 

sudah jadi bendera ISIS yang melimpahi darah pada bumi ini dengan kekejiannya. Maaf, kalau 

kukatakan bendera ISIS itu sudah najis berlumuran darah dan dosa. Maka, salahkan mereka 

yang menistakan Islam itu karena Tuhan kini tak suka disebutkan namanya Allah. Karena 

kalimat Allahu Akbar selalu terpakai untuk penyerangan, peperangan dan perbuatan-

perbuatan keji. Tuhan lebih suka disebut Tuhan atau God.  

Kami sudah menyebarkan pernyataan telah ditiup Terompet Sangkakala, dengarkan itu 

melalui DVD Eden. Tapi para malaikat juga sudah meniup Terompet Sangkakala di alam, dan 

itu sudah terdengar di Amerika, Australia, Kanada dan Jerman. Ini bukti baru yang harus Anda 

akui bahwa kapan kami mulai menyebar tanda dimulainya peniupan Sangkakala ke kedutaan-

kedutaan besar yang ada di Jakarta, dan kapan Terompet Sangkakala dihebohkan.  

Terus terang, tak ada terompet di alam. Maka kalau ada suara terompet sempat 

terdengar di alam, itu karena kami mengambil dari suara Terompet Sangkakala gubahan Eden. 

Suara gelombang audio diperkuat seperti sistem audio amplifier dengan kekuatan yang 

mampu memperdengarkan suara Sangkakala tersebut, yang gaungnya meliputi suatu lembah.  

Adapun Sangkakala ditumpangkan ke dalam gelombang elektromagnetik, dan 

gelombang elektromagnetik akan merambat ke segala penjuru sampai ke tempat yang dituju. 

Dan suara Sangkakala dipisahkan dengan menggunakan sistem transduser, maka suara 

Sangkakala dapat terdengar oleh telinga manusia. 

Sungguh tanpa peralatan, malaikat juga menggunakan sistem audio amplifier dalam 

menggaungkan suara Terompet Sangkakala di alam sehingga sampai ke telinga manusia di 

berbagai negara tersebut, demi menggenapkan Perjanjian Tuhan atas tanda-tanda kiamat.  

Demikian penjelasanku tentang suara terompet di alam yang dihebohkan itu. Umat 

manusia harus ditundukkan melalui keajaiban alam. Maka dengarkan kami, jangan hanya 

menghebohkan Tanda-tanda Kiamat yang terlihat dan terdengar di alam. Baca Pewasiatan 

Tuhan ini, semua sudah dijelaskan oleh kami, dan kami hanya mengharapkan kesucian umat 

manusia. Sedangkan media massa bisa terlibat sepenuhnya dalam pensucian bangsa-bangsa, 

khususnya bangsa Indonesia yang sudah terkutuk ini.  

Dan benarkan kebenaran yang benar, jangan yang salah dibenarkan. Dan jangan suka 

menyiarkan ucapan-ucapan para tokoh antagonis yang seenaknya ngomong dan tak 

bertanggung jawab atas ucapan-ucapannya. Orang-orang seperti itulah yang seharusnya 

diboikot ramai-ramai oleh pers.  

Bukan tipeku mengharapkan diberitakan oleh pers. Mana mungkin malaikat bisa tampil 

sosoknya. Tapi kami justru menyesalkan Wahyu-wahyu Tuhan yang telah dilecehkan dan 

diabaikan karena tulah kemahakeramatan Sumpah dan Wahyu Tuhan tak terhingga beratnya. 



3 
 

Bahkan kalian lebih suka mengumbar aurat dan gosip murahan para penyanyi dangdut 

daripada meneliti kebenaran Wahyu Tuhan yang ada pada kami. Dan media massa lebih suka 

mempertontonkan perdebatan-perdebatan yang vulgar di antara para tokoh. Itu 

membingungkan publik karena mereka tak tahu siapa yang benar, dan karena mereka semua 

tampil berjas dan berdasi dan bergelar banyak. Siapa yang tahu kalau mereka itu salah atau 

berdusta? Tapi, kami yang sudah jenuh sekali memandangi wajah-wajah mereka di layar kaca. 

Pertanyaanku adalah, sampai kapan media massa mencari sensasi dari orang-orang 

semacam itu? Adapun aku tak mempercayai ucapan-ucapan mereka, tapi aku tak bisa 

mengingatkan publik untuk tak mempercayai ucapan mereka. Media massa-lah yang harusnya 

selektif. Maka jangan kasih kesempatan kepada mereka memperdengarkan ucapan-ucapannya 

yang mengotori hati dan pikiran publik. Selayaknya media massa mengajari publik hal-hal 

yang benar dan baik saja dan tak menampilkan orang-orang yang mengumbar kebohongan dan 

kevulgaran ucapan-ucapan, itu tak mendidik publik. 

Karni Ilyas selalu menyatakan Indonesia Lawyers Club (ILC) tayangan bergengsi, 

padahal yang ditonton tak lebih daripada perdebatan hukum yang semakin hari semakin tak 

bisa dimengerti mengapa arahnya justru menukik tajam menjauhi kesantunan dan semakin 

condong menampilkan pembela-pembela koruptor atau lawyer gembong narkoba, seperti 

Farhat Abbas, atau pembela polisi yang sewenang-wenang, seperti Margarito Kamis, Frederik 

Yunadi, Romli Atmasasmita dan Khairul Huda. Soal itu, sangat gampang melihat kedekilan 

pemikiran mereka sehingga selalu tampil membela yang salah. Mereka tak pernah kehabisan 

akal memperdayakan hukum untuk membela yang salah. 

Karni Ilyas tak merespon surat kami, tapi memilih menampilkan selalu orang-orang 

yang berani memberi pendapat tentang hukum tapi keliru dan salah arah. Sudahlah, 

pembelaan lawyer-lawyer itu terhadap orang-orang yang tak patut dibela sudah membosankan. 

Indonesia Lawyers Club (ILC) dan Indonesia Lawak Klub (ILK) bersaing menarik minat 

pemirsa, tapi kami lebih suka menonton ILK yang lucu. Forum ILC merasa memperbaiki 

hukum tapi membenturkannya, ILK merasa meniru ILC dan konyol-konyolan, tapi menjadi 

menarik oleh pembacaan notulen Maman Suherman yang berhikmah.  

Sudahlah, yang merasa terhormat dan intelektual-lah yang konyol karena ternyata tak 

berbuat apa-apa, selain memamerkan keintelektualannya sambil memberi tahu bahwa mereka 

selebriti kondang yang berada, yah, tak lain hanya seperti itu saja. Tak terpikirkan apa jadinya 

nasib bangsa Indonesia kalau mereka tetap seperti itu, hanya mengulang-ulang memamerkan 

ketokohan dan kepandaiannya mel ontarkan pendapat. Tapi silang pendapat semakin 

membingungkan dan tak ketentuan arah. Dan yang konyol dan semakin konyol adalah para 

pencari keadilan dan kebenaran. Bukankah begitu? Tapi sudahlah, tak ada lagi yang perlu 

diingatkan. Kekonyolan sudah merata sebagaimana kejahatan dan kevulgaran serta kebrutalan 

sudah tampil dimana-mana. 

Sama saja, kejahatan politik dan kejahatan kriminal, tokoh-tokohnya sama-sama suka 

bermaksiat. Perselingkuhan di mana-mana, menjijikkan. Sialnya, yang tampil loyang tapi bilang 

dirinya emas dan yang tampil cerdas tapi argumentasinya susah dimengerti, maka tak 

membuahkan hasil apa-apa. Masalah prostitusi diangkat tanpa ada yang memberi solusi yang 

tepat. Pelacuran dibicarakan bagaikan momok, tapi diam-diam diperlukan dan disukai. 

Sulitkah melihat itu sebagai kemunafikan di tengah kesesatan? Itu dosa di atas dosa. Kelamnya 

dosa-dosa tak memberi makna, terangnya Wahyu-wahyu Tuhan dimaknai kesesatan. Dan 

mereka tak berbuat apa-apa kala Indonesia dirundung tragedi-tragedi dan ditimbun oleh 

masalah politik dan hukum.  
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Mengapa orang-orang seperti Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Saor Siagian, Febi 

Yonesta, Ratna Sarumpaet, Asfinawati, Nursyahbani Katjasungkana, JE. Sahetapy, Alfon Kurnia 

Palma, Emerson Junto itu sedikit sekali? Mohon dicatat, kami ini diminta Tuhan untuk 

mengusulkan Ahok jadi Presiden RI pada saat Indonesia mengalami kevakuman presiden 

nanti. Maka tak ada tokoh lain selain Ahok yang bisa jadi Presiden Indonesia setelah Jokowi. 

Yakinlah atas hal itu! Presiden dipaksakan Tuhan harus tampil dari kaum minoritas, dan China 

keturunan pula. Tapi dia cerdas dan obyektif, tak suka main belakang, selalu transparan. Justru 

karakter itulah yang dapat diandalkan bisa membawa bangsa Indonesia keluar dari 

keterkutukannya. 

Tokoh seperti BJ. Habibie adalah satu-satunya Presiden Indonesia yang tidak musyrik 

karena dia tak ikutan minta berkah dari Nyi Loro Kidul. Dia adalah reinkarnasi Gajah Mada 

yang punya Sumpah Palapa. Karena itu sesungguhnya Indonesia bisa selamat kalau dia yang 

menjadi presiden pada waktu itu. Tapi sayangnya, kolaborasi politik kotor telah 

menurunkannya. Itu dosa Amien Rais. Itu sebabnya, semakin hari dia semakin terlihat tak 

becus melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. 

Kalau banyak perempuan seperti Ratna Sarumpaet yang pemberani, cerdas, ketus tapi 

benar, kurasa perempuan-perempuan Indonesia tak selamanya repot menghabiskan waktu 

untuk mengurus penampilannya supaya cantik menggairahkan tapi tak cerdas, seperti Syahrini 

yang kemayu itu.  

Ih, membosankan, sungguh goyang dangdut itu adalah pembusukan budaya bangsa 

Indonesia karena melontarkan syahwat kemesuman. Mengapa itu diterima sebagai tren dan 

budaya Indonesia? Sehingga lihat dampaknya, perempuan-perempuan Indonesia tak menjadi 

Srikandi, melainkan menjadi jalang melalui profesi penyanyi dangdut. Bukankah itu sudah 

terbuktikan melalui persidangan-persidangan koruptor oleh KPK.  

Demikian begitu banyak artis-artis cantik yang tak berprestasi nan pandai menguras 

dompet koruptor dan gembong narkoba seperti Freddy Budiman yang masih saja dikelilingi 

perempuan-perempuan cantik, walau dia terpidana mati. Itulah manisnya uang. Mau apa 

perempuan-perempuan seperti itu, yang tak peduli dengan uang haram yang amat kotor itu? 

Tapi mereka semua menjadi terkenal oleh peran media massa. 

Penyanyi dangdut Inul Daratista mempelopori goyang dangdut yang beraroma mesum. 

Kemudian marak diikuti oleh Jupe dan Dewi Persik, dan bermunculanlah penyanyi dangdut di 

mana-mana sampai ke pelosok-pelosok, mencari korban laki-laki hidung belang atau 

sembunyi-sembunyi jadi pelacur supaya bisa tampil bergengsi mengikuti lifestyle selebriti. 

Pemaksaan tampil bergengsi itulah pemicu kemaksiatan dan crime. 

Seharusnya media massa tak lagi sembarangan menampilkan sosok-sosok yang tak 

patut dijadikan penauladanan. Kesucian bangsa Indonesia harus diprogramkan sebagai tujuan 

bersama bangsa Indonesia yang sedang terkutuk ini. Jangan berlarut bereforia menampilkan 

dosa-dosa. Tanggalkan acara-acara mistis yang cenderung mengobral kemusyrikan dan 

menampilkan penyanyi dangdut yang erotis dan penuh sensasi, kalau mau bangsa Indonesia 

terselamatkan.  

Cobalah melihat tayangan-tayangan yang bermutu, seperti film Touched by an Angel, 

atau film sederhana yang menampilkan Butet Manurung mengurusi anak-anak Rimba, atau 

program Kick Andy, Mario Teguh dan Mata Najwa. Mbok yang seperti itu yang diproduksi 

banyak-banyak. Bersainglah dalam kebenaran, keindahan dan kesucian. 

Kami ini pernah di-bully oleh pers, nyaris oleh semua media massa Indonesia. Tapi di 

antaranya masih ada yang bisa menahan diri, seperti Kantor berita 68 H, Kompas Group, Berita 
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Satu, Tempo Group, dan channel televisi yang tak berorientasi untuk menyiarkan sensasi yang  

memusuhi Eden. Maka mereka luput dari mem-bully Eden. Konon media internasional-lah dan 

mereka yang tak sesat dan yang tak pernah terlihat mem-bully Eden, maka mereka tak 

bermasalah untuk menjadi rekanan kami menayangkan informasi Surga dan akan kami bawa 

ke Surga.  

Demikian mereka akan kami undang untuk bersaksi tentang keadaan Surga Utama di 

luar angkasa. Kala kami datang untuk menjemput para Rasul Eden, kami akan membawa 

mereka terbang bersama kami untuk meninjau keadaan yang sesungguhnya Surga. Dan kami 

akan mengembalikan setelah acara press conference Ruhul Kudus selesai, tapi mereka sudah 

dapat melanglangi semesta dan dapat pengalaman baru yang berharga. Tapi mereka akan 

serius menampilkan apa-apa yang telah mereka alami, dan itu berguna bagi kami untuk 

memfokuskan perhatian dunia kepada informasi-informasi Surga.  

Tahukah Anda bahwa Mukjizat ketika Eden sudah terbuka, kami tak perlu lagi mencicil 

perhatian publik untuk berfokus pada Firman-firman Tuhan. Bagi Anda-Anda yang telah 

mengabaikan Wahyu-wahyu Tuhan, jangan mau kualat lagi. Bertaubatlah dan bersucilah 

dengan sungguh-sungguh supaya Anda juga kami ajak meninjau Surga pada kesempatan yang 

lain. Karena kalau ada pengangsuran penduduk bumi ini, niscaya harus diliput oleh pers. Dan 

bagi media yang sudah membuktikan serius mengadakan pensucian di kalangannya, tentu bisa 

ikut meliput pemberangkatan orang-orang yang sudah berhasil memenuhi kriteria suci. 

Perkara pulang lagi ke bumi ini, itu persoalan gampang. Pesawat antariksa malaikat bila tinggal 

landas, cepat sekali sampainya. Maka bila media massa ingin dilonggarkan peliputannya atas 

informasi-informasi Tuhan dan Surga, silakan bersuci dan memperbaiki program siarannya. 

Tanpa itu kami tak bisa disentuh.  

Demikian saat pengangkatan para Rasul Eden, kami juga mengadakan press conference di 

Surga Utama. Dengan begitu takkan ada lagi keraguan di publik dunia tentang keberadaan 

Surga yang nyata. Dan itu demi untuk menyelamatkan lebih banyak umat manusia. Dan semua 

negara yang terlibat konflik menjadi surut dari gejolak dendam dan peperangan setelah itu, 

sebab pada tertarik mau suci agar bisa terbawa ke Surga. Dan semua negara di dunia pun akan 

mengupayakan jalan damai dengan serius dan semua bangsa pun bergegas bersuci. Karena 

dengan bersuci, semua orang di dunia kami yakinkan bahwa dengan demikian bisa banyak 

yang kami selamatkan.  

Untuk itulah kami akan membawa pers asing yang tak pernah mem-bully Eden. Dan 

yang kami bawa dari Indonesia hanyalah media massa yang tergolong tak pernah menyiarkan 

tuduhan sesat terhadap Eden. Ah, Tempo itu kenapa ikut-ikutan mendiamkan surat kami baru-

baru ini, padahal dia pernah memberitakan Eden secara berimbang dan tak menilai Eden sesat.  

Ah, mungkin karena pernyataan kami ini terlalu berat untuk disampaikan ke publik, 

tapi bukankah sekarang sudah ada bukti adanya peniupan Terompet Sangkakala oleh 

malaikat? Semoga itu bisa menghadirkan nyali untuk berani mengungkapkan kenyataan pahit 

ini, bahwa dunia benar-benar sudah berproses kiamat.  

Demikian rencana kami yang ingin membawa pers asing dan pers lokal yang terpilih, 

demi Surga ternampakkan transparan seapa adanya. Semua itu kami adakan untuk 

menyadarkan seluruh negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia untuk bersegera bersuci 

supaya kami juga bisa segera mengurusi pengungsian penduduk bumi ini berpindah ke bumi 

yang baru. 

Media massa Indonesia kami peringatkan supaya bersedia bertaubat dan berkomitmen 

suci. Dan setelah itu, hendaklah mengubah orientasi program-programnya ke program yang 
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bermutu dan mendidik, dan menjauhi penayangan yang tak bermutu dan tak mendidik. 

Usaikanlah bereforia dengan berita-berita sensasi yang vulgar. Fokuskan memperbaiki akhlak 

dan moral bangsa Indonesia. Kalau seperti itu, maka media massa merupakan media 

pembelajaran bagi bangsa, sekaligus media penuntun pensucian bagi bangsa. Dengan demikian 

bangsa Indonesia dapat diselamatkan oleh Surga. Dengan begitu media Indonesia akan terlibat 

dalam pensucian bangsa secara aktif. 

Sungguh kami sudah bosan melihat percakapan-percakapan yang tak bermutu. Tapi 

sudahlah, kami memang sudah mau pergi dari sini, karena Hukum Allah yang kami sodorkan 

disesat-sesatkan dan dikriminalisasikan. Kini giliran kami yang akan membagi-bagikan 

informasi yang update dari Tuhan melalui satelit kami sendiri. Masih mau tak percaya? Ya tidak 

apa-apa. Asal jangan merengek meminta informasi dari Tuhan yang paling update karena yang 

paling update akan kuberikan kepada media massa dunia secara langsung. Tunggulah 

perubahan yang akan kami lakukan supaya Anda tak keliru lagi menilai kami.  

Nun, biarlah semua berlalu. Terpenting, pandanglah Pewasiatan Tuhan yang kami 

sampaikan ini sebagai peluang Pertolongan Tuhan yang terakhir untuk Indonesia. Karena saat 

ini kami sudah mempersiapkan diri untuk meninggalkan Indonesia yang tak pernah mau 

menghargai kami. Dan sabarlah atas apa-apa yang akan terjadi. Jadikan itu sebagai kesempatan 

menyatakan Pertaubatan Nasional, supaya Tuhan iba dan mau mengampuni. Maka 

gaungkanlah oleh Anda semua seruan Pertaubatan Nasional melalui media masa.  

Kalau itu yang Anda lakukan, kebenaran akan tampil memeriahkan. Karena 

kuniscayakan kebenaran akan bangkit merona dan memperbaiki keadaan. Bilamana bangsa ini 

bersedia melakukan itu, maka keterkutukan atas Indonesia akan menyurut dan Tuhan yang 

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan membuka peluang memberi keselamatan. Dan 

bersucilah kalian semua, supaya Tuhan mengampunimu.  

Bilamana tak ada pertaubatan kepada Tuhan dan permintaan maaf kepada kami, tak 

mungkin kami bisa memilahkan keterkutukan Indonesia dengan media massa yang telah 

pernah menyiarkan fitnah atas Eden dan memberitakan penilaian yang salah terhadap Lia Eden 

sehingga tak ada di antara kalian semua yang patut kami selamatkan ke Surga. Demikian Anda 

semua tak bisa meliput keadaan Surga yang sebenarnya. Terserah Anda menilai keteranganku 

ini bullshit, tapi itulah ketentuan kami.  

Sungguh, tak ada penyesatan apa pun dari yang sudah kami lakukan. Buktikanlah 

kalau itu pernah ada. Tapi biarlah dokumen-dokumen berita pengutukan terhadap Eden 

menjadi kenangan sejarah Kewahyuan di Indonesia. Itu penting menjadi dokumentasi sejarah 

Eden, betapa kami telah difitnah selama ini. Dan jadikan itu menjadi penyesalan dan ketulusan 

untuk bersuci, agar kami dapat membawamu ke Surga, dan kita nanti bernyanyi bersama-

sama. Aku suka menyanyi dan bersiul semenjak jadi manusia.  

Aku tak peduli apa kata ulama kalau Aku bercanda seperti ini. Aku memang tak 

mementingkan status keulamaan karena golongan merekalah yang memusuhiku dan yang 

telah membatasi Wahyu Tuhan. Dan adapun sesungguhnya, media massa itu hanya mengutip 

pendapat-pendapat ulama yang tak paham atas hakekat Kewahyuan. Tambahkan 

pengetahuanmu tentang kehakikian Wahyu dan kemutlakan Wahyu yang tak bisa dibatasi oleh 

siapa pun, apalagi cuma oleh ulama. Dan perhatikan semua tanda-tanda langit dan tanda-tanda 

anomali alam yang juga ikut murka, supaya Anda semua teliti dengan siapa Anda berhadapan.  

Kami tak bermedia, tapi tunggulah Firman-firman Tuhan akan kami syiarkan 

mendunia. Jadi, tak Anda beritakan Pewasiatan Tuhan ini, kami tetap bisa menyiarkan ke 

publik dunia, dan Anda semua terpaksa menontoni Firman-firman Tuhan yang kami 
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tayangkan mendunia. Karena setelah ini, tak ada yang bisa menghalangi kami lagi untuk 

menyampaikan Firman-firman Tuhan ke publik dunia. Maka sujudlah kepada Tuhan dan 

mohonlah ampunan kepada-Nya karena kalian semua telah ikut berbuat durhaka terhadap-

Nya.  

Cobalah bayangkan itu sebagai pembatas bagi Anda semua ke Surga dan tak 

terlindungi dari celaka, dan musibah malapetaka alam. Sungguh Anda semua akan melolong 

minta Pertolongan Tuhan kala bencana itu datang, tapi kami telah pergi. Bisakah gempa 

memilih-milih tempat yang akan dihancurkannya? Tapi Pengayoman Tuhan kepada yang 

dikasihi-Nya bisa menjauhkan celaka dan musibah. Maka jadilah umat yang baik dan sesalilah 

sikap Anda kepada Eden. Dan mohonlah ampun kepada Tuhan atas hal itu supaya Anda 

terselamatkan. Semoga tak ada lagi kesalahan setelah ini, karena kita sama-sama akan sibuk 

mendamaikan dunia dan penyatuan agama. 

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. 

  

 

Jakarta, 27 Mei 2015 

Disampaikan oleh 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus 

 

 

 

Dituliskan oleh 

 

 

Lia Eden 

 


