


Lucy Pringle menspesialisasikan 
diri mendokumentasikan semua 
crop circle yang tercipta di 
berbagai negara, kami 
mengapresiasi atas 
pendokumentasiannya yang 
lengkap. Karena dengan begitu 
kami dapat menyajikan 
penjelasan tentang misteri crop 
circle lengkap dengan ilustrasi 
yang teradakan oleh koleksi foto 
crop circle darinya. Dan kami 
mengucapkan terima kasih 
kepadanya.

Malaikat Jibril Ruhul Kudus & Lia Eden

Crop circle dengan desain logo �e History Channel dibuat bukan 
tidak ada maksudnya. Tuhan akan menjawab �lm sains “Proving God”. 
Dan inilah buku yang berisi Wahyu Tuhan yang terkait dengan �e 
History Channel. 

Ketika ada logo History Channel di crop circle, niscaya tak ada yang 
menduga mengapa logo tersebut menjadi pilihan sebagai salah satu 
desain cropcircle yang dibuat pada 1 Juli 2002 di Beckhampton, 
Wiltshire. Itu dapat diperumpamakan sebagai suatu yang telah 
dipersiapkan. Karena �lm sains “Proving God” baru tertayang pada 
Desember 2011. Dan inilah Jawaban Tuhan untuk “Proving God” yang 
ditayangkan oleh �e History Channel.



Inilah rekaman foto tanda tangan Jibril di langit. Tulisan 
LE 2 di langit tersebut direkam di dusun Coblong, 
Megamendung, di atas pemandangan Gunung Salak, 
tanggal 1 April 2001. 
Demikian LE 2 yang dipertunjukkan oleh semesta, 
dijadikan Tuhan sebagai dasar untuk menemukan rumus 
rahasia semesta. Tertuju untuk menemukan Teori 
Segalanya.



Rekaman Video 
Peristiwa Munculnya Tulisan LE 2 di Langit

Inilah rekaman video atas peristiwa munculnya tulisan LE 2 di 
langit di dusun Coblong yang disaksikan oleh Komunitas 
Eden yang tanpa sengaja mengalami peristiwa itu. 
Mereka hanya dititahkan Tuhan untuk memandang ke suatu 
sudut di langit dan sesaat setelah itu langit membentuk 
formasi tulisan LE 2. Demikian mereka tak sengaja 
mengabadikan peristiwa yang sangat penting itu.
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Teori Segalanya dan Teori Membuat Pesawat Intergalaksi Setara 
dengan UFO Dijadikan Tuhan sebagai Bukti  Bahwa Ilmu 
Pengetahuan atas Segalanya adalah Berasal dari Tuhan. 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Kekal dan Maha Kuasa

Teori Segalanya dan Teori Membuat Pesawat Intergalaksi 
Setara dengan UFO Dijadikan Tuhan sebagai Bukti bahwa 

Ilmu Pengetahuan atas Segalanya adalah Berasal dari Tuhan. 
Atas Nama Tuhan Yang Maha Kekal dan Maha Kuasa. Inilah 
Wahyu Tuhan yang khusus disampaikan untuk para peneliti 
yang mencari ada atau tidaknya Tuhan, sambil memberikan 
Petunjuk-Nya untuk dapat membuat keakuratan rumus Teori 
Segalanya yang dapat terpakai untuk mengadakan pesawat 
intergalaksi sebagaimana teknologi UFO. 
Petunjuk-petunjuk Tuhan tentang hal itu merupakan garis 
besar yang mendasari teradakannya Teori Segalanya. Adapun 
petunjuk membuat modul pesawat yang berstandar UFO, dapat 
diidentifikasi modulnya melalui berjenis-jenis gambaran crop 
circle di berbagai wilayah di dunia, yang sengaja dibuatkan 
untuk memberi petunjuk kepada para ahli yang berminat 
mendapatkan Teori Segalanya, dan yang berminat membuat 
pesawat intergalaksi sebagaimana kemampuan pesawat UFO. 
Proses kiamat sedang terlangsungkan. Atas Kemahapemurahan 
Tuhan, Dia memberi petunjuk kepada para ahli astronomi dan 
fisika cara untuk mendapatkan keakuratan Teori Segalanya. 
Sekaligus malaikat dititahkan membuat crop circle di berbagai 
wilayah di dunia secara berkelangsungan dan berkelanjutan, 
sampai gambaran-gambaran desain crop circle dapat 

Tuhan Menjawab PeneliTian 
Proving god
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disimpulkan sebagai faktor pendukung Kewahyuan yang 
tertulis. 
Kedua hal tersebut diadakan Tuhan demi para ahli mampu 
menciptakan pesawat intergalaksi yang setara dengan UFO, 
yang dapat terpakai untuk mengungsi ke planet yang lain. 
Terutama itu ditujukan kepada orang-orang yang ingin 
menyelamatkan diri dari gejolak kiamat di bumi ini, tapi 
tak termasuk dalam golongan orang-orang yang berhasil 
suci sehingga diperkenankan diselamatkan oleh Surga 
Eden. Demikian, ada peluang bagi orang-orang yang gagal 
bersuci dapat mengadakan sendiri pesawat angkut antariksa 
intergalaksi. Inilah bentuk Pertolongan Tuhan bagi semuanya. 
Demikian, keniscayaan adanya Tuhan sedang diakuratkan-Nya 
melalui segala hal yang sedang terjadi di dunia sekarang, dan 
melalui Petunjuk-petunjuk-Nya yang sangat dibutuhkan untuk 
membuat terobosan sains. Dan inilah Jawaban Tuhan sebagai 
berikut. 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus
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Peranan Tuhan Tak 
Mungkin dinafikan

Kata Stephen Hawking, “Karena ada hukum gravitasi, alam 
semesta bisa tercipta sendiri”. Tapi siapa yang menciptakan 

hukum gravitasi? Diakah? Dia hanya meyakini semua realita di 
dunia bisa dijelaskan dengan teori ilmiah. Dengan bukti itu saja, 
dia mengingkari Tuhan. 
Dalil ilmiah baru ada karena ada hukum alam yang bisa dipelajari 
oleh manusia. Bentukan rumus-rumus dan teori tak lepas dari 
idealisme mutlak, yang mengidealkan pendapat bahwa akal 
menemukan apa yang sudah terdapat dalam susunan alam. 
Sedangkan teori dan rumus-rumus serta peraturan dan bentuk 
dunia pengetahuan dibentuk oleh watak dunia itu sendiri. Dan 
itu sejalan dengan idealisme monistik dengan filosofinya bahwa 
pikiran adalah esensi dari alam, dan alam adalah keseluruhan 
jiwa yang diobyektifkan, sedangkan Tuhan adalah logika dan 
tujuan yang imanen, atau jiwa kreatif dari proses kosmos.
Semua itu adalah kandungan monotheisme mutlak. Ketuhanan 
Yang Maha Esa yang harus dianut secara mutlak tanpa memberi 
peluang pengkultusan terhadap siapa pun dan apa pun lainnya. 
Kitab Suci Eden memutlakkan Tuhan hanya satu, Yang Maha Esa 
dan Yang Maha Kuasa serta Yang Maha Mencipta, bagi semua 
umat dan seluruh bangsa-bangsa dan seluruh umat manusia di 
dunia ini tanpa kecuali. 
Karena sungguh Aku Maha Kuasa menciptakan semua hal di 
seluruh alam semesta dan memberi kehidupan untuk semua 
ciptaan-Ku. Wahyu-wahyu-Ku yang terkini memberi telaah 
tentang Kemutlakan Kemahaesaan-Ku. 
Adapun alam semesta tak terjadi tiba-tiba, apalagi dari ketiadaan. 
Bola-bola saja tak teradakan dari ketiadaan. Naturalisme hukum 



4  

alam semesta dimulai dengan penciptaan Matahari dan Black 
Hole. Itu sesuai dengan gambaran obyektivitas peran Matahari 
sebagai heliosentris (orbit circumsolar). 
Semua planet, komet dan asteroid bergerak mengelilingi 
Matahari pada orbitnya masing-masing. Selalu ada kefungsian 
yang prima dalam suatu penciptaan sebagaimana Matahari 
yang menjadi orbit circumsolar bagi seluruh planet-planet yang 
terpaut gravitasinya dengan Matahari. 
Jika planet-planet selalu berada pada orbitnya, maka pasti ada 
gaya gravitasi yang bekerja antara Matahari dan planet, serta 
gaya gravitasi antar planet-planet satu dengan yang lainnya. 
Sehingga benda-benda langit tersebut tetap berada pada orbitnya 
masing-masing.
Menurut Teori Relativitas Umum Einstein, pengaruh gaya 
berat bukanlah lantaran kekuatan fisik dalam makna biasa, 
melainkan akibat dari bentuk lengkung angkasa luar sendiri. 
Bagaimanapun, teori Albert Einstein yang menyatakan ruang 
angkasa itu berbentuk lengkung adalah benar, karena seluruh 
semesta itu berada dalam liputan Kemahaglobalan-Ku. Itulah 
Wujud-Ku yang sudah Kupaparkan. 
Bagaimana orang bisa mengukur lengkung ruang angkasa? 
Bagaimana Einstein bisa menyimpulkan bentuk lengkung 
angkasa luar? Dia mengembangkan pengamatannya itu secara 
teoritis dan diterangkan dalam rumusan matematis. Betapapun, 
selangkah lagi Einstein dapat membuat teori bahwa keliputan 
seluruh alam semesta itu bulat. Dan itulah Wujud Fisik Tuhan. 
Demikian pendapat Einstein adalah benar kala dia mengatakan 
Tuhan tetaplah impersonal. Dan Tuhan tak bisa direduksi 
menjadi mirip dengan manusia hingga bisa dipersonalkan 
karena Realitas Tuhan yang tak dapat ditemukan persamaannya 
sama sekali dengan manusia. 
Demikianpun yang tampak kepada manusia adalah tak sama 
dalam segala hal dengan Tuhan, baik fisik maupun sifat. Aku 
memang Maha Esa. Karena kalau tidak, akan terjadi distorsi 
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mekanisme dalam sistem Otoritas-Ku terhadap alam raya dan 
semua kehidupan di dalamnya.
Kalaulah ada yang menganggap bahwa alam semesta itu ada, 
karena dia memang ada, inklusif sistemnya dan berproses 
dengan sendirinya. Adapun pendapat itu searah dengan impian 
para saintis untuk bisa menemukan sebuah Grand Unified Theory, 
adapun itu yang akan memecahkan tentang Rahasia Tuhan 
dalam menciptakan alam semesta, sehingga menurut mereka 
Tuhan pun dianggap tak diperlukan lagi. 
Ilmu pengetahuan tanpa keimanan terhadap Tuhan akan 
tersesat dan lumpuh. Padahal, Tuhan bisa ditemukan dengan 
menggunakan pendekatan-pendekatan sains, sebagaimana 
pendapat Albert Einstein bahwa baginya alam raya merupakan 
bentangan realitas yang bisa dipahami dengan menggunakan 
rumus-rumus matematis. Dan dia sudah menemukan Tuhan 
ketika dia berpendapat bahwa Tuhan adalah Pencipta Tatanan 
dengan Hukum-hukum-Nya yang tak tergoyahkan. 
Sesungguhnya, manusia dengan kecerdasannya tetap tak 
dapat mengetahui seluruh hukum-hukum yang mengatur 
alam semesta, karena masih ada unsur Kemahapenciptaan-Ku 
yang Kuberlakukan setiap saat, di manapun dan kapanpun itu 
Kuperlukan. Dan Asas Hukum-Ku itu tak hanya Kupergunakan 
dalam mengawali penciptaan semesta ataupun pada penciptaan 
awal manusia dan makhluk-Ku yang lain, melainkan tetap 
terpakai pada saat-saat yang menentukan suatu takdir yang 
termutakhir. 
Itu dapat disebutkan sebagai modernitas momen penciptaan, 
seperti halnya mengandalkan Surga yang berteknologi untuk 
menaklukkan kearoganan manusia atas teknologinya.
Penciptaan tak layak untuk digugat oleh sains di abad modern 
ini, karena dalam menciptakan Surga yang berteknologi, Aku 
justru tak memakai kepakeman teori-teori saintis yang Kuanggap 
masih dangkal. Surga-Ku yang berteknologi justru berguna 
untuk menyadarkan orang-orang atheis untuk ber-Tuhan. 



6  

Adapun Surga yang Kujanjikan itu adalah bumi yang baru, 
yang masih murni dan nyaman dihuni. Hanya Surga-Kulah, 
yang berupa pesawat antariksa yang maha besar, yang akan 
Kudatangkan mendekati bumi ini, yang dapat menjangkau 
perlawatan melanglangi antariksa, membawa penduduk bumi 
ini mengungsi ke bumi yang baru itu nanti. 
Pesawat induk Surga Eden Darussalam sudah terdeteksi oleh 
para ahli astronomi di dunia ini, setidaknya sudah terpantau 
oleh teleskop Solar Dynamics Observatory (SDO). Bahwa ada 
benda bulat hitam yang berada di dekat Matahari, yang menarik 
perhatian mereka. Nan, Kunyatakan itulah Pesawat Surga-Ku 
yang sebesar bumi, yang akan mengangkut penduduk bumi ini 
ke bumi yang baru.
Adapun para pengamat NASA telah mendeteksi banyaknya 
UFO yang berada di sekitar Matahari. Perlu Kuberitahukan 
bahwa itulah UFO-UFO para malaikat yang akan berguna untuk 
membawa pengungsi penduduk bumi ini, diangsur ke pesawat 
induk Surga Eden Darussalam yang lebih besar, sebelum 
diberangkatkan ke bumi yang baru nanti. Demikian Janji-Ku ini 
akan segera terlaksanakan.
Dan tunggulah kedatangan Malaikat Jibril yang akan 
mengusahakan pengaturan dan pengorganisasian Penyelamatan-
Ku itu. Tapi sebelumnya dia menyelenggarakan Pengadilan 
Tuhan terlebih dahulu dan mensucikan seluruh negara-negara 
dan bangsa-bangsa, dan bahkan seluruh penduduk bumi ini, 
sehingga patut diselamatkan melalui Surga-Ku.
Surga Eden Darussalam tak terikat oleh hukum fisika 
konvensional. Karena sebagai pesawat antariksa yang berbadan 
maha besar, Surga Eden Darussalam tersediakan untuk 
mengangkut penduduk bumi sebanyak-banyaknya berpindah 
ke bumi yang baru. Manusia takkan bisa mengetahui seberapa 
bobot Pesawat Antariksa-Ku yang sebesar bumi itu.
Dan mengapa Aku membuat suatu produk yang berteknologi 
seperti itu? Adapun kalau Aku tak membuat pesawat antariksa 
yang seperti itu, bagaimana Aku membuktikan Surga yang 
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Kujanjikan selama ini? Bahkan orang-orang atheis yang tak 
percaya kepada Tuhan, tak mempercayai adanya Surga. 
Janji Surga hanya dipercaya oleh orang-orang yang beriman. 
Daripadanya Surga harus Kubuktikan.
Demikian Personality-Ku dapat dikenali melalui Pesawat 
Antariksa-Ku yang Kusebut sebagai Surga yang utama. Bahwa 
dialah yang akan membuka selubung Rahasia Tuhan di balik 
maha karya penciptaan Surga yang berteknologi, yang dengan 
teknologinya akan terpakai untuk mensucikan seluruh bangsa-
bangsa di dunia. Setelah itu takkan ada lagi keraguan atas 
Keberadaan-Ku sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan Maha 
Mencipta.
Adapun pendapat bahwa alam semesta dapat terjadi tiba-tiba 
dari ketiadaan, dan bahwa alam semesta diciptakan dalam 
berbagai kondisi, dan gelombang mikrokosmis adalah jejak alam 
semesta, demikian mereka berpikir telah memecahkan misteri 
penciptaan. 
Maka, Aku pun berkenan mengemukakan hak 
Kemahapenciptaan-Ku dengan menyatakan penciptaan benda 
semesta yang pertama kalinya, supaya manusia tak salah 
langkah menyatakan pendapatnya. Kategori sains senantiasa 
jadi rujukan orang-orang yang menggali ilmu. Sekali pendapat 
itu keliru, beramai-ramai orang terikut keliru.
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benda SeMeSTa yang Paling awal 
diciPTakan Tuhan adalah MaTahari 

dan black hole

Ciptaan pertama Tuhan, Matahari dan Black Hole.

Moncong Black Hole yang terekam di Latvia.
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Terdapat klausa dalam Hukum Tuhan yang mendasari 
hukum alam, yang mengedepankan bahwa suatu 

penciptaan untuk suatu konstruksi alam semesta yang maha 
sempurna harus diawali penciptaannya dengan memfungsikan 
ruh malaikat sebagai obyek positivitas, dan yang lainnya adalah 
yang bersifat negatif dari sifat iblis. Daripadanya, Aku memulai 
secara bersamaan menciptakan dua obyek semesta dengan 
menggunakan ruh malaikat dan yang satunya menggunakan 
ruh iblis. 
Demikian, Aku menyatakan Aku memulai mengkonstruksi 
alam semesta dengan menciptakan Bintang dan Black Hole 
dalam kurun waktu yang sama. Sebagaimana hal itu merupakan 
kesinoniman dengan unsur positif dan negatif yang akan berlaku 
dalam semesta dan seluruh kehidupan. 
Demikianpun perlakuan yang sama pada penciptaan manusia 
pertama. Aku pun menciptakan manusia sepasang dengan 
menggunakan ruh malaikat dan ruh iblis. Demikian, Aku 
menciptakan laki-laki dan memberinya ruh malaikat, dan 
perempuan dengan ruh iblis, yang kemudian beranak-pinak 
menciptakan regenerasi. 
Telah dikategorikan oleh saintis bahwa Black Hole terjadi akibat 
adanya bintang super besar yang meledak (Supernova) karena 
besarnya gravitasi dari bintang tersebut, maka terbentuklah 
Black Hole. Adapun itu merupakan prospek pergantian kodrat 
dalam semesta, yang bisa diangkat sebagai sinyalemen hukum 
regulasi ruh pada semesta, yang berprospek pergantian kodrat di 
antara benda-benda semesta. Sudah Kunyatakan bahwa dalam 
Aku mengelola kekekalan alam semesta, Aku menggunakan 
hukum reinkarnasi yang simultan dalam hukum regulasi ruh. 
Bahwa kedua benda semesta yang paling pertama Kuciptakan itu 
adalah Matahari dan Black Hole, seraya menjadikan keduanya 
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untuk memulai mengadakan perbanyakan/regenerasi benda-
benda semesta yang takkan melampaui batas kemaksimalan 
sehingga akan memadati ruang semesta, menjadikan pemadatan 
semesta yang bisa mengakibatkan kehancuran semesta.
Kalau pengembangan semesta tak berkendali dan tak 
berpembatasan usia dan tak ada hukum reinkarnasi semesta, 
maka alam semesta takkan kekal. Sesungguhnya, pengembangan 
semesta berlangsung selamanya, tapi bukannya tanpa batas. 
Tentu perwujudan pengembangan semesta harus bisa 
dikendalikan. Dan orbit pengendaliannya adalah melalui hukum 
reinkarnasi semesta, dan semua kendali melalui keteraturan dan 
kemutlakan kebakuan hukum kesemestaan. 
Dan kendali kesemestaan itu melalui sarana pengendalian 
oleh Ruh-Ku Yang Maha Global, dan Yang Meliputi seluruh 
kehidupan dalam lingkup Kemahaglobalan Wujud-Ku, Yang 
Meliputi seluruh alam semesta dan seluruh kehidupan di 
dalamnya. 
Maka sesungguhnya, Matahari maupun Black Hole itu ada usia 
dan ada batas kemaksimalan. Seperti manusia yang menjadi 
tua dan berpenyakitan dan kemudian mati, tapi akan terlahir 
kembali mengikuti hukum reinkarnasi. 
Demikian Matahari dan Black Hole juga mengalami kerentaan 
oleh karena “penyakitnya” yang disebabkan kontroversi energi 
dalam dirinya. Dan akibat tekanan itulah yang menjadikannya 
meledak. Demikian teradakan Big Bang di semesta. 
Maka sesungguhnya, di Sisi-Ku peristiwa Big Bang hanya satu 
kejadian kecil di dalam supremasi pengembangan semesta yang 
tiada akhir, jadi bukan sebagai keawalan semesta. Demikian, 
Kunyatakan dalam rangkaian Wahyu-wahyu-Ku bahwa Teori 
Big Bang itu masih prematur. 
Adapun reinkarnasi semesta adalah apabila mendapati 
pendaurulangan di semesta, dan itu niscaya melalui Black 
Hole dan White Hole yang bisa diperumpamakan sebagai dua 
sisi mata uang koin. Black Hole sebagai penyedot yang rakus 
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di semesta dan White Hole terfungsikan untuk mengeluarkan 
materi yang dihisap oleh Black Hole. Black Hole menghisap 
massa dan energi, dan White Hole yang memuntahkannya. 
Demikian, regenerasi benda-benda semesta terlangsungkan 
dengan memastikan hukum reinkarnasi, setelah itu 
terlangsungkanlah pembentukan materi. Sesungguhnya 
peristiwa itulah yang telah diasumsikan sebagai Teori Big Bang, 
teori keawalan semesta.
Adapun regulasi semesta tak terlepas dari hukum regulasi ruh 
yang bila diperseptifkan, dapat memaknai Kemahaadilan-Ku 
bagi segenap benda-benda semesta. Bahwa hukum regulasi ruh 
itu berputar searah dan bisa diandalkan searah dengan arah 
Rotasi-Ku. Dan arah rotasi dari kemahaglobalan semesta yang 
maha kekal itu sesuai dengan perputaran searah dengan arah 
jarum jam. 
Persepsi ini Kukemukakan demi mengenali arah Rotasi-Ku yang 
tak dapat diimajinasikan oleh siapa pun sebelum Aku sendiri 
yang mengatakannya. Bahwa Rotasi-Ku searah perputaran 
jarum jam yang menghakekat, karena itu adalah arah Rotasi-Ku 
yang mengarah ke kanan, yang tersesuaikan oleh arah kompas. 
Bahwa kesimultanan arah jarum jam dan jarum kompas itu 
sesuai dengan arah Rotasi-Ku, dan baru akan berbalik arah 
ketika sampai kepada ketuntasannya. 
Demikian, hukum regulasi ruh itu baru dapat beralih kepada 
pertukaran kodrat bila sudah tuntas dan sampai kepada 
pembalikan arahnya, sebagaimana ledakan Supernova yang 
menjadi Black Hole. Itu sama saja dengan malaikat yang sampai 
kepada batasan perjalanan kodratnya sehingga menjadi Black 
Hole, yaitu iblis semesta. 
Dan dari eksistensi Black Hole, terdapat eksistensi White Hole 
yang mengeluarkan massa dan energi yang  dihisap Black Hole. 
Dan itu merupakan perjalanan awal perwujudan benda-benda 
semesta lagi, termasuk Matahari. Dengan demikian keturunan 
malaikat pun kembali akan eksis lagi di semesta. Demikianlah 
seterusnya dan seterusnya. 
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Hukum regulasi ruh yang memperantarai perubahan 
kodrat antara Matahari dan Black Hole dapat diaplikasikan 
penyesuaiannya dengan dalil persamaan diferensial. Bahwa 
pembagian ruh dan pertukaran kodrat yang ekstrem, itu 
mengibaratkan adanya keterhubungan suatu persamaan 
diferensial antara kodrat malaikat dan iblis, yang dalam 
perwujudannya adalah sebagai Matahari dan Black Hole. Bahwa 
materi dan energi sebenarnya merupakan dua bentuk berbeda 
dari sesuatu yang sama. 
Maka perubahan kodrat dari bintang atau Matahari ke Black 
Hole hanya merupakan peristiwa hyper pembalikan dari unsur 
positif ke negatif, yang meliputkan massa dan energi yang maha 
besar dalam semesta. Bahwa materi itu terwujud dari reaksi 
kimia antara ion bermuatan negatif dan ion bermuatan positif. 
Dan reaksi kimia adalah disebabkan oleh adanya aliran Ruh 
Tuhan pada kedua jenis ion itu, dan bahwa itu akan sampai 
kepada perwujudan Matahari dan Black Hole. Dan adalah 
lumrah menyebutkan sesuatu itu dari unsur yang sangat terkecil 
menuju pertumbuhannya yang bisa menjadi maha besar. Itulah 
obyektivitas alam semesta.
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naMa-ku alPha dan oMega

Dalam Aku menjelaskan tentang hirarki dalam 
kesemestaan, niscaya Aku akan menjelaskan kesemestaan 

dari partikel yang terkecil, yang nilainya tak bisa dibagi lagi dan 
yang tak bermassa, yaitu partikel yang bermuatan negatif, yang 
tersebutkan sebagai elektron. Sedangkan kenegatifan itu niscaya 
baru terapresiasi bila ada kepositifan sebagai anti-kodrat. Dan 
kepositifan mendasari adanya partikel yang disebut proton. 
Dan dalam keseksamaan keterukuran yang maha besar dalam 
liputan yang maha global, eksistensi elektron dan proton 
menjadi inisiasi yang terhitung dari yang tak terhingga, dalam 
struktur keinfinitifan Kemahaglobalan-Ku Yang Maha Besar. 
Dan itu yang belum pernah terjangkau oleh ilmu pengetahuan. 
Demikian liputan eksistensi elektron dan proton, Kulibatkan 
dalam Diri-Ku dengan inisial Alpha dan Omega. Sehingga umat 
manusia dimungkinkan mengenali Keterukuran-Ku melalui 
keseksamaan tinjauan hukum semesta dan hukum alamnya, 
yang senantiasa wajib menghubungkannya dengan mekanisme 
Kemahaglobalan-Ku, yang senantiasa berotasi. 
Keseksamaan eksistensi proton dan elektron terkorelasi dengan 
Alpha dan Omega. Demikian perbandingkanlah itu dengan 
sebutan Nama-Ku, Alpha dan Omega yang Kunyatakan dalam 
Kitab Suci Injil Surat Wahyu 1 ayat 8.

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 1 ayat 8:
“Aku adalah Alpha dan Omega, Firman Tuhan Allah yang 
ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, Yang Maha 
Kuasa”. 

Demikian, Aku itu selalu ada dan Yang Maha Kuasa. Kunyatakan 
bahwa Aku adalah Alpha dan Omega. Dan Nama-Ku, Alpha 
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dan Omega itu akan Kubahaskan dalam Firman-Ku yang terkini, 
yang bersifat ilmiah. Demikian dari nama Alpha tersirat adanya 
unsur proton pada liputan Diri-Ku, dan juga unsur elektron 
pada Omega. 
Dari yang maha kuasa, nyatanya juga terdapat unsur positivitas 
dan unsur negativitas, yang dapat dirujuk sebagai asal muasal 
kesetimbangan untuk segala kombinasi yang seimbang. Sehingga 
sesuailah kadar penyeimbang itu, bilamana itu teradakan 
untuk keterciptaan pengawalan dan untuk pengakhiran, dan 
pengadaan pertumbuhan dan pemeliharaan, yang berbanding 
dengan penuaan dan kerusakan, yang akan berakhir pada tutup 
usia. Demikian, demi kekekalan ruh, Aku menciptakan hukum 
reinkarnasi.
Bahwa di dalam Aku menjelaskan Wujud-Ku yang Maha Global, 
Kujelaskan pula Kemaharuhan-Ku. Dari keduanya itulah, 
kehidupan alam semesta serta isinya dan kehidupan semua 
makhluk di dalamnya, Kukelola melalui mekanisme sistemnya 
masing-masing. Tapi, Aku-lah yang memberikan ruh kehidupan 
terhadap semua ciptaan-Ku. 
Penciptaan awal semesta absolut adalah Matahari dan Black Hole. 
Dari eksistensi keduanya itulah terwujudkan konstruktivisme 
program induk penciptaan seluruh benda-benda semesta. 
Cobalah melihat obyektivitas eksistensi ion bermuatan positif 
dan ion bermuatan negatif dalam skala positivitas eksistensi 
Matahari dan negativitas eksistensi Black Hole. Dan itu 
tersesuaikan dengan kedua faktor yang terkandung dalam 
Nama-Ku Alpha dan Omega. 
Demikianpun, Surga dan Neraka adalah dua eksistensi yang 
berlawanan, keduanya berada dalam liputan kedua karakteristik 
yang menyatu dalam Nama-Ku, Alpha dan Omega. 
Dalam Wujud-Ku Yang Maha Global, Fisik-Ku pun kekal 
berotasi. Dalam liputan Kemahaglobalan-Ku dan Kemaharuhan-
Ku, seluruh benda semesta bergulir sesuai dengan hukum 
alam yang bereinkarnasi. Demikian, semua hal mengalami 
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pertukaran kodrat dan bertukar wujud dan sifat, terindeks 
sebagai polaritas metabolik (pertukaran kodrat yang berlawanan 
sifat dan perubahan wujud), selaras dengan unsur mana yang 
terdominan. 
Bahwa pada pertukaran kodrat dan wujud pada kali berikutnya 
dalam hukum reinkarnasi, niscaya tergambarkan suatu 
pembalasan karmanya yang diperbuat pada masa kehidupannya 
yang sebelumnya, atau unsur mana yang lebih dominan ataupun 
yang berimbang. 
Kalau perhitungan karma dianggap tak bisa diterapkan selain 
kepada manusia, bagaimana menetapkan ketentuan takdir 
buruk kepada sesuatu, misalkan pada nyamuk. Ketika nyamuk 
menghisap darah manusia sehingga menderita sakit demam 
berdarah, atau malaria, atau penyakit lainnya yang dapat 
ditularkan oleh nyamuk, apakah itu diperhitungkan sebagai 
karma besar bagi seekor nyamuk? 
Tentu! Sesuai dengan takdir nyamuk sebagai binatang yang kecil, 
dia akan berubah jadi virus, makhluk yang lebih buruk dan lebih 
kecil. Nun, bukankah nyamuk hidup dari menghisap darah? 
Tapi bukankah virus juga membuat penyakit pada manusia? 
Tapi, virus lebih buruk takdirnya daripada jadi nyamuk. Itu 
seperti takdir yang berbeda pada manusia yang berada, dengan 
nasib rakyat kecil yang melarat. 
Tentu ada sebabnya orang yang hidup mulia dan berbahagia 
atau sekedar sehat sejahtera, dan orang-orang yang miskin dan 
hidup susah. Maka sesungguhnya, perhitungan karma pada 
setiap makhluk itu Kuperhitungkan semuanya tanpa kecuali.
Kalau ada malaikat yang tak bertanggung jawab dalam 
memperbaiki akhlak seseorang, yang dia wajib mengingatkannya, 
sampai orang itu berlarut jadi orang jahat yang berkaliber, 
umpamanya jadi gembong narkoba, maka malaikat itu terkutuk 
berubah kodrat jadi manusia. Dia harus menggantikan jatah 
menjadi manusia karena jatah manusia berkurang, karena 
kodratnya berubah menjadi iblis. 



16  

Itu sebabnya di dunia kemalaikatan terdapat inferensial, adanya 
perubahan kodrat malaikat jadi manusia secara berombongan. 
Adanya siklus pelimpahan malaikat jadi manusia secara berkala, 
disebabkan secara berombongan pula terdapat perubahan 
kodrat manusia yang terlepas kodratnya sebagai manusia. 
Bahwa bila terjadi induksi gen dari malaikat, seseorang bisa 
terlahir cerdas dan berbudi, walaupun dia terlahir di kalangan 
bawah dan tak terhormat. Atau sebaliknya, ada keluarga mapan, 
intelek, tapi terlahir anak autis. Itu tak sekedar relativitas garis 
peruntungan nasib, melainkan adanya perhitungan karma yang 
rigid dan sensitif perhitungannya. 
Adapun kalau terdapat adanya musim siklus pertukaran 
kodrat malaikat jadi manusia tiba masanya, itu karena dedikasi 
malaikat di dunia manusia sedang diperlukan. Begitulah 
hukum regulasi ruh itu diterapkan ke dunia manusia, setara 
dengan zaman sekarang ini, di mana perilaku manusia sudah 
menggambarkan peradaban inferno atau sukses Neraka. Maka 
akan terdapati kelahiran-kelahiran malaikat di dunia manusia 
dengan sendirinya, sebagaimana itu teridentifikasi sebagai star 
children atau anak-anak indigo. 
Peradaban manusia harus diperbaiki kembali, maka lahirlah 
anak-anak cerdas dan berbakat serta berbudi dan berakhlak 
baik. Itu sebabnya sekarang ini bermunculan anak-anak cerdas 
yang berbakat. Itulah mereka, malaikat-malaikat yang malang, 
yang harus jadi manusia, atau manusia-manusia mujur yang 
mendapatkan ruh malaikat. Nan, genetika manusia-lah yang 
sedang mengalami pembaharuan. 
Tapi bagaimana dengan takdir malaikat yang terkurangi, 
padahal keseimbangan di antara seluruh makhluk harus 
selalu seimbang. Sesungguhnya ras malaikat itu tak terkurangi 
walau harus mengimbangi populasi manusia yang memburuk 
habitatnya. Itu pun terkait dengan hukum alam, bahwa ras 
malaikat itu memenuhi alam semesta, sebagaimana malaikat 
itu diciptakan untuk segala pemeliharaan dan perbaikan, dan 
sebagai penyelenggara keseimbangan semesta dan makhluk. 
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Itu sudah merupakan suatu kebakuan atas takdir malaikat. Di 
mana mereka dibutuhkan untuk perbaikan, mereka diarahkan 
ke sana, menjadi sesuatu yang memberi energi pembaharuan 
dan perbaikan. 
Sesungguhnya, malaikat itu bisa disamakan dengan energi 
pembaharuan dan perbaikan di semesta. Secara umum, 
kualifikasi kebaikan, kebenaran dan kesempurnaan pun dapat 
dimaknakan pada para malaikat, seperti angin atau oksigen bagi 
kehidupan. Itulah fungsi malaikat di semesta. 
Tentu saja dalam klasifikasinya, malaikat yang meluruh ke dunia 
manusia berbeda dengan malaikat yang menjadi energi positif 
di semesta. Itu hanya terbedakan oleh klasifikasi kefungsian 
saja. Kalau ada malaikat dibutuhkan kefungsiannya untuk 
semesta, karakter ruhnya terniscayakan tersesuaikan dengan 
pemfungsiannya. Dan Kuadakan logika dan kecerdasan, 
dan kemampuan semesta menjadi habitatnya. Dan itulah 
sesungguhnya wujud kemutlakan dalam mencipta.
Dapat dibayangkan seperti Aku menggelembungkan ruh ion di 
semesta, dan kemudian Kuisi kecerdasan yang sesuai dengan 
kefungsian ciptaan-Ku itu Kuadakan. Kecerdasan apa pun dapat 
Kuadakan. Tak tersembunyi kualifikasi dan karakter kecerdasan 
Matahari atas Malaikat Jibril di hadapan publik dunia nanti. Dari 
sanalah umat manusia melihat betapa kalau Aku menginginkan 
ruh Matahari menjadi manusia. 
Selayak semuanya yang tak terhingga bisa menjadi terhingga, 
atau sebaliknya, yang terhingga bisa menjadi tak terhingga. 
Keterukuran menjadi non-logic kala menjadi rahasia ruh. Ruh 
besar atau ruh kecil nyatanya sangat terpaut dengan garis 
takdir yang menentukan. Dan garis takdir itu ditentukan oleh 
kekhusyukan beriman kepada Tuhan, karena daripadanyalah 
kebajikan itu berakumulasi, dan dapat menghambat sifat buruk 
dosa. 
Theological demons, tentang kuasa gelap yang dulu merupakan 
mitos adalah kebalikan dari mitos para dewa di Surga. Adapun 
sifat iblis yang diperankan oleh manusia horor, kini pembahasan 
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theological demons sudah sampai ke setan semesta, Black Hole. 
Tak ada superman di dunia nyata, tapi akan ada Malaikat Jibril 
yang menjadi nyata di dunia manusia. 
Black Hole sudah berinteraksi dengan anomali magnet 
bumi. Demikian, Malaikat Jibril sebagai superman yang akan 
mengurusi masalah-masalah kiamat yang disebabkan peranan 
Black Hole. Maka syukurilah kalau Aku mengadakan superman 
untuk menolong umat manusia. 
Perbaikan takdir manusia terpulang pada usaha manusia sendiri 
karena Kami sudah mengadakan prasarananya. Para Utusan-Ku 
sedang bekerja untuk memulihkan habitat manusia yang sedang 
memudar dan akan mengalami pertukaran kodrat. 
Adapun keterfungsian unsur negatif atau positif, tak lebih 
merupakan obyek pertukaran kodrat melalui evolusi yang 
berjangka waktu lama, yang terukur maupun yang sulit diukur. 
Sesungguhnya, obyektivitas takdir atas sesuatu terpulang pada 
unsur mana yang lebih dominan. 
Kalau tak demikian cara Pembalasan-Ku terhadap darma 
kebajikan atau karma dosa-dosa, bagaimana menyatakan 
bahwa semua perbuatan manusia niscaya ada balasannya, dan 
bagaimana mengutarakan bahwa Aku Maha Baik dan Maha 
Mencipta, tapi juga Maha Adil dan Maha Membalas? Dan kalau 
mendapati suatu takdir buruk, itu niscaya adalah Pembalasan-
Ku atas perbuatan buruk jua. 
Kenapa ada orang yang terlahir cantik atau tampan, dan sukses? 
Dan mengapa ada orang cacat dari sejak lahir dan hidup susah? 
Demikian bahkan ada manusia yang kemudian terlahir menjadi 
monyet, atau ada monyet yang kemudian terlahir menjadi 
manusia sehingga bayangan wajah monyet tergambar pada 
parasnya, tapi itu bukan merupakan perwujudan Teori Darwin. 
Mengapa ada bangsa yang berkultur tinggi, penduduknya 
sejahtera, tingkat ekonominya tinggi, penduduknya berwajah 
tampan dan cantik. Dan ada bangsa yang terbelakang, miskin, 
tak beradab dan sengsara, dan penduduknya berwajah jelek dan 
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berkulit hitam legam.
Demikian orang-orang yang berbudi, cerdas, dan semasa 
hidupnya memberikan manfaat terhadap bangsa dan negaranya, 
dan sesamanya, maka orang-orang dengan tipologi semacam 
itu akan terlahir lagi di negara maju yang sejahtera, walaupun 
sesungguhnya dia dulu berkulit hitam dan sengsara. 
Adalah lazim orang-orang kulit putih yang tampan, kalau 
beradab buruk dan banyak dosa, dia akan terlahir lagi di tengah 
bangsa berkulit hitam dan negara yang terbelakang. Itu adalah 
tipologi pembalasan atas karmanya. Sedangkan orang-orang 
kulit hitam di negara yang terbelakang, kalau semasa hidupnya 
banyak berbuat baik, maka mereka terlahirkan sebagai warga 
kulit putih di negara maju dengan wajah yang rupawan. 
Bangsa Asia yang rupawan, cerdas, dan sejahtera adalah 
merupakan peringkat takdir baik yang berimbang, tak buruk, 
tapi tak tergolong yang terbaik. Dan itu merupakan takdir 
perantara dari yang terbaik dan yang terburuk. Orang-orang 
kulit hitam yang berwajah jelek lazimnya akan terlahir lagi 
menjadi orang-orang tampan atau cantik. Begitulah tipologi 
karunia bagi yang pernah selama hidupnya menderita berwajah 
buruk rupa selamanya. 
Dan tentu penyikapan itu berbeda bilamana si buruk rupa itu 
tetap berperilaku buruk, maka dia akan terlahir lagi di daerah 
kelam dan tetap berkulit hitam dan berwajah buruk. Jadi, tak 
selamanya orang-orang berkulit putih tetap berkulit putih, dan 
tak selamanya orang-orang kulit hitam tetap berkulit hitam dan 
sengsara.
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obaMa adalah reinkarnaSi 
abrahaM lincoln

Adapun Presiden Obama yang berkulit hitam tapi jadi 
Presiden Amerika, sesungguhnya itu karena Aku ingin 

memberi tanda Karunia-Ku kepada Abraham Lincoln, yang 
di masa pemerintahannya, dia memperjuangkan nasib warga 
kulit hitam dengan membebaskan perbudakan di Amerika. 
Obama adalah reinkarnasi Abraham Lincoln. Obama sebagai 
satu-satunya Presiden Amerika yang berkulit hitam, dan 
akan tercatat sebagai reinkarnasi Abraham Lincoln yang 
memperjuangkan hak asasi warga kulit hitam di Amerika. 
Terpilihnya Obama menjadi Presiden Amerika memang 
merupakan surprise bagi dunia. Amerika pun terpuji karena 
demokrasinya mapan. Nun, ruh Abraham Lincoln yang dimiliki 
Obama itulah yang memberinya aura bijak yang menawan hati 
bangsa Amerika. Penjelasan-Ku ini menerangkan bahwa aura 
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kebajikan seseorang dipastikan berasal dari identitas ruhnya. 
Dan personifikasi pembalasan kebajikan pun dapat Kami 
jelaskan seapa adanya melalui identitas ruh Obama, yang adalah 
Abraham Lincoln. Itu menarik untuk dibahaskan, sebab sebagai 
Presiden Amerika yang berkulit hitam, Obama merupakan 
presiden yang berkharisma karena memerintah di suatu negara 
adi kuasa di dunia. 
Pemerintahan Obama justru eksis di tengah dunia sedang 
mengalami gejolak kiamat. Tapi justru pahala Abraham Lincoln 
yang menyatu dengan pahala Obama terhitung sebagai imbalan 
pertolongan Tuhan terhadap nasib Amerika yang akan berubah 
jadi kutub es. Dan hal itu pun adalah merupakan ekses dari 
percobaan-percobaan nuklir Amerika, yang antara lain telah 
diadakan di daerah kutub es. 
Tentu ada pertimbangan yang khusus, mengapa reinkarnasi 
Abraham Lincoln, Obama, yang mendapat takdir jadi Presiden 
Amerika. Demikian ingin Kami jelaskan, bahwa suatu kuasa 
yang disegani di dunia, niscaya Kami perhitungkan serangkaian 
pahala-pahala besar yang ada pada diri seorang Presiden 
Amerika. Demikian, pahala besar Abraham Lincoln menyatu 
dalam diri Obama, yang Kami anggap cukup punya reputasi tak 
hanya dalam mengurusi bangsa Amerika saja, tapi juga terhadap 
bangsa-bangsa lain di dunia. 
Sebagai polisi dunia, Amerika diharapkan prakarsanya atas 
masalah-masalah dunia dan penyelamatan atas bangsa-bangsa. 
Demikian, Aku membuat suatu ketentuan atas Amerika yang 
juga Kupandang akan mengalami banyak bencana-bencana 
besar di negerinya, terutama yang terkait dengan perpindahan 
kutub es Arktik ke wilayah Amerika dan sekitarnya. 
Sehingga dipadankan pahala Abraham Lincoln dan Obama 
dapat Kami jadikan jalur Pertolongan-Ku atas bangsa Amerika 
yang akan dirundung bencana badai-badai salju ekstrem. 
Demikian, bangsa Amerika patut fokus bersuci agar segera 
dapat dievakuasi ke bumi yang baru. 
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Demikian, keadikuasaan Amerika di dunia itu sesuai untuk 
segera memulai memprogramkan ke dunia Penyelamatan-Ku 
ini. Selayak mengiringi program penyelamatan Amerika yang 
harus bergegas mengurusi pensucian bangsanya, agar dapat 
segera mengevakuasi bangsanya berpindah ke bumi yang baru. 
Adapun teknologi antariksa dan penerbangan angkasa 
luar Amerika sudah tinggi. Cukup meningkatkan sedikit 
saja, Amerika sudah dapat menciptakan pesawat antariksa 
intergalaksi. Adapun itu cukup berpeluang untuk menjadi 
pioner mengangkat penduduk bumi ini untuk berpindah ke 
bumi yang baru.
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SuSilo baMbang yudhoyono 
adalah reinkarnaSi Suyudana / 

duryudana

Demikian garis besar Kebijakan-Ku terkait dengan hukum 
reinkarnasi. Bahwa trah kepemimpinan itu bisa Kami 

atur demi kemaslahatan umat manusia, ataupun sebaliknya. 
Penghakiman atas kesalahan pemimpin di zaman purba dapat 
Kami satukan dengan kesalahan pemimpin negara di akhir 
zaman ini, agar tersaksikan Asas Keadilan dan Asas Hukum 
Pembalasan-Ku. 
Sebagaimana Pengadilan dan Penghakiman-Ku untuk Indonesia 
yang Kukaitkan dengan kesalahan SBY, yang adalah reinkarnasi 
Suyudana atau Duryudana. Perang Mahabarata antara 
Kurawa dan Pandawa telah mengakibatkan kiamat. Di zaman 
Mahabarata, Aku menurunkan Wahyu-Ku saat Aku mendapati 
peperangan antara Kurawa dan Pandawa. 
Maka sesungguhnya sebelum teradakan suatu kekiamatan, 
niscaya Aku mendatangkan Surga dan memberikan ajaran yang 
paripurna terkait metode regulasi ruh dan hukum reinkarnasi. 
Sebagaimana keadaan yang setara itu pun kini sedang terjadi. 
Indonesia terkutuk karena menolak Wahyu-wahyu-Ku dan 
Surga serta Kerajaan-Ku. 
Kala bumi sedang berproses kiamat sekarang ini, Kuajukan 
Susilo Bambang Yudhoyono selaku reinkarnasi Suyudana 
atau Duryudana, sebagai mantan pemimpin negara yang 
Kupertanggungkan pengadilan atas dirinya itu. Sebagai orang 
yang dalam peranannya sebagai pemimpin negara, telah 
menyebabkan dua keterkutukan kiamat, yaitu pada masa 
lampau (Mahabarata), dan yang terkini akibat penzaliman 
terhadap Eden di masa pemerintahannya. 
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Demikian, publik dunia sedang menyaksikan Penyikapan-Ku 
atas dua hal yang berbeda, antara SBY dan bangsa Indonesia, 
dengan Obama dan bangsa Amerika. Tentu harus dijelaskan apa 
gerangan yang memungkinkan hal itu terjadi. Walaupun banyak 
pertimbangan lain berkenaan dengan politik dan karakter 
bangsa. 
Banyak hal yang merupakan pertimbangan atas kemenangan 
Obama menjadi Presiden Amerika. Akan tetapi, dari Sisi-Ku 
harus pula dapat dijelaskan garis peruntungan seseorang itu 
karena apa? Demikian, Penjelasan-Ku tentang darma seorang 
presiden dari negara adikuasa seperti Amerika Serikat. 
Kalau umat manusia memang tahu perjuangan Abraham Lincoln, 
dan kini menyaksikan karakter Obama dalam memimpin 
Amerika, kiranya itu pun dapat menjadi kesaksian atas hukum 
reinkarnasi yang menjadi jelas. Karena ada sosok Abraham 
Lincoln dan sosok Obama yang memperjelas Perhitungan-
perhitungan-Ku dalam membalaskan perjuangan seorang 
presiden yang bijak dan bersahaja, dan memberi penauladanan 
yang baik dalam sejarah dunia. 
Adapun Pengadilan-Ku untuk SBY dan Indonesia, sedang 
Kami jadikan materi isian Kitab Suci Eden. Dari kedua sosok 
presiden tersebut, kiranya itu dapat menjadi kajian tentang 
karunia dan kutukan. Dengan adanya konsiderasi Pengadilan-
Ku yang berbeda atas kedua presiden tersebut, jadilah hal itu 
sebagai kesaksian hidup yang bisa membuktikan Karunia-Ku 
atas pahala kebajikan seorang presiden, dan juga kerasnya 
Hukuman-Ku terhadap seorang pemimpin dan bangsanya, kala 
tersalah terhadap Karunia-Ku yang Kudatangkan kepadanya. 
Kuharapkan Penjelasan-Ku ini bisa menggerakkan semangat 
bersuci pada para pemimpin negara dan tokoh negarawan. 
Kemelut dunia yang menegangkan urat syaraf para pemimpin 
negara pada saat ini, mengakibatkan semua pihak mengupayakan 
penguatan angkatan bersenjatanya dan peralatan perangnya. 
Masalah nuklir pun semakin mengkhawatirkan ketika Iran 
sebagai negara yang termasuk wilayah yang dilanda konflik, 
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program nuklirnya dikhawatirkan sudah dapat menciptakan 
senjata nuklir. Dan itu berbahaya kalau terpakai di daerah 
konflik Timur Tengah yang kini semakin tragis oleh serangan 
koalisi Saudi Arabia ke Yaman yang ingin menghabisi Al Houthi, 
penganut Islam Syiah. 
Selayak Saudi Arabia dan sekutunya tak melakukan hal itu, dunia 
Islam semakin parah terpuruk, Islam akan kalah dan terlunta-
lunta, dan akan berakhir oleh perilaku umat Islam sendiri. 
Adapun Iran disoroti program nuklirnya karena dikhawatirkan 
suatu saat Iran akan menyuplai senjata nuklir kepada pejuang 
Muslim radikal yang memusuhi Israel, Amerika dan sekutunya. 
Dan lebih dikhawatirkan lagi bila teroris ISIS bisa mendapatkan 
senjata nuklir, dan itu bisa dipakai untuk menyerang Eropa 
sebagai wilayah sekutu Amerika yang jaraknya dekat dengan 
wilayah basis Muslim radikal, terutama ISIS. Maka perang 
nuklir di dunia pun tak terelakkan lagi. 
Bom nuklir merupakan ancaman yang amat menakutkan 
semua negara dan bangsa-bangsa. Dan nuklir adalah pemusnah 
massa. Dan sesungguhnya percobaan-percobaan nuklir yang 
banyak dilakukan negara-negara pemilik nuklir itulah yang 
Kusalahkan telah menjadikan bumi ini rusak parah sehingga 
bumi mengalami pemanasan global dan pencairan es di kutub. 
Demikian dunia pun diliputi perubahan cuaca ekstrem. 
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indoneSia dan aMerika-lah yang Paling 
MeMbuTuhkan PengevakuaSian karena 

wilayah negaranya akan Menjadi kuTub 
MagneT dan kuTub eS

Kini badai salju ekstrem itu sering melanda Amerika, 
demikianpun tornado. Kunyatakan itu adalah merupakan 

konsekuensi percobaan-percobaan nuklir yang dilakukan oleh 
Amerika sebagai negara adikuasa, yang menjalankan perannya 
sebagai polisi dunia mau tak mau harus memiliki peralatan 
senjata dan angkatan bersenjata yang terkuat di dunia. 
Relevansinya sudah Kami sebutkan, akan tetapi obyektivitas 
adanya percobaan-percobaan nuklir yang terbanyak juga telah 
dilakukan oleh Amerika. 
Itu sebabnya, harus Kunyatakan bahwa saat ini sedang terjadi 
perpindahan kutub es. Itu sebabnya Amerika sering dilanda 
badai salju tebal, tapi itulah resiko percobaan-percobaan nuklir 
yang merusak alam. Maka waspadailah badai salju itu sebagai 
keterolahan perpindahan kutub es Antartika dan Arktik. 
Demikian bangsa yang paling membutuhkan berevakuasi ke 
bumi yang baru selain bangsa Indonesia yang sedang mengalami 
penenggelaman, juga adalah bangsa Amerika yang negaranya 
akan tertutup oleh salju ekstrem tebal. 
Kembali ke hal anugerah bagi Amerika yang memiliki presiden 
yang memiliki jasa besar dari kepemimpinan Abraham 
Lincoln sekaligus Obama, dari pahala mereka berdua itulah, 
bila diperhitungkan perbanyakan pahalanya, bisa menjadi 
pertolongan bagi bangsa Amerika. Demikian keterpilihan Obama 
dua kali menjadi Presiden Amerika adalah prestasi Abraham 
Lincoln dan prestasi Obama sendiri di masa pemerintahannya. 
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Gunung lumpur Lapindo di Sidoarjo menjadi gunung batu yang 
mengandung magnet yang maha kuat sehingga akan menjadi lokasi 
kutub magnet yang baru.

Badai salju ekstrem yang sering melanda Amerika menandakan 
perpindahan kutub es ke Amerika.
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Penjelasan-Ku ini adalah untuk menjelaskan pembayaran atas 
perjuangan seorang presiden di masa lalu dan masa sekarang. 
Diterimanya tokoh berkulit hitam menjadi presiden di suatu 
negara adidaya adalah prestasi demokrasi di kalangan bangsa 
Amerika. Nun, itu pun merupakan hasil perjuangan Abraham 
Lincoln dan hasil prestasi perjuangan Obama sendiri di tengah 
bangsa Amerika yang sportif dalam berdemokrasi. 
Demikian ada relativitas peruntungan di kalangan orang-
orang kulit hitam dan kulit putih, sebagaimana Karunia-Ku 
pun mengikuti relativitas dalam hukum regulasi ruh. Faktor 
relativitas ada dalam semua tanggapan aksi dan reaksi, serta 
sebab dan akibat. Maka itu pun mempengaruhi konstruktivisme 
pasal hukum regulasi ruh yang juga terkait langsung pada 
penerapan hukum reinkarnasi. 
Demikianlah dari alkisah Abraham Lincoln dan Obama terdapat 
kualifikasi pahala yang berbeda penerapannya, tak seperti takdir 
ada orang kulit putih yang menjadi orang yang berkulit hitam 
sebagai punishment atas dosa-dosanya. Tapi, ada orang kulit 
putih yang menjadi orang kulit hitam justru untuk menyatakan 
prestasi perjuangannya. Demikian relativitas yang puguh dalam 
hukum reinkarnasi, dan hukum regulasi ruh yang seksama 
perhitungannya.
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Teori darwin iTu Tak Mengena 
TerhadaP Teori MuTaSi raS 

dan geneTika

Manusia bukan evolusi dari monyet, itu berbeda ras dan 
genetik. Walaupun monyet atau orangutan adalah 

binatang yang paling mirip bentuk fisiknya dengan tubuh 
manusia, tapi kemiripan bentuk fisik itu dapat dikredibelkan 
semacam kutukan bagi orang yang suka mencuri atau 
merampok atau merampas hak orang lain secara semena-mena. 
Dan ketika perbuatannya itu diperturutkannya sebagai habitat 
sifat, demikian ada manusia yang dikutuk.
Setelah kematiannya, dia tak kembali jadi manusia lagi, 
tapi berubah kodrat menjadi monyet atau orangutan. Atau 
sebaliknya, ada monyet jadi manusia, ketika menempuh 
peralihan perjalanan takdirnya menuju jurusan yang membaik. 

Maka teori Darwin tak mengena.

Monyet memang bisa jadi manusia, demikian sebaliknya. Manusia pun 
bisa jadi babi. Semua terpulang kpd karma dan hukum reinkarnasi.
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Berarti dia sudah dalam periode berbalik, dan sedang 
meninggalkan takdirnya dari takdir yang terburuk. Dan 
takdirnya itu akan terus membaik sampai kepada takdir yang 
terbaik.
Interaksi kompleks pada semua unsur menghadirkan 
keragaman sifat dan wujud. Relativitas keterciptaan pun secara 
umum meluruh kepada seluruh yang ada dalam semesta dan 
pada segenap makhluk hidup. Seluruhnya berkenaan dengan 
proses reaksi kimia dan energi dari interaksi muatan negatif dan 
muatan positif. 
Skala muatan positif bermula pada penciptaan benda semesta 
yang adalah Matahari dan pada manusia adalah laki-laki, 
sedangkan muatan negatif ada pada Black Hole, sedangkan 
pada manusia adalah perempuan. Demikian, hukum alam pada 
semesta dan pada manusia sudah Kujelaskan.
Bahwa energi itu kekal dan tak bisa musnah, dan bahwa materi 
dan energi sebenarnya merupakan dua bentuk berbeda dari 
sesuatu yang sama. Itu sesuai dengan mekanisme liputan 
Kemahaglobalan-Ku dan Kemaharuhan-Ku yang kekal berotasi 
dan ada reaksi ruh yang berinteraksi dalam reaksi kimia antara 
yang bermuatan positif terhadap yang bermuatan negatif sebagai 
obyek hukum alam. 
Keterangan ini merupakan keterangan standar basis tentang ruh 
dan kehidupan dan penciptaan. Bahwa hukum alam tak selesai 
pada hukum fisika saja, ada faktor ruh yang tak bisa diadakan 
oleh siapa pun. 
Pendalaman dan perluasan Teori Kuantum atau yang diutamakan 
untuk menyanggupkan ditemukannya Teori Segalanya (Theory 
of Everything), yaitu teori yang mempersatukan mekanika 
kuantum dan relativitas umum. Yang dalam hal itu penyatuan 
kedua teori tersebut hendaklah memperhitungkan kekekalan 
energi di seluruh alam semesta karena ada hukum alam yang 
berada dalam liputan Kemahaglobalan-Ku dan Kemaharuhan-
Ku yang tak terukur dalam wawasan ketidakterhinggaan. 
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Adapun dalam ketidakterhinggaan, Aku tak terciptakan dan 
takkan menua dan mati. Dan dalam Ketakterhinggaan-Ku itu 
Aku Maha Sempurna. Dan dalam Kemahasempurnaan-Ku, 
Penciptaan-Ku atas segalanya pun sempurna karena dalam Aku 
mencipta sudah Kuperhitungkan setiap kefungsian. 
Yang sempurna itu baru sempurna bila saling melengkapi satu 
sama lainnya. Demikian, setiap kesempurnaan teradakan melalui 
eksistensi diri yang terlengkapi, sebagaimana Aku senantiasa 
menciptakan segala hal secara berpasang-pasangan, yang saling 
membutuhkan dan melengkapi, dan membuat regenerasi. Dan 
juga membuat perbedaan di antara satu sama lain yang kontras 
dan berlawanan supaya terjadi reaksi-reaksi yang kontradiktif 
maupun yang harmoni, sampai menemukan suatu yang baru 
atau genetika baru. 
Kuadakan setiapnya dalam keadaan inkompletif (suatu keadaan 
yang belum lengkap), supaya ada reaksi kimia di antara satu 
sama lain yang berbeda sifat maupun yang sesifat. Demikian, 
mekanisme kehidupan itu terjalin dan senantiasa menciptakan 
dinamika dan pembaharuan dan regenerasi. 
Dan Ketidakterhinggaan-Ku komprehensibel sebagai 
Kemahakuasaan yang tak tertandingi. Dan Aku-lah yang 
membuat suatu susunan dan ukuran-ukurannya atas hal 
apa pun. Demikianpun standardisasi atas semua hal yang 
berketetapan ukuran standarnya maupun yang tak berketetapan 
standarisasinya. Karena tak semua hal itu selesai pada suatu 
kurun waktu atau pijakan standarisasinya yang tak pernah bisa 
teradakan. 
Segala sesuatu yang ada di bumi ini dan yang terpakai dapat 
teradakan standarisasinya, tapi menjadi benda asing di planet 
lain. Karena tak dikenali di suatu wilayah yang lain, maka 
menjadi tak berguna. Demikian, Aku menganalogikan sesuatu 
yang penting menjadi tidak penting di tempat yang lain, atau 
yang tak penting menjadi penting pada suatu masa. 
Seperti halnya peranan iblis menjadi penting untuk menghadirkan 
Neraka dan kiamat ketika diperlukan pembaharuan. Dan 
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pembaharuan baru bisa teradakan kalau semua hal harus 
diganti atau diperbaharui. Maka peranan malaikat pun yang 
menjadi penting. Nan, peranan manusia pun menjadi tak 
penting kala kiamat harus diadakan, tapi menjadi penting kala 
harus mengawali suatu peradaban dan mengisi kehidupan pada 
suatu bumi. 
Bahwa semua ketentuan takdir itu berbeda-beda dan beraneka 
ragam. Menjadi iblis atau malaikat ataupun manusia, bagi-
Ku itu semuanya penting, harus ada dan Kuadakan. Karena 
semuanya memiliki kefungsian dan makna dalam proses 
kosmos. Dan bagi-Ku semuanya tak ada yang lebih penting 
dari yang lainnya, karena semuanya adalah esensi kehidupan 
dari alam. Dan pengeksisan atas semuanya adalah karena alam 
adalah keseluruhan jiwa yang diobyektifkan. 
Adapun Tuhan yang dicari Wujud-Nya dan Eksistensi-Nya 
adalah keliputan alam itu sendiri, karena Tuhan adalah logika 
alam dan yang imanen, senantiasa ada dalam semua reaksi alam 
dan kehidupan, dan berada dalam semua struktur-struktur dan 
yang menentukan proses-proses alam. Dan Aku adalah akal 
yang tertinggi, Pencipta dan Penyatu serta Penentu atas segala 
sesuatu. 
Seperti halnya siapa yang bertakdir jadi manusia atau menjadi 
Matahari atau bumi, niscaya setiap takdir ditentukan dengan 
perolehan jenis ruhnya. Daripadanya, bangunan dan perwujudan 
fisik pun tersesuaikan dengan jenis ruhnya. Maka sesungguhnya 
semua kejadian dan keterciptaan maupun kelahiran terlebih 
dahulu adalah melalui penentuan jenis ruhnya.
Setelah itu evolusi keterciptaan pun teradakan melalui 
standardisasi hukum alam. Evolusi penciptaan niscaya terawali 
oleh reaksi kimia dari unsur-unsur positif dan negatif karena 
itu sudah ketetapan hukum alam. Evolusi didorong oleh dua 
mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik 
(genetic drift). 
Seleksi alam merupakan proses yang menyebabkan sifat terwaris 
yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi 
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organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi. Dan 
sebaliknya, sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang.
Sementara itu, hanyutan genetik merupakan proses bebas 
yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat 
suatu populasi. Perubahan dihasilkan oleh hanyutan genetik 
dan seleksi alam, dan perubahan itu akan berakumulasi dan 
menyebabkan perubahan yang substansial pada organisme. 
Proses tersebut mencapai puncaknya dengan menghasilkan ras 
genetika baru maupun spesies baru. 
Darwin menyadari bahwa seleksi alam merupakan hasil 
dari interaksi antara populasi dan lingkungannya. Adapun 
makhluk hidup perlahan berevolusi menyesuaikan diri dengan 
hukum alam. Yang cerdas, yang berani dan yang berkuasa 
yang menentukan arah peradaban. Dari mana kecerdasan dan 
keberanian? Ialah dari tipe ruh. 
Maka sesungguhnya, tipe jenis ruh berkualitas itu penting 
dan kualitasnya perlu dijaga keabadiannya turun temurun, 
dari generasi ke generasi selanjutnya. Dan dari penjagaan dan 
pemeliharaan ruh yang berkualitas, niscaya melalui keluhuran 
budi pekerti dan perbanyakan kebajikan. 
Teori Darwin menggambarkan nenek moyang manusia berasal 
dari evolusi genetika, dari monyet atau simpanse. Adapun 
Darwin mengajukan mekanisme yang berbeda sebagai penyebab 
perubahan dalam spesies. Kehamilan pada simpanse betina 
tak mungkin dapat terjadi karena hubungan seksual dengan 
manusia, demikianpun sebaliknya.
Sekalipun bisa terjadi hubungan seks abnormal antara simpanse 
atau monyet dengan manusia, tapi pembuahan sel telur tak 
bisa terjadi pada hubungan seks antara manusia dan binatang. 
Fertilitas sulit terjadi karena perbedaan genetika manusia 
dengan binatang.
Meskipun peneliti J. Michael Bedford menemukan bahwa 
sperma manusia bisa menembus membran pelindung terluar 
telur binatang siamang (Gibbon), itu menyimpulkan bahwa 
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ada kekhususan spermatozoa manusia yang tidak terbatas 
pada manusia saja, tetapi mungkin juga bisa terhadap primata 
hominoidea. Namun dari spekulasi tersebut, tak terbukti adanya 
manusia simpanse yang pernah dikonfirmasikan telah dapat 
ditemukan. 
Adapun semua penyimpangan seksual yang terjadi antara 
manusia dan binatang, bisa dijelaskan melalui lacak identitas ruh 
orang yang suka menyetubuhi binatang. Adapun tipologi orang-
orang yang bersedia menyetubuhi binatang, itu sesungguhnya 
baru terlepas dari kodrat binatang dan ketika menjadi manusia, 
syahwat kebinatangannya masih suka merongrongnya. Itu 
karena di dalam dirinya masih memiliki sisa kromosom binatang.
Dan itu suatu hal yang bisa dijelaskan sebagai perubahan 
kodrat yang bergradasi, sesuai dengan hukum alam yang tak 
memastikan kesempurnaan kodrat sebelum ada kepastian 
pelunasan karma. Segala perhitungan atas karma terletak pada 
seberapa jauh karma yang harus ditebus. 
Adapun semua hal itu berevolusi, demikianpun takdir dan 
kodrat. Bisakah manusia menghapuskan karma dosa-dosanya 
seketika? Atau bisakah ruh seekor binatang dapat seketika 
beradaptasi secara sempurna sebagai manusia? Tentu ada fase 
penyesuaian melalui sosialisasi lingkungan dan pendidikan 
akhlak dan moral yang mendasari adab seseorang, yang 
mantan binatang itu, dapat menghapuskan pengaruh kelainan 
kromosomnya. 
Betapa manusia itu tak terbiasa melepas sifat-sifat bawaannya 
dalam seketika. Tapi bilamana ada orang semacam itu di 
masyarakat, kini dapat menasehatinya dengan menjelaskan 
kepadanya apa sesungguhnya yang harus diperbuat bilamana 
dia terangsang bersetubuh dengan binatang lagi. Bahwa dia 
harus mengikuti tes-tes kejiwaan dan bimbingan ahli yang tahu 
cara mengatasi masalah-masalah kejiwaan. 
Nan, ahli kejiwaan pun hendaknya mengkaji Penjelasan-Ku 
ini, bahwa cara mengatasi masalah kelainan jiwa orang-orang 
yang sedang mengalami transisi kodrat semacam itu hanya bisa 
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diarahkan kepada penebusan karma. Sehatkan jiwanya melalui 
bergiat melakukan kebajikan, maka bimbingan untuknya adalah 
mengarahkan kepada kegiatan sosial yang bermanfaat dan 
bermaslahat bagi sesama. Kalau tabungan pahalanya cukup, 
maka hal itu bisa jadi pemunah dorongan syahwatnya yang 
abnormal tersebut. 
Kalau yang dimaksudkan Teori Darwin evolusi perubahan 
genetika dari simpanse yang semakin memanusia itu adalah 
merupakan evolusi alamiah melalui mekanisme seleksi alam 
dan hanyutan genetik, sedangkan takdir manusia itu berbeda 
dengan takdir binatang. 
Hal itu tak bisa menjadi satu alur. Karena ada Pasal Hukum-Ku 
sebagai Pencipta takdir, bahwa kalau Aku membiarkan hawa 
nafsu binatang mengaliri manusia hingga menguasai seluruh 
kesadarannya dalam bersetubuh dengan binatang, maka di 
dunia manusia akan terhadirkan kelahiran manusia-manusia 
setengah binatang. Dan itu merupakan spesifikasi suatu jenis 
genetika tersendiri di dunia manusia.
Maka pada spesifikasi genetika, secara umum akan terdapat 
suatu garis jenis genetika yang lain, yang spesifikasinya adalah 
manusia setengah binatang, atau binatang setengah manusia. 
Maka peradaban manusia pun takkan sealur. Harus ada 
penyelenggaraan sistem hukum yang melindungi genetika 
manusia sejati, dan ada pengaturan hukum untuk manusia 
setengah binatang. Kalau tidak, peradaban manusia bisa punah, 
padahal Aku tak menginginkan hal itu. Demikian, keabnormalan 
semacam itu tak mendapat tempat di dunia manusia. 
Aku Tuhan Pencipta takdir, maka tak Kuadakan jalur implantasi 
yang dapat membuahi sel telur sehingga menjadi embrio. 
Kalau Aku tak mengadakannya, maka tak mungkin sperma 
binatang dapat membuahi sel telur pada seorang perempuan, 
demikianpun sebaliknya. Nan, apakah Aku tak mengindahkan 
persetubuhan manusia dengan binatang? Karena sesungguhnya 
birahi terhadap binatang itu ada di kalangan manusia. Bahkan 
perkawinan antara manusia dengan binatang ada yang 
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melakukannya secara terbuka, mengapa demikian? 
Demikian bilamana manusia sedang dalam masa peralihan 
kodratnya. Dan itu merupakan tanda-tanda akhir zaman, 
manusia dikuasai oleh kuasa gelap. Demikian, banyak manusia 
laki-laki maupun perempuan memperturutkan gejolak 
syahwatnya terhadap binatang. 
Demikian, masalah kejiwaan yang ekstrem Kusisipkan di tengah 
bab Teori Darwin yang Kusebutkan tak mengena. Ada missing 
link pada Teori Darwin. Dia tak memperhitungkan penerapan 
takdir, yang tak dimungkinkannya satu alur takdir dan kodrat 
manusia dengan binatang. Beginilah Tanggapan-Ku atas 
hipotetis hibrida simpanse dan manusia. 
Hipotetik spekulasi humanzee mengarah pada adanya spekulasi 
bahwa persilangan di antara keduanya atau hibrida adalah 
dimungkinkan. Dan untuk spesifikasi genetika “chuman” 
mengacu kepada hibrida simpanse jantan dan manusia 
perempuan, dan humanzee atau manpanzee mengacu kepada 
hibrida manusia laki-laki dan simpanse perempuan. 
Setidaknya Teori Darwin diteruskan dan diperdalam oleh para 
peneliti yang menaruh perhatian untuk membuktikan asal 
muasal dan evolusi manusia demi membuktikan kebenaran 
Teori Darwin. Dan apabila Aku menganjurkan, para peneliti 
sebaiknya mengacu dari apa-apa yang Kujelaskan sekarang 
ini, demikian penelitian mereka terarah kepada yang lebih 
bermanfaat. 
Kudorong penelitian yang lebih serius tentang bagaimana 
mewujudkan genetika menjadi lebih baik. Itu lebih berguna 
daripada memikirkan kebenaran Teori Darwin. Para ahli 
hendaklah satu suara untuk memperbaiki genetika manusia, 
yang pada saat sekarang ini terongrong akan mengalami 
perubahan kodrat yang memburuk, menjadi binatang atau 
iblis. Itu jauh lebih baik dan berguna untuk menahan lajunya 
perubahan kodrat manusia ke hewan atau menjadi setan. 
Surga sudah datang. Dengan bersuci saja, manusia bisa selamat 
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dan bisa cerdas, dan sejahtera, dan dirahmati. Mengapa tak 
memilih itu saja, daripada mengotak-atik takdir dan kodrat? 
Manusia kini merasa sudah bisa merekayasa kehidupan dengan 
menulis ulang kode DNA. Pengetahuan terbuka dengan urutan 
10.000 genome manusia, dipercaya dapat mengubah segalanya, 
semenjak manusia menjadi lebih cerdas mengotak-atik DNA dan 
genome, selayak industri digital menyanggupkannya. Dan para 
ahli ilmu genetika memimpikan dapat mengadakan penciptaan 
spesies manusia yang sama sekali baru. 
Mengapa manusia tak mensyukuri takdir dan kodratnya? Kalau 
ingin lebih cantik atau lebih tampan, lalu mengoperasi plastik 
wajahnya, itu masalah selera dan humor teknologi dan sains. 
Sebab semua orang bisa menilai karakter sifat sang pemalsu 
wajah. Pura-pura jadi diri sendiri, padahal sudah pakai wajah 
lain. 
Sesungguhnya orang-orang yang melakukan operasi plastik itu 
adalah orang-orang yang tak berkepribadian, karena tak malu 
memalsukan wajahnya sendiri secara terbuka. Dia pun diketahui 
gampang melakukan manipulasi dan pemalsuan. Mengapa 
tidak? Wajahnya sendiri saja dipalsukan, apalagi hal-hal lain 
yang bisa mencurangi. Nan, itu tak sulit-sulit untuk dibuktikan. 
Kemujuran dan keberkahan yang dirahmati tak dapat diraih 
melalui kepalsuan, kecurangan dan manipulasi. Tunggulah 
wajah-wajah palsu itu akan merongrong, seperti halnya payudara 
palsu Melinda Dee, yang membuatnya semakin menderita 
di penjara. Sesungguhnya itu dapat dijadikan pelajaran bagi 
wanita-wanita yang suka memalsukan dirinya. Bukan saja hal 
itu akan menimbulkan malapetaka dunia kosmetik dan operasi 
plastik, nun terutama laju penurunan akhlak dan moral, yang 
khususnya meliputi kaum perempuan modern, akan sampai 
kepada kematian etika moral. 
Abstraksi suatu gejala gaya hidup berlebihan yang tidak beracuan 
pada realita dan kerangka moral, akan berujung kepada kesia-
siaan dan kemudaratan, kemudian menjadi penderitaan dan 
siksa. Bagaimana kalau silikon di tubuh seseorang itu menjadi 
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abses? Silikon dan pemutih kulit serta segala tetek-bengek yang 
terkait dengan kecantikan palsu, bila tak lagi adaptable dalam 
metabolisme tubuh, akan membengkak dan menyakitkan. 
Di usia tua, manusia menjadi renta dan tubuhnya tak bisa 
beradaptasi lagi dengan sesuatu yang asing, yang pernah 
diimplan ke dalam tubuhnya, itu dapat mengakibatkan bencana 
bagi dirinya. Tubuh orang sehat saja kini rentan dihinggapi 
penyakit karena virus-virus ganas yang sulit dibasmi, dan itu 
mengincar siapa saja. 
Maka cobalah menjauhi gaya hidup berlebihan dan absurd, 
karena pembalikan nasib itu kini layak dijadikan solusi untuk 
mengatasi kesalahan abstrus. Siapa yang tak ingin lebih cantik, 
padahal dia punya uang untuk operasi plastik? Itulah kesalahan 
abstrus, yaitu kesalahan yang sulit dipahami, karena operasi 
plastik yang menjadikan orang terlihat lebih cantik sepertinya 
tak melanggar hukum apa pun.
Tapi pemalsuan tubuh atau wajah bisa berarti penipuan atau 
manipulasi apalagi operasi plastik itu mahal pengadaan dananya, 
dan bisa dimungkinkan di sanalah manusia bisa tersalah. Dari 
terapi kejiwaan orang-orang yang mengoperasi plastik wajahnya, 
niscaya terdapat egosentris dalam karakter sifatnya. Itu saja 
dapat membuatnya larut pada suatu karakteristik keegoan. Dan 
kalau itu dominan, maka akan merupakan gangguan bagi orang 
lain. 
Adapun itu berbeda hal dengan masalah variasi genetic yang 
telah “disalahgunakan sampai menjadi malapetaka” kata 
Enriquez (penulis). Kalau sudah tahu itu malapetaka, mengapa 
disalahgunakan pula? Ide mengubah genetik manusia salah 
arah, kalau yang bisa dilakukan adalah mengembangbiakkan 
humanzee, hibrida manusia-simpanse. Itu suatu kemunduran 
logika sains. 
Sebagaimana ilmuwan sudah memahami bagaimana DNA 
bekerja, dapat dipahami bila mereka ingin mengotak-atik 
genetika, tapi itu tak bertanggung jawab kalau melanjutkan 
dan mempraktekkan Teori Darwin. Itulah malapetaka yang 
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disalahgunakan, karena untuk apa melakukan hibrida manusia 
simpanse yang jelas-jelas hanya merusak genetika manusia. 
Seharusnya yang diarah adalah pembaharuan genetika yang 
memuliakan manusia, bukan sebaliknya. Sungguh segala 
eksperimen manusia hibrida harus dihentikan karena tak 
berguna dan berbahaya, dan adalah malapetaka. Manusia itu 
kini perlu diselamatkan kodratnya, dan itu terjamin hanya 
melalui kerangka moral berpikir untuk memurnikan kembali 
habitat manusia, dan memperbaharuinya dengan genetika baru 
yang memuliakan. 
Pensucian Surga Eden menawarkan pemurnian habitat dan gen 
manusia tanpa biaya, kecuali komitmen bersedia hidup suci. 
Pengaruh bersuci dan kesungguh-sungguhan, dan melibatkan 
diri dalam perjuangan perdamaian dunia dan Penyelamatan 
Tuhan, bisa memurnikan gen dan habitat. 
Pahala pensucian dan perjuangan melakukan penyelamatan 
menjadi pemurnian jiwa. Penebusan dosa adalah cara satu-
satunya untuk mencapai Surga. Bergaul dengan malaikat dan 
sesama orang-orang suci akan mengubah perilaku dan selamat. 
Demikian pembaharuan genetika bilamana melalui Surga, maka 
terjamin bisa mendapat gen malaikat dan bidadari. 
Karena kandungan gen sudah Kuterangkan, yang terdiri dari 
dua jenis ruh yang berkontradiksi satu sama lainnya dalam diri 
manusia, dan evolusi manusia bergulir melalui sinkronisasi 
dua jenis gen pada manusia, maka sesungguhnya yang juga tak 
terpikirkan oleh Darwin adalah faktor ruh. Ruh baik dan ruh jahat 
akan saling mempengaruhi dalam suatu ikatan perkawinan. 
Secara berantai, reproduksi keturunan akan mengalami 
keterolahan sifat-sifat gen. Sifat baru dapat diperoleh dari 
perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar 
populasi. Kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh 
rekombinasi genetika yang dapat meningkatkan variasi antara 
organisme. Selayak manusia semakin beradab dan bersosialisasi 
lebih leluasa di abad globalisasi ini, varian genetika pun melonjak 
jenisnya. 
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Genetika Surga jangan dianggap tak bisa diraih. Suatu hari kelak, 
orang-orang di Surga akan menurunkan generasi malaikat. 
Surga mensucikan manusia agar malaikat yang harus melimpah 
berganti kodrat menjadi manusia, akan menjadi manusia yang 
terlahir dalam keluarga penghuni Surga. 
Karena itu, malaikat terlibat langsung sepenuhnya untuk 
memasyarakatkan pensucian Surga Eden agar malaikat yang 
akan menjadi manusia dapat lahir di kalangan orang-orang yang 
suci, atau yang sudah menempuh pensucian diri karena sudah 
berkomitmen bersedia hidup suci. 
Maka sesungguhnya, inilah generasi genetika baru, generasi 
manusia-malaikat yang mungkin dahulu dianggap mustahil, 
tapi Kuniscayakan. Demikian, itulah genetika baru yang murni, 
yang mulia dan selamat. 
Hasil-hasil persilangan genetika melalui evolusi proses divergensi 
antar suku, warna kulit dan antar bangsa dan lintas agama, 
memungkinkan umat manusia bersama-sama memikirkan 
hidup damai tanpa penggolongan yang berdasarkan agama, 
etnik, suku bangsa dan bahasa. Karena moralitas dan akhlak 
baru bisa ditata kembali apabila ada perdamaian dan kesatuan 
tujuan, yaitu mencari keselamatan ke Surga.
Dalam hukum penciptaan, terdapat di dalamnya hukum 
perubahan kodrat dan hukum regulasi ruh yang terkait langsung. 
Maka dari ketiga asas hukum itu, penerapannya bersinergi dan 
setimbang. Dan akurasi keadilan dalam menetapkan ketentuan 
wujud niscaya sudah berstandardisasi sesuai dengan ketentuan 
hukum alam yang tak luput dari perhitungan hukum karma 
yang rigid perhitungannya sampai mendalam, karena tak ada 
hal yang tak diperhitungkan oleh-Ku. 
Demikian, orang-orang suci auranya bening, cerdas, tampan 
dan cantik, mulia dan terhormat. Jadi mau apa lagi? Kalau 
cuma melalui bersuci, semua yang diharapkan oleh seluruh 
umat manusia dapat dicapai. Orang-orang yang bersedia 
berkomitmen hidup suci akan merasakan betapa dosa itu amat 
menyusahkan. Itu karena mereka sudah sadar bahwa dosa dan 
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kebajikan sangat Kuperhitungkan.
Dan demikian Kupersingkat pengistilahan relativitas dosa dan 
keabsolutan kebajikan yang Kuhargai, dengan mengedepankan 
keabsolutan perwujudan penciptaan yang tergantung pada 
perhitungan karma dan darma. Kalau dosa-dosa itu bertimbun, 
maka kalau terlahir kembali setelah kematiannya dan masih jadi 
manusia kembali, orang-orang kikir dan tamak akan terlahir lagi 
menjadi pengemis. 
Demikian, analisis hukum genetika terjelaskan. Ada keturunan 
orang biasa yang melejit jadi presiden suatu negara. Mengapa 
ada keluarga biasa yang beruntung seperti itu? Itu dimungkinkan 
karena orang tua yang melahirkannya itu adalah merupakan 
pasangan orang biasa saja yang kurang dosa-dosanya dan 
berkelebihan amal pahalanya. Demikian relevansinya antara 
keberuntungan bernasib baik dan pahala kebajikan.
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Penghakiman Tuhan

Tsunami

Banjir dan gempa

Banjir dan badai
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Dunia sedang mengalami hari-hari Pengadilan-Ku 
dan hari-hari Penghakiman-Ku. Adapun Pengadilan-

Ku untuk Indonesia Kukhususkan menjadi satu buku yang 
berjudul: Masa Depan Indonesia. Itu karena Wahyu-wahyu-Ku 
bertakdir diturunkan di Indonesia, Jakarta. 
Adapun Wahyu-wahyu-Ku yang sekarang ini dituliskan, baru 
intensif dituliskan secara baku sejak menjelang akhir tahun 
2014. Itu karena Kewahyuan yang akan dibakukan tentu 
berdasarkan peristiwa-peristiwa genting di akhir zaman. Saat 
Kami sudah akan merilis berita utama, yaitu kiamat, tentu 
Kami harus menyebutkan kronologi penyebab kiamat secara 
pasti. Sedangkan kedurhakaan terhadap-Ku adalah kesalahan 

Pengadilan-ku unTuk dunia



44  

utama yang harus Kujelaskan. Demikian Kupentingkan Wahyu-
wahyu-Ku terkait dengan kedurhakaan bangsa Indonesia, dan 
peristiwa-peristiwanya Kuangkat menjadi pembahasan utama 
penyebab kiamat. 
Adapun yang terkait dengan hukum alam, peristiwa kiamat 
juga teradakan oleh karena anomali ekstrem akibat percobaan-
percobaan nuklir dan pengeboman-pengeboman yang berlarut-
larut, dan yang membuat kerusakan pada bumi. Kedua hal 
tersebut bersinergi merupakan konsepsi penyebab kiamat. 
Menyusul Pengadilan-Ku untuk Indonesia, perlu Kuadakan 
pertimbangan khusus bagi seluruh umat manusia di dunia. 
Bahwa konsiderasi untuk menangani kejahatan kriminal yang 
membahana di seluruh dunia, uang haram perlu Kumusnahkan 
melalui konsistensi penanganan konstemasi, suatu cara dengan 
mengadakan kejutan hebat yang tak bisa dihindarkan oleh siapa 
pun. Selayak Aku harus memperingatkan hal tersebut secara 
dini supaya Ancaman-Ku ini ketika terselenggarakan, semua 
orang di dunia ini sudah tahu akan Peringatan dan Ancaman-
Ku ini. 
Demikian Kukhususkan Pengadilan dan Penghakiman-Ku atas 
seluruh umat manusia adalah melalui peraiban uang haram di 
seluruh dunia. Perjanjian-Ku atas peraiban uang haram terdapat 
dalam Kitab Suci Injil Surat Wahyu 3 ayat 3. Di masa hari 
pembalasan ini, Aku juga mendeklarasikan Hari Kuasa-Ku dan 
Hari Pengadilan-Ku. 
Demikian, Aku dapat meraibkan uang haram untuk 
Kumusnahkan. Kegaiban memang menyertai Pengadilan-Ku 
bahwa Aku akan meraibkan uang haram dari saku atau lemari, 
atau brankas milik koruptor dan penjahat. Itu sudah dalam 
Perjanjian-Ku yang akan segera Kugenapi. Dan bacalah dari 
Kitab Suci Injil Surat Wahyu 3 ayat 3.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 3 ayat 3:
3. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan 
mendengarnya; turutilah itu dan bertaubatlah! Karena jikalau 
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engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang seperti pencuri 
dan engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku tiba-tiba 
datang kepadamu.

Demikian sekarang ini sudah tertulis Wahyu-Ku tentang 
pemusnahan dan peraiban uang haram. Karena itu, ingatlah 
Ancaman-Ku ini. Betapapun Rilis Kami ini sudah Kami 
nyatakan, dan betapapun dunia telah menerima pernyataan 
Kami ini, dan setidaknya telah mendengarnya. Maka turutilah 
Ketentuan-Ku untuk hanya mencari rejeki halal. 

Oleh karena itu, wahai para pemilik uang haram di seluruh 
dunia, waspadalah terhadap Peringatan-Ku ini. Karena kalau 
kau tak peduli dengan Ancaman-Ku ini, dan kau menganggap 
hal itu musykil dan kau pandai menyembunyikan uang 
harammu atau sudah kau gunakan dalam bisnis ‘halal’ yang 
tak mengesankan sebagai bisnis pencucian uang; dan uang 
harammu kau investasikan untuk kesehatan publik atau apa 
pun yang kau anggap menguntungkan dan layak bermanfaat 
luas bagi masyarakat, atau kau investasikan pada bisnis 
properti, real estate maupun dalam bursa pasar saham atau 
bisnis apa pun yang menguntungkanmu.

Dan kau anggap, kau sudah berbuat baik karena telah 
mengalirkan uang hasil kejahatanmu untuk hal-hal yang 
bermaslahat, tapi sesungguhnya kau hanya mengamankan 
uang hasil kejahatanmu saja, sambil mencari keuntungan dari 
bisnis lain yang menguntungkan, dan kau pun berfoya-foya 
sebagai konglomerat. 

Sungguh uang haram dari hasil kejahatan narkoba, perdagangan 
senjata gelap terkait dengan terorisme dan dari kejahatan 
kriminal lainnya, sungguh dapat Kulacak sampai ke manapun. 
Itu sebabnya banyak yacht dan mobil-mobil mewah, serta 
properti mewah lainnya yang musnah terbakar, atau tenggelam 
dan bertabrakan. Hal itu terjadi kalau pemusnahan uang haram 
terselenggarakan melalui musibah.

Sekarang ini marak pembuatan uang palsu. Kejahatan semacam 
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itu pun laik sebagai kelangsungan kejahatan narkoba dan 
terorisme. Kedua hal tersebut (narkoba dan terorisme) bersinergi 
untuk mendapatkan dana cair yang lancar untuk kebutuhan 
mereka yang mendesak. Itu merupakan suatu ekuivalensi, 
kebutuhan yang sama di antara keduanya.

Maka sesungguhnya, peredaran uang palsu dan uang haram 
sekarang itu sangatlah haram. Dan kalau uang haram seperti 
itu diinvestasikan ke dalam bisnis normal menjadi pencucian 
uang, bayangkan pencairan tulah-tulahnya itu bisa kemana-
mana, menulahi semua yang dialiri uang haram tersebut. 

Kalau Kami ingin mensucikan seluruh bangsa-bangsa di dunia 
karena Kami bertujuan mengadakan penyelamatan melalui 
Surga. Maka demi dapat menyelamatkan banyak umat manusia, 
tentu Kami harus punya cara pensucian yang relatif efisien 
dapat meliputi pensucian semua orang di dunia. Demikian, 
Perjanjian-Ku dalam Kitab Suci Injil Surat Wahyu 3 ayat 3 segera 
akan Kugenapi. 

Sungguh kalau Kami bisa mengadakan crop circle tanpa bisa 
dideteksi proses pembuatannya yang hanya semalam saja, maka 
apa susahnya meraibkan uang haram dari hasil kejahatan. Aku 
ini sedang menyelenggarakan pensucian seluruh umat manusia 
dan juga sedang mengadakan Hari Pengadilan-Ku. Untuk itu, 
Kuperlukan membuktikan terselenggaranya Hari Kuasa Tuhan. 

Maka Kuperingatkan kepada orang-orang yang memiliki uang 
haram dari hasil kejahatan apa pun bahwa uang haram mereka 
bisa Kami sita dengan peraiban. Uang harammu Kuhanguskan 
agar tak bisa terpakai lagi, dan semua orang pun takut 
menyimpan dan mengumpulkan uang haram. Uang haram 
akan sangat ditakuti sampai semua orang akan hanya mencari 
uang halal. Dan itulah kepastian Pensucian-Ku untuk seluruh 
umat manusia di dunia. 

Dan ingatlah bahwa Aku sudah memperingatkan dan kau 
telah menerima dan mendengar Peringatan-Ku ini, maka 
bertaubatlah. Karena kalau kau tak mau sadar setelah 
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mengetahui Peringatan-Ku ini dan kamu lalai karena kamu 
mengira itu mustahil dan tak dimungkinkan, maka Aku 
mencoba mengujimu secara bertahap. Bilamana Aku meraibkan 
uang harammu masih dalam jumlah yang sedikit saja dan kau 
berubah sehingga kau bersedia mengubah afiliasimu dalam 
mencari rejeki, maka Kupertimbangkan akan menempuh cara 
yang lebih lunak untuk membersihkan uang haram yang kau 
miliki. 

Uang gratifikasi di kalangan para pejabat publik berguna bila 
penebusannya dialirkan melalui aktivitas para ordonansi yang 
sedang mengamalkan Amanah-amanah Tuhan di publik, yang 
mengadakan aktivitas pengorganisasian penyelamatan dari-Ku. 
Adapun aktivitas tersebut niscaya membutuhkan pendanaan 
halal dan suci. 

Uang gratifikasi para pejabat publik bila diperoleh dari hasil 
pemerasan, terlarang disumbangkan ke penyelenggaraan 
Amanat-amanat-Ku. Uang semacam itu sebaiknya ditebuskan 
melalui penyejahteraan ke rakyat kecil saja, atau ke sektor 
pembangunan yang bermaslahat terhadap masyarakat. 

Adapun yang boleh terpakai untuk para aktivis yang 
menyelenggarakan pelaksanaan Amanat-amanat-Ku yang 
terkini adalah uang gratifikasi para pejabat yang diperoleh 
bukan dari pemerasan, melainkan sebagai hadiah jabatan yang 
lazim. Bahwa hal itu adalah merupakan kelaziman tanda terima 
kasih atas jasa kewenangan seorang pejabat. Sesungguhnya itu 
adalah korupsi, akan tetapi berdasarkan hal itu sebagai suatu 
kelaziman dan bukan dari hasil pemerasan. 

Maka untuk pensucian diri, uang semacam itu boleh 
dialirkan penebusannya kepada organisasi yang mengadakan 
penyelamatan bagi sesamanya. Dengan demikian, uang 
semacam itu terhindar dari ancaman peraiban atau pemusnahan. 
Demikian, ordonansi penggunaan uang gratifikasi untuk 
penebusannya.

Saran-Ku, jadilah orang yang budiman dan tebuslah uang 
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haram itu melalui jalan amal kebajikan, dan sumbanglah 
orang-orang miskin yang kelaparan, atau obatilah orang-orang 
sakit yang tak bisa pergi berobat karena miskin. Yang penting, 
gunakan uangmu untuk sedekah sampai impas dengan jumlah 
uang haram yang pernah kau miliki. Karena kriteria kesucian 
untuk ke Surga itu, seseorang itu harus nihil dari uang haram. 

Kalau kau masih ingin mempertahankan harta-harta harammu, 
karena mengira sudah cukup banyak kebajikan, dan kamu 
sayang pada hartamu, padahal hartamu itu masih mengandung 
uang haram, demikian uang harammu Kuludaskan dengan cara 
yang lain, bisa jadi melalui penyakit yang merongrong atau 
melalui musibah atau kebakaran. Begitu kala tanggung bersuci, 
celakalah yang kau dapati. 

Jangan pernah mengira Aku lalai memperhitungkan uang 
harammu dan kamu ingin menyembunyikan sebagian, karena 
kamu sayang pada hartamu. Cobalah lakukan itu, dan Aku akan 
meraibkannya. Yakinlah atas hal itu, dan inilah implementasi 
Hari Kuasa Tuhan. Perjanjian-Ku itu sedang Kugenapkan. 

Tahukah kau bahwa itu adalah suatu persyaratan yang berat bagi 
semua orang yang terbiasa hidup dengan uang haram? Bahwa 
mereka harus menukar uang haramnya semuanya dengan 
pahala kebajikan, bukan hanya sebagian dari uangnya, tapi 
semua uang haramnya, yang demikian itu adalah penuangan 
Hari Penghakiman-Ku. 

Maka, semua orang harus tahu berapa sebenarnya uang haram 
yang pernah dimilikinya, sejumlah itu pulalah penebusan 
dosa yang harus dikeluarkannya bila bertekad bersuci sesuai 
dengan peraturan pensucian Surga. Kalau tak seperti itu cara 
mensucikan diri, Aku enggan menyelamatkan ke Surga. 

Dan tahukah kau bahwa pensucian Surga itu mengharamkan 
sekali uang haram? Padahal tak mudah bagi manusia untuk 
mengikhlaskan semua uang haramnya harus dikeluarkan untuk 
menebus dosanya. Orang lebih suka menyumbangkan uangnya 
hanya sekedarnya saja. Bilamana Aku melihat keengganan 
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orang-orang membayar lunas penebusan dosa uang haramnya, 
maka demikian, Aku akan mengambil uang haram dengan 
paksa pada setiap orang yang tak mau melepaskan uang 
haramnya sampai tuntas, melalui peraiban atau celaka yang 
menimpa. 

Kalau hal itu terjadi, banyak uang haram tiba-tiba sirna di dunia 
ini, sebagaimana itu disebutkan dalam ayat ini. Bahwa Aku 
datang seperti pencuri, karena Aku akan mensirnakan uang 
haram dan memusnahkannya, agar dunia tak lagi dipenuhi 
oleh uang haram. Dan uang haram tak berguna lagi karena 
siapa pun yang bersedia menerima uang haram, dia pun akan 
menerima resiko peraiban uang atau celaka yang terkandung 
pada uang haram. 

Demikian yang Kumaksudkan uang haram akan ditakuti dan 
diperangi dan tak ada lagi yang bersedia menerimanya, kecuali 
bila digunakan untuk penebusan disayang sesuai dengan 
peraturan penebusan dosa yang berlaku. Maka berlomba-
lombalah semua orang menebus dosa-dosanya dan melakukan 
kebajikan, dan sejahtera semua orang-orang yang membutuhkan 
pertolongan. 

Tapi jangan sekali-kali melakukan pencucian uang dan kau 
alirkan uang harammu ke bisnis yang layak bisa disangka 
sebagai bisnis halal. Tapi kalau Aku membantahnya, merugilah 
bisnismu itu, sama jumlahnya dengan uang haram yang 
diinvestasikan. Adapun pencucian uang haram dalam bisnis 
halal, hal itu sama saja menyebarkan tulah uang haram, padahal 
uang haram mengotori jiwa dan mencelakakan. 

Dan jangan berlaku pura-pura bersih kalau kau menyumbangkan 
uang harammu, tapi akuilah itu sebagai uang penebusan 
dosamu di hadapan orang yang kau beri sumbangan, supaya 
bersih tulah uang haram itu, dan tak berpindah menulahi orang 
yang menerimanya. Maka adalah lebih baik uang haram itu 
dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada orang yang 
kau curangi atau yang dirugikan. 
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Jangan memusykilkan bahwa uang haram itu mengotori 
jiwa karena Aku sudah menjelaskan tentang hukum genetika 
dan karma dosa yang saling berkaitan. Adapun uang haram 
yang beredar di masyarakat itu pun terikut mengotori jiwa 
masyarakat. Mengapa Aku menyatakan demikian? Itu karena 
uang haram yang kotor itu membawa tulahnya kemana-mana. 

Siapa-siapa yang ikut menerima aliran uang haram, mereka 
pun terseret suka memakan rejeki haram, karena itu sudah 
merupakan hukum alam. Apa penyebab perubahan karakter di 
masyarakat? Kenapa begitu banyak kejahatan dan huru-hara di 
masyarakat sekarang ini?

Demikian, penyebaran uang haram di masyarakat sudah 
merakyat. Dan begitulah jadinya, semua lapisan masyarakat 
dari yang teratas hingga rakyat kecil telah terlibat sepenuhnya 
dengan peredaran uang haram. 

Kenapa begitu sulit mencari kebenaran? Sedangkan peradaban 
semakin maju, itulah yang Kumaksudkan penyebaran tulah-
tulah uang haram di tengah masyarakat. Bukankah Pernyataan-
Ku ini make sense? Target seseorang untuk mencapai sukses 
tak lagi mau ditempuh dengan cara normal, lebih disukai jalan 
pintas yang mengandung bahaya atau mencurangi. Bahkan 
banyak persoalan diatasi dengan cara-cara bandit karena 
dianggap cepat selesai dan pasti berhasil. Menempuh cara-cara 
bandit pun terpakai untuk apa saja, dan itulah implementasi 
tulah uang haram di masyarakat. 

Di dalam dunia iblis ada pasal hukum yang memperkenankan 
iblis mengikuti aliran uang haram sampai kemana pun, dan 
itu adalah hak kebebasan iblis atas jalur uang haram. Semakin 
buruk kejahatan dibalik uang haram tersebut, semakin besar 
tulahnya. Nah, coba bayangkan buruknya kejahatan narkotika 
yang merambah dunia, belum lagi uang hasil narkoba yang 
dicuci ke bisnis halal. 

Dan coba bayangkan kalau uang kejahatan diinvestasikan ke 
bisnis sektor riil. Demikian, banyak manipulasi, kecurangan dan 
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penipuan dalam bisnis yang terlihat halal. Kenaasan pengusaha 
bisa jadi berasal dari aliran uang panas yang terpakai olehnya, 
disadari maupun tak disadarinya. 

Demikian, alur tulah uang haram itu menyosok ke usaha yang 
terkesan halal. Bagaimana mungkin semua anggota wakil rakyat 
di DPRD Jakarta, bersatu padu mengadakan hak angket untuk 
menurunkan Ahok, padahal mereka semua sudah diketahui 
telah menyisipkan budget fiktif senilai 12,1 trilyun rupiah, tapi 
masih berani mengadakan hak angket yang berarti mereka tak 
malu atas perbuatan mereka. Selayak mereka itu semua adalah 
perwakilan partai politik, sadarkah mereka semua bahwa wakil 
rakyat dan partai politik itu tak lagi bisa dipercaya? 

Tapi yang ingin Kujelaskan adalah iblis yang senantiasa 
mengikuti aliran uang haram, dan setiap saat tulahnya dapat 
menimbulkan celaka atau kenaasan. Begal-begal dan perampok 
serta pencuri itu senantiasa terpanggil instingnya untuk 
melakukan kejahatan pada orang-orang yang diincarnya. Kenapa 
dia yang diincar penjahat? Mengapa bukan tetangganya saja 
atau orang lain? Demikian, aliran uang haram itu bersindikasi 
tulah-tulahnya. 

Demikian bersindikasinya tulah-tulah adalah merupakan 
hukum alam jua. Tulah yang satu menarik tulah yang lainnya, 
yang sejenis. Tak terjadi suatu kecurian atau kerampokan kalau 
tak karena adanya tulah uang haram pada seseorang. Seperti 
halnya tak terjadi punya anak pecandu narkoba, kalau bukannya 
orang tuanya korupsi atau penghasilannya haram. 

Uang halal terayomi, insting incaran penjahat dijauhkan dari 
orang-orang yang berpenghasilan halal. Namun ketika dunia 
sudah dililit oleh uang haram, sudah sulit memilahkan mana 
yang tak dialiri uang haram, karena pemutihan uang hasil 
kejahatan bisa dialirkan melalui investasi mendirikan bank atau 
rumah sakit mewah atau sekedar didepositokan di bank, maka 
bank pun menebar tulah uang haram.

Sungguh di dunia ini masalah pencucian uang haram 
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susah dideteksi, kecuali bila kejahatannya terbongkar dan 
kekayaannya disidik polisi.Sesungguhnya sindikasi aliran uang 
haram tak terbayang lagi kalau sudah diinvestasikan berupa 
saham dalam bisnis megapolitan dan internasional. 

Selayak perdagangan bursa saham pun tak luput terambah oleh 
pebisnis-pebisnis mata uang yang melakukan pencucian uang 
dari hasil kejahatan melalui cara itu. Terobosan uang haram 
bisa sampai kepada kelompok teroris dan  perdagangan gelap 
senjata api. Lalu kalau semua itu digunakan untuk membunuh 
dan mengebom, uang haram itu pun telah sampai kepada 
kemaksimalan keharamannya. 

Bayangkan kotornya uang itu, dan bayangkan betapa besar 
tulahnya. Bahayanya kalau uang haram seperti itu pun 
digunakan untuk hal-hal yang dianggap suci, menyumbang 
rumah ibadah atau jadi ongkos naik haji, atau untuk memestakan 
perhelatan perkawinan anak tercinta. Tentu tulah uang haram 
itu sangat beresiko tinggi bagi penerimanya. 

Meraibkan uang haram dapat terjadi sewaktu-waktu. Uang bisa 
hilang dari saku, dompet, tas, di rekening, di brankas tanpa 
bisa dihindari dan dilacak, karena uang itu raib bukan dicuri 
oleh orang lain. Seberapa yang akan Kami raibkan? Bisa sedikit, 
bisa sebagian, bisa semuanya, kalau dosa-dosanya sudah 
kebangetan. Demikian Ancaman-Ku untuk menjadi peringatan 
agar segera bertaubat. 

Kami tentu saja lebih mengedepankan peraiban yang bertahap 
karena kalau baru diuji dengan peraiban dengan jumlah yang 
terbatas, dimungkinkan penebusan dosa akan bermanfaat untuk 
menyejahterakan orang-orang yang menderita. Karena kalau 
jalan itu ditempuh, tulah uang haram Kuhapuskan. Tapi kalau 
Kami menilai karakter seseorang itu tamak dan susah disucikan 
dengan cara yang setengah-setengah, maka demi penghakiman 
atas dosa-dosa yang sudah berkarat, uang haramnya Kami 
bakar. 

Sudah pernah melihat atau mendengar peristiwa spontaneous 
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human combustion? Seseorang tiba-tiba hangus tersulut api yang 
membakar tubuhnya. Demikianpun Kuadakan hal yang seperti 
itu atas uang haram menjadi spontaneous money combustion. 
Iblis bisa Kutitahkan melakukan hal itu, maka di depan mata 
si pemilik uang haram, secara tak terduga uang itu hangus 
semuanya oleh api yang tiba-tiba menyala di tumpukan uang 
haram tersebut. 

Kalau itu terjadi, bersujudlah memohon ampun kepada-
Ku supaya uangmu yang Kumusnahkan itu menjadi jalan 
Pengampunan-Ku, bukannya hangus sia-sia. Uang haram yang 
terlalu kotor karena kaliber kejahatan yang berada di baliknya, 
Kupantaskan Kubakar habis, bukan Kuraibkan. Karena dengan 
demikian, si pemiliknya tahu uangnya sudah terbakar habis 
oleh api Neraka. 

Jadi, ada uang haram yang Kuraibkan dan ada uang haram yang 
terbakar, dan ada uang haram yang beresiko menyebabkan 
celaka, dan uangnya akan habis oleh celaka yang menimpa. 
Demikian, Kupermaklumkan atas resiko uang haram. Adapun 
bilamana Kami sudah intens menyelenggarakan penghakiman 
atas uang haram di dunia, maka uang pun berkurang drastis di 
dunia. Bayangkan pengurangannya itu sesuai dengan lajunya 
perkembangan uang haram di dunia. 

Evaluasi pengelolaan uang haram, niscaya mengalir melalui 
perbankan. Bayangkan semua bank di dunia ini akan kekurangan 
likuiditas dan bisa-bisa akan jadi bangkrut karena bukan saja 
nasabahnya yang kehilangan uang tapi koordinasi peraiban 
uang haram bisa sampai kepada peraiban uang haram nasabah 
dari brankas bank. Demikian uang haram yang dikelola bank 
juga beresiko raib. Demikian, pihak perbankanlah yang paling 
terpukul, tapi Kami memulainya dengan memberi peringatan 
dini sebelum mengambil sikap. Demikian Pernyataan Kami ini, 
Kami persiapkan sebagai peringatan dini. 

Tak mungkin Kami menyebutkan satu persatu aliran uang 
haram karena liputannya sungguh sangat meluas dan 
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jangkauannya sudah mengalir meliputi seluruh sektor 
perekonomian di seluruh dunia. Maka sesungguhnya bila Kami 
ingin mensucikan seluruh umat manusia agar bisa banyak 
yang dapat terselamatkan oleh Surga sehingga bisa dievakuasi 
ke bumi yang baru yang aman, demikian Aku memiliki suatu 
kebijakan untuk dapat menuntaskan pensucian atas seluruh 
manusia di dunia ini tanpa kecuali, yaitu peraiban uang haram 
atas siapa pun yang memilikinya. 

Terlebih dahulu, Kami menyikapi uang haram melalui 
kenaasan-kenaasan yang disebabkan uang haramnya itu bisa 
berupa kecurian, tertipu, kecelakaan atau tertimpa musibah 
atau melalui penyakit yang diderita. Adapun kalau uang haram 
itu tidak sedikit dan sudah meluas dan melingkar-lingkar 
penggunaannya, maka daripada uang haram itu menebar tulah, 
demikian lebih baik Kami musnahkan saja. Demikian efek dari  
peraiban uang-uang haram di dunia oleh-Ku itu bisa secara 
langsung akan mengakibatkan deflasi melanda negara-negara 
di dunia dan menjadilah resesi dunia. 

Adapun dampak deflasi terhadap perekonomian dunia, 
mengakibatkan kurangnya jumlah uang beredar karena sektor 
riil yang disuplai oleh uang haram tak lagi bisa mengharapkan 
kemajuan usahanya, yang niscaya tersendat oleh kesulitan 
likuiditas. Dengan demikian itu akan berdampak stagnasi 
perekonomian. Depresiasi maupun apresiasi nilai tukar mata 
uang yang terjadi di pasar uang tak lagi berkepastian. Semua 
mata uang akan mengalami reevaluasi. 

Dan dengan menurunnya persediaan uang di masyarakat, pasar 
lemah. Di dalam deflasi, kontraksi dari persediaan uang akan 
membuat berkurangnya kecepatan perputaran uang, jumlah 
transaksi akan menurun dan jatuhnya harga barang dan jasa 
secara umum. 

Perlambatan pertumbuhan perekonomian meliputi 
seluruh dunia, tak terkecuali negara-negara maju dan 
stabil perekonomiannya. Tenggat waktu ketidakstabilan 
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perekonomian dunia akan berlangsung takkan lama, 
kalau semua negara sudah mempersiapkan diri semenjak 
pemberitahuan dini dari-Ku ini telah dirilis. Dan hendaklah 
ditanggapi serius dengan mewaspadai uang haram yang 
beredar di publik dan di perbankan. 

Adapun pusaran aliran uang haram di kalangan bandit, 
gangster, narkoba, teroris dan perdagangan gelap, tempat-
tempat maksiat-maksiat dan perjudian, dan pengelola hipotek 
barang gelap, sangat dimungkinkan mengalami abuse of power 
dari pengelola dananya, atau pimpinan gangster yang berkuasa. 

Betapapun semua orang pemilik uang haram dan harta haram 
serta bisnis haram, akan mengalami kepanikan dan kesulitan 
melancarkan pendapatannya. Tapi mereka semua akan 
mengalami trauma karena mereka semua tak terbiasa mencari 
penghasilan halal, dan terbiasa berkuasa dan berfoya-foya 
dengan uang haram. 

Dan masyarakat sudah menandai peranan mereka dan segala 
perbuatan jahat mereka sehingga golongan itu tak mudah 
membaur dengan orang-orang yang serius bertekad bersuci. 
Mereka takut terimbas oleh tulah-tulah kejahatan mereka. 
Demikian, golongan hitam itu adalah golongan yang paling 
naas di hari kiamat ini. 

Adapun laju pertumbuhan ekonomi melemah karena akan 
banyak perusahaan tak bisa menanggulangi masalah salary bagi 
karyawan dan buruhnya dan hutang piutang perusahaan, maka 
banyak perusahaan akan tutup atau bangkrut. Deflasi bukan 
saja mengguncang kehidupan ekonomi, tapi dari sisi politis, 
deflasi dapat memperkeruh pemerintahan. 

Deflasi yang disebabkan menurunnya persediaan uang di 
masyarakat akan menyebabkan depresi besar dan juga akan 
membuat pasar investasi saham akan mengalami kekacauan. 
Dari sisi investasi, deflasi juga akan mengakibatkan melesunya 
investasi di bisnis apa pun secara umum termasuk di sektor riil 
maupun di lantai bursa. Akibatnya, kelesuan ekonomi yang 
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akan menjadi berat karena tidak ada lagi aktivitas bisnis yang 
berjalan dengan lancar. Deflasi juga dapat menyebabkan suku 
bunga di suatu negara menjadi nol persen. 

Tapi terimalah keadaan sulit itu dengan hati bersih dan pasrah 
atas Ketentuan-Ku ini. Karena dengan demikian, pensucian 
untuk semuanya berlangsung mudah, karena semua orang 
mengalami hal yang sama. 

Demikianpun, kalau inflasi dan deflasi dialami oleh semua 
negara di dunia, mau tak mau semua negara dan bangsa-bangsa 
akan berani menetapkan tekad bersuci demi penyelamatan 
masing-masing. Kesulitan hidup dapat diantisipasi dengan 
menyederhanakan gaya hidup. 

Sedangkan negara-negara miskin yang tak berdaya memfasilitasi 
hidup mereka yang paling sederhana sekalipun, demikian 
mereka segera Kuangkat ke Surga. Kehidupan miskin dan 
terlunta-lunta sudah merupakan pensucian berat bagi mereka 
semua.

Adapun akumulatif dampak deflasi sudah dapat dibayangkan, 
apabila Aku menyita uang-uang haram di seluruh dunia. Selayak 
Perjanjian-Ku itu niscaya terlaksanakan demi membuktikan 
penggenapan Perjanjian-Ku tersebut, dan demi membuktikan 
Aku sedang aktif mensucikan seluruh bangsa-bangsa, seraya 
menerapkan Hari Pengadilan-Ku dan Hari Penghakiman-Ku 
demi memaknai Hari Kuasa-Ku di dunia.  

Tapi cobalah menilai hal itu sebagai pensucian massal untuk 
seluruh umat manusia di dunia dari-Ku, demi penyelamatan 
Surga-Ku yang Maha Suci. Demikian, Aku berkehendak 
bisa menyelamatkan semua bangsa-bangsa dan sebanyak-
banyaknya umat manusia, yang tentunya harus suci.  

Demikian, Kami menyampaikan peringatan ini ke publik dunia 
sebelum ketentuan pasal hukum Penghakiman-Ku atas uang 
haram dan kejahatan terselenggarakan di dunia. Maka ada 
baiknya semua orang sudah memulai menahan diri melakukan 
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kejahatan dan mau berhenti mencari rejeki haram. Hentikan 
korupsi, hentikan mencuri dan merampok, hentikan kecurangan 
dan manipulasi, hentikan menipu. Hentikan semua kecurangan 
dan kejahatan! 

Adapun kalau semua orang di dunia ini mau menyadari Aku 
sedang akan melaksanakan definitive pensucian atas seluruh 
bangsa-bangsa, dan negara-negara, dan semua orang di dunia, 
maka sesungguhnya tak ada diferensial penyikapan terhadap 
siapa pun. Semua jenis dosa, dan dalam takarannya masing-
masing, niscaya membawa celaka dan penderitaan. 

Aku tak membedakan setinggi apa derajat seseorang di mata 
dunia, atau seberapa besarnya kekuasaan seorang pemimpin 
negara. Semuanya Kusucikan sesuai dengan standar kriteria 
pensucian Surga. Kalau tak seperti itu, bagaimana Surga-Ku 
bisa menyelamatkan? Padahal Surga-lah satu-satunya Wahana 
Penyelamatan-Ku. 

Bilamana dunia mengalami resesi dan stagnasi, hendaklah 
semua negara beralih haluan, dan mau mengikuti Petunjuk-
petunjuk-Ku yang mengarahkan perdamaian dunia dan 
penyatuan semua agama, dan bersedia membawa bangsanya 
bersuci demi Penyelamatan-Ku atas bangsa-bangsa.
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Tuhan Tak berada 
dalaM ruang dan wakTu 

Aku tak berada di ruang dan waktu, karena Aku-lah yang 
mengadakan ruang dan waktu dan energi. Dan Aku 

berada di ketiadaan waktu, dan itu sekaligus tersamakan dengan 
waktu yang tak terbatas dan tak ada akhir. Semua reaksi yang 
menyebabkan keterwujudan suatu apa pun di alam, tentulah 
karena keberadaan ruhnya. Dan Ruh-Ku lah yang mengatur itu 
semua. Dan semua yang berketentuan waktu, niscaya karena 
berada dalam kehidupan yang ada awalnya dan ada akhirnya.
Adapun Ketidakterhinggaan-Ku itu kini Kuterangkan 
keterhinggaannya, yang tanpa limit dan tanpa kemaksimalan, 
selayak garis kurva-Ku bisa mengembang dan menyusut sesuai 
dengan eklektivisme penggunaan ruang dalam semesta yang 
terus mengembang, dan tetap bisa menyesuaikan diri dalam 
perluasannya ketika sedang berkurang. Hal itu merupakan 
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pengejawantahan Otoritas-Ku sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa 
dan Yang Maha Mengendalikan. 
Adapun itu terkait dengan egalitas sistem kesemestaan 
yang menganut hukum alam dari siklus semesta yang tak 
bersamaan antara yang satu dengan yang lainnya. Kusikapi 
pengendaliannya dengan egalitas ekstensif, tak berbeda secara 
kuantitatif, nan tersesuaikan dengan kefungsian setiap benda 
semesta yang bersifat ekstensif.
Keterangan-Ku ini berguna untuk dituangkan sebagai bahan 
kajian kalau ingin menghasilkan rumus “Teori Segalanya”. 
Bahwa ketentuan keawalan waktu perwujudan alam semesta itu 
tak bermula pada suatu waktu yang dapat ditentukan, tak juga 
dengan perkiraan ratusan milyar atau trilyunan tahun yang lalu. 
Karena, semesta yang di dalam liputan Kemahaglobalan-
Ku teradakan secara seksama dengan ketentuan sebagai 
liputan Kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Mencipta dan 
Maha Menghidupkan, dan Yang Sempurna mengatur semua 
mekanisme sistem yang ada, dan yang meliputi seluruh yang 
ada di semesta dan semua kehidupan di dalamnya. 
Adapun bumi adalah termasuk planet yang agresif, gampang 
berubah, dinamik, karena ada manusia di dalamnya yang 
berprogres peradabannya. Tak sama dengan konstalasi 
perbintangan yang terikat dalam kekekalan konstruk orbit 
circumsolar, yang merupakan mesin kehidupan semesta, yang 
dapat disebut sebagai engine semesta. 
Bumi dan Matahari dapat dikomparabelkan seperti manusia dan 
malaikat. Kalau semua itu terorganisir dan terkendali dengan 
seksama, itu karena Aku Maha Kekal mengatur segalanya karena 
Aku tak mengalami kelahiran atau keterciptaan, tak jua akan 
menua dan mati.  Adapun seluruh semesta  itu sudah teradakan 
bersama Eksistensi-Ku yang tak berawal dan takkan berakhir. 
Semua ciptaan-Ku tak ada yang kekal. Sekekal-kekalnya 
Matahari, nan, tetap ada batas usianya. Kekekalan Matahari 
seakan tak terhingga, seakan-akan kekal untuk selama-lamanya. 
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Maka, skala waktu alam semesta pun sesungguhnya maha lama 
baru diketahui tidak kekal selama-lamanya. 
Ketika para ilmuwan astronomi dan antariksa menemukan 
komplesi keilmuannya, bahwa ledakan bintang atau supernova-
lah yang bermetamorfosis menjadi Black Hole. Suatu keakhiran 
yang dahsyat dari makhluk mahaprana, yaitu malaikat yang 
bergulir menjadi kebalikannya, yaitu Black Hole, sang pemangsa 
benda-benda semesta. 
Perguliran regulasi ruh sedang Kujelaskan melalui perubahan 
takdir raja malaikat menjadi raja iblis. Malaikat sebagai makhluk 
mahaprana selama ini tak pernah terindikasi akan mengalami 
ketragisan takdir dan kodrat sebagai Black Hole, kecuali ketika 
umat manusia sudah sampai kepada suatu kesimpulan akbar 
ilmu metafisika yang terdedikasi oleh para ilmuwan astronomi 
dan teknologinya. Bahwa Aku sedang memperbincangkan 
secara harfiah suatu ilmu sesudah fisika. 
Demikian, setiap ciptaan-Ku tersesuaikan usianya dengan 
kefungsiannya. Demikian yang menjelaskan dua hal yang 
terdahsyat peranannya, alam semesta yang saling berlawanan 
sifat. Bahwa dalam kekontradiktifan keduanya yang sangat 
mendasar, terdapat realitas ilmu pengetahuan kesemestaan 
yang komprehensif. 
Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana suatu keawalan 
dari Black Hole, yaitu dari suatu keakhiran bintang/Matahari 
atau suatu peranan iblis semesta yang terhadirkan, dan dari 
keterakhiran malaikat semesta. Atau dapat disimpulkan bahwa, 
malaikat dan iblis usianya bisa sekekal Matahari dan Black Hole, 
suatu kekekalan yang tetap ada pembatasnya.
Demikian, di dalam Wawasan-Ku tak ada waktu atau ukuran 
dan skala waktu, karena Aku-lah Maha Pencipta, termasuk 
merancang dan membuatkan waktu, dan menetapkan waktu 
dan usia bagi seluruh ciptaan-Ku untuk alam semesta dan 
seluruh makhluk. 
Demikian senantiasa ada batas kehidupan bagi setiap benda 
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semesta dan setiap makhluk, mulai dari benda semesta yang 
terbesar dan yang maha berguna untuk kehidupan hingga 
makhluk terkecil (virus) dan zat serta unsur-unsur molekular 
yang tak berinisiatif, sebagaimana semua itu bisa saling 
bertukar kodrat melalui pertukaran silang, sebagai perwujudan 
Pengadilan-Ku dan Penghakiman-Ku, maupun Pemberkahan 
dan Karunia-Ku bagi setiap makhluk ciptaan-Ku.
Kalau tak ada Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Esa dan Yang 
Maha Mengatur dan mengendalikan segalanya, semua hal yang 
berlaku di semesta dan di seluruh kehidupan, mana mungkin 
bisa tersinkronisasikan dalam mekanisme pengaturan, yang 
tersesuaikan satu dengan lainnya, melalui hukum alam yang 
tak berdiri sendiri-sendiri dan bermekanisme sendiri secara 
otonom? 
Bisakah manusia hidup sendiri tanpa bantuan yang lainnya? 
Bisakah manusia hidup tanpa pohoh-pohonan, buah-buahan 
dan air bersih yang mengalir, dan ada hujan dan sinar Matahari 
yang menumbuhkan dan menyuburkan? Demikian, Aku 
menciptakan semua mekanisme kehidupan. Dan tak terjadi 
kemakmuran dan kesejahteraan tanpa keadilan. Manusia suka 
tamak dan serakah atas segala sesuatu yang menyenangkan 
hatinya atau atas kebutuhan hidupnya. 
Demikian Kuadakan ajaran agama dalam lintas zaman. Di dalam 
Pengajaran-Ku selalu ada faktor subyektivitas dan obyektivitas 
dalam kandungan kebenaran maupun kesalahan penyebab dosa. 
Kalau tak terdapat pengajaran yang mengarahkan umat manusia 
menjalani kehidupan yang tentram dan beriman, umat manusia 
niscaya cenderung memperturutkan ego dan keserakahannya. 
Demikian, Pengajaran-Ku untuk semua agama menekankan 
adanya Pengadilan-Ku dan Penghakiman-Ku, yang tentu saja 
hanya bisa teradakan di akhir zaman. Ketentuan kiamatlah yang 
menentukan teradakannya Pengadilan dan Penghakiman-Ku. 
Kalau tak demikian ketentuannya, peraturan perubahan kodrat 
antar makhluk-makhluk-Ku yang baik dan mulia, dengan yang 
jahat dan nista, tak bisa dijadwalkan waktunya secara baku. 



62  

Daripadanya, sudah tertuju penjadwalan segenap maklumat-Ku 
yang terkait dengan Hari Pengadilan-Ku dan Hari Penghakiman-
Ku sekaligus Hari Kuasa-Ku, Surga dan Neraka. Semua itu 
menjadi satu paket eskatologi hari kiamat. 
Maka sesungguhnya, Aku sedang membuka epistemologi hari 
kiamat yang masih merupakan esoteris, bahwa kemalaikatan 
pun di akhir zaman seperti sekarang ini terancam banyak yang 
akan melaju mengalami perubahan kodrat. Dan malaikat yang 
selamanya mulia dan merupakan makhluk kecerdasan dan 
kebaikan, ternyata bisa dirundung malang. 
Tatkala dunia manusia dipenuhi dosa, pada saat itulah, mereka 
beramai-ramai melakukan escapade bertualang di dunia manusia, 
menjadikan segala hal untuk mengingatkan manusia dan 
menyadarkannya. Dan  pada masa sekarang, yang terkesan kuat, 
adalah karya mereka membuat crop circle di berbagai wilayah di 
dunia ini. 
Demikian, rahasia di balik pertukaran kodrat di antara seluruh 
makhluk-Ku kiranya perlu dijabarkan, bahwa sesungguhnya 
perbuatan dosa-dosa manusia yang melampaui bataslah, yang 
menjadi paradigma keterjerumusan manusia menjadi iblis, dan 
dari kelangkaan manusia baik di kalangan umat manusialah, 
yang menyebabkan malaikat terpaksa mengisi kekosongan itu 
di dunia manusia. 
Demikian, paraklisasi malaikat untuk menyeimbangkan habitat 
manusia yang mengalami inferno habitat karena terinfiltrasi 
habitat iblis secara dominan. 
Kapan akhir zaman itu? Ialah bila kiamat tak lagi bisa tertunda. 
Dan kapan kiamat yang tak bisa lagi tertunda? Ialah ketika 
peradaban manusia sudah tinggi teknologinya dan terpakai 
merusakkan buminya sendiri. Ketika buminya rusak parah 
dan peradaban manusia mengalami pembusukan kultur dan 
adab, serta moral dan akhlak, demikian Pengadilan-Ku harus 
Kuadakan. Tapi Surga pun Kuadakan untuk keseimbangan 
Neraka yang terciptakan oleh ulah manusia sendiri. 
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Maka sesungguhnya, manusia sendirilah yang dengan sukarela 
melibatkan dirinya ke dalam aktivitas Neraka melalui dunia 
kejahatan yang fenomenal, yang tak disangkanya, bahwa hal 
itulah yang menjadikan Neraka dan siksa Neraka di dunia 
manusia. Dari dunia kriminal dan kejahatan narkoba yang 
marak meluas di seluruh dunia, dan dari segala ekses yang 
diakibatkannya, terciptalah kebakuan Neraka. 
Nan, mungkinkah Neraka itu dengan sengaja Kuturunkan 
sebagaimana Surga Kuturunkan ke dunia? Dunia manusia 
telah dipenuhi peperangan dan kejahatan dan telah menjadi 
penderitaan massal. Siapa yang menginginkannya? Ialah dari 
keserakahan dan ketamakan umat manusia sendiri. Dari sanalah 
kecenderungannya melakukan dosa, dari ketamakan yang 
diperturutkan menjadi kejahatan. 
Bahwa siksa Neraka itu juga berupa kebakaran dan peludasan 
harta, jangkaukan itu sebagai peristiwa inferno yang bukan di 
alam baka. Itu berasal dari magnetisme dosa-dosa uang haram 
yang wajar kalau harus diludaskan dengan kobaran api Neraka. 
Bahwa kebakaran hutan, kebakaran pemukiman dan bangunan 
tempat usaha dan pasar-pasar itu disebabkan oleh kecerobohan 
manusia. Api tak Kuturunkan serta merta dan menyulut 
kebakaran yang meluas di mana-mana. Nah, pikirkanlah itu 
sebagai kesalahan umat manusia sendiri. 
Bahwa virus dan bakteri semakin ganas, dan di dalam pemutasian 
habitatnya itu karena ada radiasi percobaan nuklir, radiasi bom 
dan mesiu peperangan dan polusi udara yang tebal meliputi 
atmosfir. Jadi siapa yang salah? Dalam mempertimbangkan itu 
semua, kini Aku mengadakan Pengadilan-Ku dan Penghakiman-
Ku.
Adapun timbangan Pengadilan-Ku memperhitungkan secara 
teliti dan seksama subyektivitas dosa-dosa dan kebajikan yang 
amat relatif, terkonsiderasikan melalui perbuatan-perbuatan 
umat manusia yang terkondisikan oleh relativitas seduksi yang 
dialaminya.
Dan itu adalah merupakan godaan makhluk iblis kepada 
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manusia, adapun keimanannya adalah pencerahan oleh malaikat 
terhadap manusia. Dari polarisasi sifat-sifat malaikat dan sifat-
sifat iblis terhadap umat manusia, demikian terjadi segregasi 
atau pemilahan antar orang-orang baik dan orang-orang jahat. 
Sekuleritas tak terbendung di kalangan rohaniawan. 
Keduniawian mengutama ketika panutan-panutan pun tak 
lagi semata-mata mengurusi agama melainkan ikut berjemur 
di tengah demonstran beretorika, hanya demi setetes pengaruh 
bisa dijadikan pancuran rejeki. Tidak orisinil lagi sumbangan-
sumbangan yang diretorikakan dan tak sembunyi-sembunyi 
lagi niat melakukan hal itu. 
Pentas dan mimbar politik, kepopuleran, cium tangan, honor 
tinggi berdakwah dan menjadi tokoh penting sehingga bisa 
mengarahkan situasi politik, menjadi incaran oleh mereka yang 
mengerti agama. Pertaruhan akhlak dan moral pun tak hanya 
pada kalangan artis selebriti, tapi yang menyakitkan hati bila 
memandangi para agamawan juga larut dalam gaya hidup 
selebriti yang mewah gemerlapan. 
Demikian slogan-slogan yang diucapkannya terasa hambar 
dan tak bermakna. Kalau sudah seperti itu, agama pun 
kehilangan kesakralannya. Kalau golongan pendakwah yang 
harus diingatkan, lalu masih adakah golongan lain yang masih 
bisa dipercaya? Padahal mereka adalah garda terakhir sebagai 
penjaga kebenaran agama. 
Agama semakin merancu ketika ISIS terkemuka kekejiannya, tapi 
sanggup merekrut pengikut dari berbagai negara. Mereka kaya 
dan arogan, debut kekejiannya bahkan menjadi daya tariknya. 
Jadi, mau diapakan agama itu supaya tak bermetamorfosis 
sebagai kearoganan dan kekejian? Dan bagaimana melindungi 
mereka yang masih bertahan dalam kemurnian keimanan dan 
peribadatan, kalau Aku tak segera menurunkan Surga-Ku?
Pemilahan itu perlu karena telah Kuadakan Surga dan Neraka. 
Bahwa Surga dan Neraka itu perlu, Surga untuk mensucikan, 
dan Neraka untuk penghakiman. Dan di dalam ruang terbuka, 
dapat disoroti bagaimana Penghakiman-Ku tersodorkan di 
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ruang publik. Setidaknya Neraka terhadirkan sesuai dengan 
epistemologinya yang disertai berbagai wujud siksa dan 
penderitaan, kejahanaman yang menembus semua lapisan 
masyarakat dan teror yang mendunia, dan kobaran api yang 
melalap apa saja.
Adapun Surga belum eksis, karena belum dipercaya kalau 
Surga itu ada secara hakiki di dunia manusia. Demikian Surga 
dan Neraka valid sudah teradakan di atas bumi ini, di tengah 
kehidupan umat manusia di abad ini. Adapun hal itu merupakan 
perangkat penyesuaian Pasal-pasal Hukum-Ku yang Kami 
terapkan untuk semua kalangan di antara semua makhluk-Ku 
terbaik, di bawah level malaikat. Namun manusia sebagai kodrat 
determinan merupakan faktor penentu yang memperantarai 
takdir malaikat dan iblis. 
Iblis yang berubah kodrat jadi manusia, bisa berlanjut mencapai 
jenjang yang termulia yaitu menjadi malaikat, bila ketika dia 
jadi manusia, dia berpeluang jadi Rasul Tuhan. Secara hakekat, 
iblis yang menjadi manusia sudah terlepas dari takdir terburuk, 
maka jenjang takdirnya hanya mengarah kepada jenjang yang 
termulia.
Sebaliknya, malaikat yang jadi manusia tak bisa berbalik jadi 
malaikat lagi. Dia akan berlanjut turun ke takdir yang ternista, 
yaitu iblis, kecuali dia dalam perjanjian sedang mengemban 
tugas penting yang mengharuskannya menjelma jadi manusia, 
sebagaimana Ruhul Kudus yang kini mengemban tugas 
mengurusi kiamat di dunia manusia. 
Maka sesungguhnya, takdir jadi manusia itu tergolong yang 
terbaik karena makhluk malaikat dan makhluk iblis dapat 
merasakan kehidupan nyata sehingga dapat merasakan dinamika 
kehidupan yang bervariasi. Bisa menikmati kenyamanan dan 
kebahagiaan, walaupun tak bisa menghindarkan perasaan derita 
atau kesedihan. 
Tapi dunia manusia masih menjanjikan peluang menjadi mulia 
sehakikat dengan kemuliaan malaikat bila bisa konsisten menjaga 
eksistensi diri tetap dalam jalur yang suci. Demikian, lazim 
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malaikat mengikat sumpah kepada Tuhan untuk memperbaiki 
peradaban manusia kalau dia turun menjadi manusia. 
Maka jadilah malaikat itu di dunia sebagai penerobos ilmu, 
sebagai ilmuwan yang menghasilkan karya ilmu yang fenomenal 
seperti Einstein. Demikian, tokoh-tokoh dunia di berbagai bidang 
yang karya-karyanya menyejarah dan berhasil memajukan 
peradaban. Malaikat yang berubah kodrat jadi manusia, 
senantiasa pembawa kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, 
atau berkarya seni yang kekal. Karyanya selalu dikagumi dan 
dinikmati oleh publik dunia, kekal sepanjang zaman.
Adapun iblis yang sudah berubah kodrat jadi manusia juga 
berpeluang menjadi manusia cerdas yang beradab mulia. Habitat 
iblisnya sudah dinetralkan Tuhan, semenjak sudah saatnya 
mantan iblis itu berubah kodrat menjadi makhluk yang mulia. 
Dan ketika Tuhan menganggap dia sudah harus diperjalankan ke 
takdir yang lebih tinggi lagi, sebelum sampai ke kodrat malaikat, 
dia pun menjadi Rasul Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga 
karena ada asas hukum pertukaran kodrat yang sangat dinanti 
oleh iblis, tapi tak menyenangkan bagi malaikat. Padahal, Aku 
Maha Adil terhadap seluruh makhluk-Ku. 
Adapun manusia itu bodoh kalau masih mau memperturutkan 
hawa nafsunya dan mau melakukan dosa-dosa, tanpa mau tahu 
segala yang sudah Kuperingatkan ini. Kecenderungan manusia 
melakukan dosa-dosa besar dan melampiaskan semau-maunya, 
mengakibatkan melimpahnya pertukaran kodrat manusia 
menjadi iblis. 
Hal itu memakmurkan kehidupan iblis di dunianya, namun 
memprihatinkan golongan malaikat yang was-was harus 
menjadi manusia, menggantikan kesetaraan jumlah golongan 
manusia yang jadi iblis. Dan dalam peruntukan takdir ruh 
berikutnya, sudah tergambarkan segmentum pembagian takdir 
ruh kepada segenap makhluk-Ku itu sesuai dengan tingkat 
pengadaptasiannya terhadap gen malaikat atau gen iblis yang 
ada pada setiap diri manusia. 
Kelayakan keteraturan sistem regulasi ruh yang absolut kekal, 
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demikian segmentum pembagian takdir ruh terhadap seluruh 
makhluk dan seluruh benda semesta dan seluruh unsur yang ada 
dalam semesta, senantiasa terpulang kepada Penilaian-Ku atas 
dua sisi yang berlawanan, yaitu negativitas dan positivitas, yang 
baru dapat nyata wujudnya melalui perilaku umat manusia. 
Manusia bersifat eklektis, berakal dan berhati nurani, dapat 
memilih apa yang terbaik, secara habitat berkemampuan memiliki 
pendirian luas dan cerdas, walaupun tak bisa menghindari dosa 
karena pilihan-pilihan yang lebih diutamakan, padahal pilihan 
itu menjebakkan dosa. Manusia pun lazim melakukan dosa 
karena keinginan-keinginannya. 
Dari pertimbangan-pertimbangan akal dan pemikiran manusia 
melalui hati nuraninya dan intelegensinya, manusia masih bisa 
tetap tergoda oleh dorongan hawa nafsunya. Demikian sifat 
manusiawi pada setiap orang. Pertimbangan yang seimbang 
harus dimiliki manusia, demikian kefungsian keimanan dan 
ilmu pengetahuan karena  pada manusialah terdapat ketetapan 
orbit takdir dan pertukaran kodrat di antara semua makhluk itu. 
Menjadi manusia adalah preferensi takdir bagi makhluk lainnya. 
Kalau manusia harus berubah kodrat, padahal preferensinya bisa 
kembali jadi manusia, demikian manusia mengalami degradasi 
kemuliaan takdirnya, dan itu dimungkinkan dialami hanya 
melalui kolektivitas dosa-dosa yang menjijikkan. Adapun iblis 
itu sangat berharap segera dapat berubah kodrat jadi manusia. 
Maka menjadi manusia adalah kemuliaan.
Preferable jadi manusia oleh seluruh makhluk, menjadikan 
dunia kehidupan manusia sebagai destinasi kodrat.  Maka 
sesungguhnya, hukum regulasi ruh tak pernah stagnan dan tak 
pernah berputar balik sebelum berada pada titik ketuntasannya. 
Serupa dengan jarum jam bila sudah sampai pada titik detik 
yang menunjuk pada angka 12, maka jarum jam itu sampai 
kepada angka 0. 
Demikian, regulasi ruh juga baru berbalik bila sampai ke takdir 
terburuk, yaitu iblis. Dan adapun perjalanan takdir iblis beranjak 
akan sampai ke takdir menjadi malaikat, dan sebaliknya, 
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malaikat akan sampai kepada takdir iblis. Demikian tak ada hal 
yang tak mengalami pertukaran kodrat. Hukum alam hanya 
menyertai perguliran takdir secara integral sebelum mengarah 
ke kodrat yang terbaik atau termulia.
Iblis sebelum sampai ke kodrat menjadi malaikat harus melalui 
kodrat manusia. Kala bertakdir jadi manusia-lah, bilamana dapat 
menjangkau prestasi amalan pahala tertinggi dan termanfaat 
bagi dunia, dan bagi kehidupan manusia, dimungkinkan 
seseorang bisa jadi nabi, kemudian berangsur jadi ruh suci yang 
akan menempati dunia kemalaikatan. 
Demikian sesungguhnya, para nabi dan rasul adalah orang-
orang yang termuliakan, yang sesungguhnya merupakan orang-
orang yang takdirnya telah sampai kepada suatu ketentuan yang 
tertinggi. Maka, semua Utusan Tuhan mengalami pensucian 
yang terberat kala sedang mengemban takdir sebagai Utusan 
Tuhan. 
Banyak nabi yang berhasil jadi malaikat, tapi ada nabi yang masih 
harus mempertanggungjawabkan ajaran yang dibawanya, maka 
semua nabi dibangkitkan pada akhir zaman untuk diadili atas 
kesalahan umatnya. Dan yang berhasil tersucikan akan berada 
di Surga, dan akan menuju ke takdir menjadi malaikat. 
Adapun malaikat sebagai makhluk yang termulia di antara 
seluruh makhluk, bilamana harus berganti kodrat, niscaya 
preferensi malaikat adalah jadi manusia. Demikian dalam 
kategori kehidupan manusia itulah, terjadi pertarungan nasib 
antara malaikat dan iblis. Koherensi penerapan sifat-sifat 
malaikat maupun sifat-sifat iblis terbuka bisa dikaji melalui 
karakter manusia yang berbeda-beda. Kognitio tentang 
hal itu tergambarkan secara gamblang sejak proses kiamat 
terlangsungkan. 
Lihat sifat-sifat manusia yang kerasukan setan di pentas-pentas 
politik dan bahkan terpaparkan jelas melalui perilaku-perilaku di 
masyarakat yang pemarah dan pemabuk. Rajin berdemonstrasi 
asal ada yang bayar, tak penting membawa slogan apa saja, 
membela yang salah juga mereka mau. Manuver politik apa pun 
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yang diusung, tergantung siapa yang membayar, jadi tak terkait 
dengan kebenaran kognitif lagi. Perjuangan para demonstran 
bayaran itu seakan-akan bertujuan mulia.
 Demikian perubahan karakter manusia di akhir zaman ini 
memprihatinkan karena terjadi pelimpahan ras manusia ke 
kodrat iblis dengan sendirinya. Kodrat manusia tidak punah 
melainkan memburuk. Tapi malaikatlah yang tidak beruntung 
oleh karena kejadian itu, merekalah yang harus jadi manusia. 
Tapi ras manusia pun akan mengalami pemulihan habitat, 
karena konsentrasi gen malaikat pada manusia  memperbaiki 
ras manusia karena adanya penjamakan  penjernihan serta 
pemurnian genetika. 
Dalam Penilaian-Ku terhadap perbuatan umat manusia, ada 
obyektivitas kebajikan maupun subyektivitas perbuatan dosa 
yang Kuadili dan Kuhakimi. Maka, di dunia manusialah 
keterangan tentang Pengadilan-Ku dan Penghakiman-Ku serta 
Pengampunan-Ku terfaktualisasikan. Demikianpun adanya 
penolakan pengampunan yang dapat Kuadakan secara nyata 
dan tersaksikan.
Apa penyebab sehingga Aku keberatan mengampuni dosa 
seseorang atau dosa suatu kaum? Kitab Suci Eden ini sedang 
menerangkannya. Orang-orang yang termasuk dalam golongan 
orang yang Kukutuk jadi iblis karena dosa-dosanya terhadap 
Kewahyuan dan Utusan-Ku, merekalah golongan orang-orang 
yang tak bisa Kuampuni. 
Dan Kusejajarkan pula untuk menjadi perbandingan orang-
orang yang Kugolongkan sedang Kumurnikan ruhnya dari 
dosa-dosa. Dan mereka adalah orang-orang yang Kuselamatkan 
ke Surga sehingga jelas kongkretisasi keterkutukan maupun 
pemurnian ruh, sehingga dapat Kuangkat sebagai pengajaran. 
Dan manusia pun dapat disadarkan. Maka, mereka pun takkan 
sesat lagi karena Penjelasan-Ku ini meliputi fisiologi yang 
membentang, dari ruh kesalahan yang membuktikan diri telah 
menjadi kesalahan sehingga menjadi landasan penyelidikan 
terhadap perilaku. Dan dari setiap pertanggungjawaban atas 
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setiap kesalahan atau dosa itu, terdapat kongkretisasi sanksi 
hukumnya. 
Bahwa setiap kesalahan dan kebajikan, niscaya terukur secara 
akurat Balasan-Ku yang setimpal dan adil. Daripadanya, Aku 
menentukan takdir semuanya secara berimbang, mulai dari 
proses di dalam tubuh makhluk hidup sampai kepada unsur 
molekular hingga kepada benda semesta, melalui keterangan 
aplikasi ruh untuk semuanya.
Pasal-pasal hukum dari Sisi-Ku harus Kunyatakan secara jelas 
supaya umat manusia tak lagi mencela agama dan supaya 
takkan ada agama yang sesat lagi. Di paragraf-paragraf 
Kitab Suci Eden inilah Aku bisa menerangkan segala sesuatu 
yang dipertentangkan, sambil Aku menjelaskan hal-hal yang 
sulit dipahami terkait dengan masalah agama yang saling 
bertentangan, siapa yang benar dan siapa yang salah. 
Apa penyebab keimanan kepada Tuhan berubah menjadi 
kekejian dan terorisme? Dan mengapa ada kejahatan yang 
begitu keji dari orang-orang yang menyembah Tuhan? Mana 
Neraka dan mana Surga yang dijanjikan? Apa penyebab suatu 
dosa? Dan apa penyebab suatu kebaikan Ajaran Tuhan bisa 
tersesat sebegitu rupa? Demikian, itu yang mengharuskan Aku 
menurunkan Wahyu-Ku kembali ke kalangan manusia. 
Bahwa ada kesesatan dalam keimanan, dan ada pertaubatan 
yang menjadi ketulusan yang mendalam. Demikian, relativitas 
dosa maupun keimanan tak bisa terukur secara pasti kecuali 
melalui pengamatan peristiwa genting di dunia. 
Ketegangan dunia semakin tersulut karena setelah penyerangan 
pada Charlie Hebdo Perancis dan dua warga negara Jepang, 
Kenji Goto dan Haruna Yukawa, yang dieksekusi oleh ISIS, 
setelah kedua sandera itu dimintakan tebusan yang sangat 
mahal, begitu pun sandera pilot Yordania yang dibakar hidup-
hidup.  
Kekejian ISIS tak ada duanya, mereka dengan sadis membunuh, 
merampok, menculik, memerangi dan mengancam bangsa-
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bangsa dengan cara-cara yang tak lazim. Adakah umat yang sekeji 
itu? Membakari rumah penduduk di Suriah dan membunuh 
penduduk yang laki-laki dan menculik  ratusan perempuan dan 
anak-anaknya untuk dijadikan sandera atau untuk meminta 
tebusan, ataupun akan membunuhnya kalau mereka terpojok. 
Demikian dunia pun tak bisa lagi mengendalikan rasa marah dan 
muak terhadap ISIS yang betapapun itu berdampak terhadap 
citra Islam, dan gerakan anti Islam pun bangkit di berbagai 
negara. Ketika ISIS menjadi musuh bersama dunia, apa yang 
menyebabkan ISIS masih punya penganut dan masih banyak 
yang mau berjihad sampai mati untuk ISIS? 
Itu disebabkan oleh kemuliaan suatu agama, yaitu agama 
Islam, tertanam dalam kecintaan terhadap agama dan Allah, 
menjadikan penjihad Muslim rela mati syahid. Sungguh itu 
suatu ibadah dan keimanan yang mendalam dan setulus hati. 
Tapi, kekejian yang menyertai dan kobaran amarah dan dendam 
terhadap musuh Islam sulit dipahami karena sesungguhnya 
yang dinyatakan sebagai musuh-musuh Islam (Yahudi, Kristen) 
tak memusuhi layaknya umat Muslim memusuhi mereka. 
Dendam kesumat umat Muslim terhadap Yahudi dan Kristen, 
Kami nilai berlebih-lebihan. 
Dan kearoganan umat Muslim yang menganggap agama Islam 
sebagai agama terakhir dan yang tersempurna dan terbenar, 
berkonsekuensi tak bersedia menerima kebenaran ajaran agama 
lain, dan selalu bercuriga umat agama lain berusaha mengalihkan 
keimanan mereka dari Islam. 
Keyakinan semacam itu sudah menjadi wawasan seluruh 
umat Islam di dunia karena hal itu sudah menjadi doktrin 
yang baku. Menjadilah umat Islam intoleransi, yang kemudian 
bertransformasi menjadi radikalisme dan terorisme. Dan 
ketika hal itu terpanggil semakin menguat, jadilah berwujud 
sebagaimana ISIS menjadi terorisme yang paling keji dan brutal. 
Adapun, itu telah berekses semua negara-negara di dunia 
mengkhawatirkan warga negaranya terindikasi terpengaruh 
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oleh propaganda ISIS. Umat Islam dan atribut Islam pun 
senantiasa dicurigai di mana-mana. Pengetatan masuknya umat 
Islam ke negara-negara non-Islam mulai diadakan, demikianpun 
pembatasan sosialisasi terhadap umat Islam, menyengsarakan 
umat Islam di luar negerinya sendiri, sedangkan di negerinya 
sendiri mereka tak merasa aman oleh karena peperangan-
peperangan yang melanda. Kasihan umat Islam, karena Islam 
tak diinginkan dimana-mana. 
Akhir-akhir ini cukup banyak media barat dan para jurnalisnya 
memprovokasikan anti-Islam. Kontes gelar gambar kartun 
Muhammad memicu serangan terhadap acara itu dan 
menyebabkan dua penyerang itu tewas ditembak polisi. Apa 
gerangan dengan gambar Nabi Muhammad yang menyulut 
kemarahan dan berujung kepada kematian? 
Umat Islam terlalu sensitif dan gampang marah sehingga 
kelompok anti-Islam pun memperolok-olokkannya. Tapi Pamela 
Geller, penggelar kontes kartun Muhammad tak akan berhenti 
sampai di situ saja karena golongan anti-Islam akan terus 
bertambah dan menguat, dan sudah kami nyatakan bahwa itu 
akan sebanding dengan pergerakan pembela Islam. 
Betapapun yang paling menderita itu adalah imigran Muslim di 
benua Eropa dan semua pengungsi Muslim yang berbondong-
bondong meninggalkan negerinya mencari negara yang bersedia 
menampung mereka karena imigran Muslim itu ditakutkan 
membawa masalah kepada negara-negara lain. 
Langkah-langkah tokoh-tokoh anti-Islam seperti Pamela Geller, 
Oriana Fallaci dan Stephani Charbonniar yang tewas saat 
penyerangan kantor tabloid Charlie Hebdo, akan menyemangati 
pergerakan anti-Islam dunia. 
Hal tersebut tak bisa dimuskilkan akan menjadi pengusiran 
terhadap umat Islam dari berbagai negara oleh para penganut 
radikalisme anti Islam di dunia. Demikian radikalisme dari 
kalangan Islam kemudian berbalik arah menjadi radikalisme 
anti Islam yang akan meruyak juga di dunia. Dan kaum atheis 
dan Negara komunislah yang tak menjadi galau , karena 
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menurut mereka tak ada urusan terhadap konflik agama justru 
mereka menyiasati peluang yang ada di antara negara-negara 
yang membutuhkan pasokan senjatanya atau setidaknya 
mendapatkan negara koalisi yang diharapkan berprospek 
menjadi kekuatan politik bagi negaranya.
Sehubungan dengan itu semua, demikian kami akan menyelak 
dalam kerumunan ketegangan itu dengan mengadakan peristiwa 
pengangkatan para Rasul Eden ke angkasa luar. Dan sejak 
itulah Aku yang akan tampil mengadili semua pihak daripada 
menjadi orang-orang yang bertuhan tapi dimusuhi semua 
bangsa-bangsa karena mereka jadi pembenci dan pengkeji yang 
tak berperikemanusiaan dalam ketotalannya memperjuangkan 
Tuhan dan agamanya selayak ISIS.  
Tapi terbukalah suatu penjelasan terkait pertukaran kodrat 
manusia yang berjuang untuk agamanya tapi terkutuk akan jadi 
iblis. Adapun yang sebaliknya adalah ketika tak dimungkinkan 
ada manusia menjadi malaikat, demikian Kuadakan pensucian 
Surga. 
Maka sesungguhnya terdapat relativitas masalah yang bisa 
menjadikan manusia berubah kodrat menjadi iblis. Dan yang 
dianggap paling tak dimungkinkan adalah adanya perubahan 
kodrat manusia menjadi iblis yang disebabkan radikalisme atas 
keimanan seseorang. 
Anggota ISIS yang memenggal kepala atau membakar hidup-
hidup manusia niscaya terkutuk jadi iblis. Itu karena agama 
Islam yang Kuturunkan telah menyimpang jauh dan telah 
membahayakan dunia. Demikian ada masalah keimanan yang 
menyebabkan manusia terkutuk jadi iblis.
Dan dalam pelaksanaan hukum regulasi ruh, ada iblis yang 
sedang berjalan ke takdirnya yang membaik sebagaimana Lia 
Eden dan para Rasul Eden yang menyertainya. Kesemuanya 
adalah golongan orang-orang yang sedang diperjalankan ke 
takdir yang termulia, yang sebelumnya mereka itu adalah 
golongan makhluk yang ternista yaitu iblis. 
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Dan kini Aku memperlihatkan sosok mereka semua sedang 
bergabung menjadi Rasul Tuhan yang mendeklarasikan Surga 
di dunia, dan segera Kami angkat menuju ke Surga Utama di 
angkasa luar untuk kemudian berpindah ke bumi yang baru, 
untuk menetap di sana dan membangun peradaban Surga di 
bumi yang baru. 
Demikian Kujelaskan adanya ketentuan Keadilan-Ku atas 
malaikat dan iblis serta manusia. Ada relativitas ketergantungan 
manusia terhadap keduanya. Bahwa melalui keimanan terhadap 
Ajaran Tuhan sekalipun, iblis bisa berperan. Sebab apa itu 
dimungkinkan terjadi? Ini adalah akhir zaman, Perjanjian-Ku 
dengan iblis sudah sampai waktunya. 
Iblis berhak menjadikan Neraka di dunia manusia, dan 
memfungsikan Neraka untuk menjadikannya hari penghakiman/
pembalasan. Maka sesungguhnya, siapa-siapa yang terjebak 
melakukan dosa-dosa, itu adalah merupakan pilihan masing-
masing. Maka, iblis mengurung dan menguasai umat manusia 
yang ceroboh memperturutkan hawa nafsunya. 
Demikian, peranan iblis fusibel dapat lebur kemanapun karena 
itu adalah fungsional iblis di akhir zaman, yang berperan 
mengadakan Neraka dan kiamat dan hari penghakiman. 
Adapun hari penghakiman atau pembalasan atas dosa-dosa 
adalah merupakan tugas dan kewenangan iblis, tak mungkin 
sanksi atas dosa-dosa dialgojoi oleh para malaikat. Malaikat 
tak berhati sadis atau keji dan tak suka melihat manusia 
berdarah-darah serta menderita. Penghakiman bukan domain 
malaikat. Malaikat Jibril hanya mengadili, selanjutnya eksekusi 
penghakiman adalah tugas iblis. Selayak keduanya terbagi 
dalam tugas dan kewenangan yang sesuai dengan habitat 
masing-masing. 
Adapun setiap ketentuan pelaksanaan kutukan terpulang 
kepada malaikat dan iblis dalam masing-masing kefungsiannya. 
Malaikat memperingatkan ancaman kutukan kepada manusia 
yang dianggap sudah solid kesalahannya dan patut diancamkan 
dengan ancaman kutukan. 
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Dan malaikat pun aktif mengadakan penjegalan-penjegalan 
supaya dosa-dosa itu tak berlarut-larut, yaitu melalui upaya 
penyadaran atau melakukan sabotase-sabotase terhadap 
rancangan-rancangan jahat yang sedang akan diaplikasikan. 
Umpamanya, dengan melakukan kegagalan konsep sehingga 
rencana jahat mereka terbongkar, atau mengatur hujan deras di 
tempat sasaran. 
Demikian, para malaikat aktif menggagalkan kejahatan-
kejahatan. Namun demikian kejahatan luar biasa tetap marak, 
itu karena umat manusia memang susah diingatkan dan lebih 
menyukai berbuat dosa. Para iblis sangat mudah menggamit 
manusia melakukan dosa dan kesalahan fatal. 
Dari Penjelasan-Ku ini bisa disimpulkan adalah   kekalahan 
malaikat sehingga harus mengakui adanya kiamat dan terpaksa 
mengurusinya. Sedangkan iblis berfoya-foya mengadakan 
kiamat karena setelah itu mereka akan berubah kodrat jadi 
manusia. 
Maka sesungguhnya, kalangan malaikatlah yang bermuram 
durja karena banyak di antara mereka yang akan berubah kodrat 
jadi manusia. Demikian yang paling dirugikan di alam semesta 
ini adalah malaikat dan manusia, bila teradakan kiamat. Namun 
demikian, betapapun kutukan kiamat itu adalah merupakan pra 
pembaharuan dalam semesta. Keterciptaan baru dan kelahiran-
kelahiran baru, takdir-takdir baru, dan eksistensi-eksistensi 
baru bermunculan. Dan biasanya bermunculan ciptaan-ciptaan 
makhluk-makhluk baru yang terbaik, terindah, tercerdas, dan 
yang terluhur budi pekertinya, dan terbaik kualitasnya. Di lautan 
saja bermunculan spesies-spesies baru, ikan dan gurita yang 
cantik berwarna-warni bagaikan lukisan dan bunga-bunga. Kini 
sungguh banyak terlahir anak-anak cerdas tampan dan cantik 
dan sangat berbakat, begitupun tanam-tanaman dan bunga-
bunga spesies baru, nan indah menawan hati. 
Semua itu merupakan fenomena akhir zaman, selayak sebagai 
presentasi pertukaran kodrat. Kelahiran anak-anak cerdas 
berbakat, tampan atau cantik adalah kelahiran malaikat melalui 
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rahim manusia, dari seorang ibu yang terpilih melahirkan 
malaikat yang bertakdir jadi manusia. 
Sedangkan yang terlahir sebagai binatang spesies baru yang 
indah warna dan bentuk tubuhnya juga adalah malaikat. 
Demikianpun yang jadi tanaman dan bunga-bunga indah spesies 
baru adalah bidadari. Jadi ada malaikat yang jadi manusia, ada 
yang jadi ikan dan tanaman serta bunga. Semuanya terpulang 
kepada ketentuan alam yang membutuhkan pembaharuan.
Nan, demikian semuanya Kuperhitungkan dengan seksama. 
Seseksama kiamat yang menghancurkan dan memusnahkan, 
tapi alam tetap hidup sesuai dengan sistem hukumnya, termasuk 
semua hal di dalamnya yang melengkapi kehidupannya.
Demikian Hukum-Ku terlaksana secara pasti karena akhir 
zaman itu adalah masa Pengadilan-Ku, dan proses kiamat itu 
tak menunggu umat manusia itu mau suci. Kalau seperti itu 
kondisinya, iblis pun terdesak segera menuntaskan kiamat, 
sebab bila ada kiamat, prospek pertukaran kodrat atas iblis akan 
terselenggarakan.
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Laut darah dan sungai darah dan hujan darah sudah terjadi di 
berbagai wilayah dunia. 

Hujan kodok dan hujan ikan juga sudah terjadi.



78  

Sinkhole, tanah ambles dan tanah longsor dan tanah bergerak.

Tanah bergerak

Tanah ambles Tanah longsor

Sinkhole
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Musibah kebakaran sebagaimana Neraka api.

Kebakaran rumah, 
kapal, pesawat, mobil, 
hutan terjadi di seluruh 
dunia.
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Tanda-Tanda kiaMaT 
Sudah TergenaPi

Demikian, Neraka dan Surga Kuadakan bersamaan di 
akhir zaman. Umat-Ku yang beriman pada hari kiamat 

dan hari penghakiman pada saat ini sudah mempersiapkan diri 
menghadapi hal yang paling berat bagi seluruh umat manusia. 
Setelah mereka sudah menengarai tanda-tanda kiamat itu. 
Sudah banyak bukti-bukti yang signifikan terkait dengan 
nubuah-nubuah akhir zaman dalam Kitab-kitab Suci, 
sebagaimana adanya laut dan sungai darah terdapat di berbagai 
negara. Sesuatu yang musykil tapi nyata dan dipercaya karena 
sudah dinyatakan oleh Kitab Suci Injil.
Adapun umat Kristen dan umat Yahudi meyakini sudah tiba 
saatnya penggenapan-penggenapan Perjanjian Tuhan yang 
maha berat seperti hari penghakiman, kiamat. Fenomena 
gerhana Matahari yang langka karena kemudian disusul dengan 
gerhana bulan supermoon yang berwarna merah atau dikenal 
dengan bulan merah darah (bloodmoon) yang diyakini sebagai 
tanda kiamat. 
Dalam tradisi Yahudi, gerhana Matahari total merupakan 
peringatan bagi bangsa-bangsa dan tanda penghakiman 
atas bangsa-bangsa. Selayak hal tersebut Kami mengadakan 
persiapan pengangkatan ke Surga bagi yang beriman dan yang 
suci. Dan apa pun yang diyakini suatu umat, kalau hal itu 
berasal dari keterangan dalam Kitab Suci, niscaya Kami adakan 
penggenapannya. 
Dan inilah persiapan penggenapannya sedang dituliskan. 
Bahwa dengan adanya Surga Eden yang utama (Darussalam) 
akan Kami datangkan dari angkasa luar, demikian perjanjian 
pengangkatan akan Kami penuhi. Tentu saja pengangkatan itu 
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niscaya melalui pensucian Surga. Betapa pensucian itu diadakan 
untuk menyeleksi siapa-siapa yang patut termasuk pada 
golongan yang diangkat, dan siapa-siapa yang terpaksa harus 
ditinggalkan. 
Jangan sangsikan Hari Pengadilan-Ku yang akan terselenggara 
mendunia pada saat ini karena tak mungkin membawa semua 
orang di dunia ini. Ada hal yang tak memungkinkan Kami bisa 
mensucikan orang-orang yang terlampau banyak dosa-dosanya, 
dan ada juga hal yang bisa membuat ada orang-orang yang 
mudah disucikan. Semuanya terpulang kepada seberapa jauh 
mereka mengimani Ajaran-ajaran-Ku dengan baik dan tepat, 
dan seberapa banyak amal kebajikan mereka selama ini. 
Bilamana tak ada suatu hukum yang menentukan siapa-siapa 
yang boleh diselamatkan, niscaya semua orang di dunia ini perlu 
diselamatkan. Tapi dosa-dosa yang tak mungkin bisa ditebus 
karena suatu dan lain hal, niscaya hal itulah yang mengakibatkan 
mereka terpaksa tertinggal di Neraka. 
Dan siapa-siapa yang tertinggal di Neraka dan meninggal saat 
Neraka bergejolak, sedangkan yang lain terangkat ke Surga, 
demikian mereka yang merasakan gejolak Neraka, adalah 
merupakan golongan orang harus menjalani siksa Neraka yang 
pedih dan tak berpeluang diselamatkan. Golongan mereka itu 
akan berubah jadi pohon di hutan.
Begitu banyak manusia mati ditelan Neraka, tapi ruh mereka 
akan menjadi ruh pohon dan menjadi hutan yang akan 
memulihkan habitat bumi ini. Demikian mereka semua 
mengalami penetralan ruh. Bila kelak mereka sudah waktunya 
jadi manusia lagi, mereka sudah netral sifatnya, jiwanya sudah 
tenang. Demikian orang jahat yang belum dipastikan bernasib 
buruk jadi iblis. 
Orang-orang yang pernah mengalami pengalaman pahit yang 
amat menakutkan dan perjuangannya untuk tetap hidup amat 
berat, sebagaimana orang-orang yang tertinggal di bumi ini 
kelak, di antara mereka ada yang dosa-dosanya sudah tertebus 
melalui siksa Neraka yang mereka alami. Jenis mereka itulah 
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yang dimungkinkan lahir kembali jadi manusia, bila bumi ini 
tak mengalami kiamat totalnya. 
Adapun yang masih bisa ditolong tak berubah kodrat jadi iblis, 
dan diperhitungkan masih berhak berkodrat tetap jadi manusia, 
tapi jiwa jahatnya perlu dibasuh atau dinetralkan, maka terlebih 
dahulu mereka harus mengalami jadi pohon atau tanaman yang 
lebih pendek umurnya dari pepohonan. Maka sesungguhnya 
ada penawar bagi ruh dan jiwa yang kotor, yaitu menjadi 
tanaman bermanfaat. 
Tapi, ada ruh manusia yang terperangkap dalam batu, logam, 
coral dan lain sebagainya. Ada batu akik yang bergambar orang 
sedang shalat. Sesungguhnya gambaran itu dapat menjelaskan 
orang yang terjebak ruhnya pada batu akik, itu adalah orang 
mukmin yang memberhalakan batu akik selama hidupnya. 
Dimungkinkan dia berprofesi supranatural dan menjadi 
musyrik karena percaya kepada azimat-azimat. Demikian 
ruhnya tertambat di batu akik. 
Demikian Aku mengingatkan para pengkoleksi batu akik yang 
mempercayai batu akiknya sebagai pemberi berkah. Sungguh 
takdir manusia menjadi batu, logam, coral, atau benda-benda 
lainnya, merupakan ketentuan takdir kutukan. Sebab bila 
ruh ditempatkan pada suatu benda seperti itu, berarti ruhnya 
tertanam, seperti ruh yang dibekukan. Hanya terpulang kepada-
Ku jualah kapan Aku akan mengaktifkan ruh tersebut. 
Maka sesungguhnya ada ruh yang diam tak bisa berkutik sampai 
Aku berkenan melepaskannya. Alasan memperlakukan takdir 
manusia seperti itu adalah karena pelanggaran sumpah sakral, 
apalagi bila itu berkenaan dengan sumpahnya terhadap-Ku. 
Perubahan kodrat memburuk merupakan sebagian besar takdir 
manusia karena di akhir zaman ini dosa-dosa manusia sungguh 
luar biasa berlebih-lebihan. Demikian banyak manusia berganti 
kodrat menjadi iblis. Kalangan apa yang paling membutuhkan 
alinea baru untuk peralihan kodratnya? Tentunya iblis, bukan 
malaikat, bukan pula manusia. 
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Karena itu iblis sangat antusias menjerat manusia yang tak paham 
kodratnya diincar iblis. Manusialah yang paling diincarnya, tak 
mungkin binatang atau sebagainya, dan pula mana mungkin 
iblis mengincar kodrat malaikat. Tak ada pasal memungkinkan 
hal tersebut bisa terjadi. Demikian, umat manusialah satu-
satunya sasaran iblis. Karena itu dorongan untuk mencelakai 
manusia pada iblis sangatlah kuat seperti halnya itulah satu-
satunya tujuannya. 
Dan pula ada klausa yang menantang iblis jadi berani melakukan 
penjebakan besar-besaran terhadap manusia, yaitu tak ada 
pantangan bagi mereka tatkala Neraka teraktifkan di muka 
bumi. Itu merupakan sosiologi kenerakaan, bahwa semua hal 
yang bersifat negatif wajib dijadikan luar biasa oleh kalangan 
iblis demi penciptaan Neraka di dunia. 
Maka pembrutalan terjadi dimana-mana, demikianpun maraknya 
kebakaran dimana-mana. Jangan lupa, api yang meluap adalah 
karakter iblis. Demikianlah segala jenis kejahatan pun menjadi 
berkaliber luar biasa. Seperti halnya kejahatan narkoba atau 
kriminalitas terorisme, atau pengumbaran syahwat perang 
maupun syahwat maksiat dan syahwat terhadap kekuasaan. 
Iblis berkuasa di dunia, iblis merambah semua lapisan masyarakat 
luas. Nan, tak layak menyatakan iblis sengaja mengumbar 
jebakannya di dunia intelektual, agamawan, politikus, guru dan 
narasumber, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara), 
birokrat, negarawan dan bahkan pemimpin negara. 
Sebab manalah mereka sudi disebutkan sebagai golongan 
pendosa, apalagi kalau disebutkan sebagai sekutu iblis, padahal 
golongan mereka itu semua kalau sengaja melakukan dosa 
dalam kewenangannya, daya rusaknya sungguh luar biasa. 
Demikian golongan mereka itu memang sangat diincar iblis, 
padahal mereka pada lazimnya memiliki ambisi yang besar, 
bahkan ambisius terhadap sesuatu yang diincarnya. 
Dan iblis pandai memasang taktik jebakannya. Siapa pun 
disambarnya kecuali yang tahu akan norma-norma dan tetap 
bertahan menelusuri jalan yang benar. Mereka itulah yang 
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konsisten tampil menjaga kebenaran di masyarakat.  Kami 
menghargai golongan orang-orang yang tekun memperjuangkan 
suatu yang benar yang diyakininya, padahal itu menuntut 
keberanian yang konsisten. 
Pembelaan terhadap orang yang awam dan papa terhadap 
hukum atau perjuangan anti korupsi dan pembela hak-hak 
kaum minoritas terhadap keyakinan mereka, seperti halnya ICW, 
YLBHI, LBH, Gerakan Pembela Kebebasan Beragama, ICRP, 
Wahid Institute dan Gerakan Pembela Minoritas, dan lembaga-
lembaga yang pemberani mengurusi masalah narkoba dan 
korupsi dan terorisme, seperti BNN, KPK, Densus 88, Komnas 
HAM, Ombudsman dan Komisi Yudisial, pada umumnya 
mereka bertugas di ranah berbahaya atau rentan mendapat 
bahaya. Secara umum mereka Kami ayomi ketika kejahatan itu 
merajalela di semua lapisan. 
Demikianpun terhadap lembaga sejenisnya di dunia 
internasional. Sungguh orang-orang yang aktif memerangi 
korupsi, narkoba dan terorisme adalah orang-orang pemberani 
dan tahu bagaimana menempatkan dedikasi secara benar. 
Kejahatan yang terorganisir, seperti organisasi gangster, mafia 
narkotika dan terorisme sungguh sudah meluas mendunia. Dan 
tak ada yang bisa mengatasinya secara pakem. 
Maka sebelum Kami turun tangan secara langsung nanti, para 
malaikat ikut mengurusi urusan segenap elemen masyarakat 
yang peduli menegakkan kebenaran. Dan juga malaikat berkutat 
di lembaga-lembaga semacam KPK dan lain-lainnya tersebut. 
Itu sebabnya, hendaklah masyarakat mengamati mereka sebagai 
golongan yang Kami ayomi dan jangan biarkan mereka kalah 
oleh kekuasaan yang diayomi iblis karena sesungguhnya 
kebenaran baru menjadi bulat kalau ada yang mau berkorban 
membelanya. 
Adapun orang-orang yang berseberangan dengan institusi 
hukum yang beretorika tak bersalah, yang tergabung dalam 
LSM yang aktif menyuarakan kebenaran hukum, sungguh 
dapat dibedakan dengan golongan orang-orang yang membela 
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Kepolisian RI yang sedang Kusoroti kinerjanya. Para ahli hukum 
itu berani tampil membela tirani. Sungguh kebenaran hukum 
menjadi tak menentu karena dipermainkan oleh orang-orang 
yang mengerti hukum. 
Maka sesungguhnya penggunaan pasal-pasal hukum telah 
terbagi dua, telah mengakibatkan ambivalensi hukum yang 
mengakibatkan kebuntuan hukum di Indonesia. Ambivalensi 
hukum seperti pedang yang kedua sisinya tajam, kalau dipakai 
menebas secara bersamaan, kedua sisinya yang tajam sama-
sama melukai. 
Pasal hukum yang benar dan digunakan secara salah, atau 
kesalahan yang dibela dengan menyebutkan pasal hukum 
seadanya sehingga menjadi seakan-akan benar. Maka keadilan 
hukum pun lenyap tak bisa bersuara, kebenaran apa pun sulit 
tampil lagi. 
Perlu diketahui oleh masyarakat luas bahwa sekali orang 
menetapkan pilihan eksistensinya, dia akan berlarut 
memperturutkan arus deras yang datang bertubi-tubi dari 
apa pun pilihannya. Itu karena malaikat dan iblis sekarang 
ini sedang bertarung kuat, dan sama-sama sedang merekrut 
manusia menjadi sekutunya. 
Malangnya orang-orang yang berambisi lebih kuat dorongannya 
cenderung kepada jebakan-jebakan iblis, sedangkan malaikat 
setia kepada Hukum Tuhan dan hukum alam. Apalagi setan/
iblis memang penerobos segala rambu-rambu hukum. 
Demikian pejuang kebenaran terlihat lemah tak berdaya, 
ketika institusi-institusi hukum di Indonesia juga tak berdaya 
bangkit meluruskan hukum, sehingga pejuang kebenaran tak 
mendapatkan perlindungan hukum. 
Adapun saat ini sedang teradakan gelombang besar malaikat 
yang memerangi kekuatan iblis, yang saat ini ternampakkan 
lebih kuat dan berkuasa. Maka ada dua aliran yang berlawanan, 
yang saling berkutat di dunia manusia, sesuai dengan peranan 
malaikat maupun iblis yang sedang saling memerangi. 
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Dengan Penjelasan-Ku ini, kiranya umat manusia sadar atas 
pilihannya pada saat ini. Berada di pihak manakah dia? Kedua 
jalur pilihan itu kini sama-sama berkutat melawan arus deras 
tekanan pada masing-masing golongan. Yang benar berkutat 
melawan kuasa iblis yang menguasai orang-orang yang memilih 
jalur salah tapi sesumbar benar. 
Orang-orang yang berjuang atas nama kebenaran terdesak 
dan menjadi lemah, maka para Rasul Eden diberdayakan 
untuk menguatkan semangat dan harapan mereka. Maka, Aku 
menitahkan mereka merilis Wahyu dan Sumpah-Ku kepada 
ketiga pihak yang kusoroti, yaitu KPK, Kepolisian RI serta 
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Adapun itu merupakan 
langkah awal untuk menyelamatkan hukum di Indonesia. 
Akan Kuadakan pemilahan di antara tokoh-tokoh nasional 
Indonesia, sayangnya semua pihak yang Kuperingatkan kembali 
mengabaikan Respon-Ku yang disertai Sumpah-Ku Yang Maha 
Sakral dan Maha Keramat. Selayak Aku wajib membuktikan 
kemahasakralan dan kemahakeramatan Sumpah-Ku dan 
Wahyu-Ku yang mengandung solusi bagi bangsa Indonesia 
yang sedang dilanda kemelut dan kekacauan. 
Demikian Aku takkan mengadakan pertolongan lagi untuk 
Indonesia. Iblis akan menggenapkan kefungsian Neraka. 
Indonesia akan mengalami keruntuhannya sendiri. Sungguh 
keadaan di Indonesia akan semakin memburuk saja, pertarungan 
malaikat dan iblis di Indonesia telah dimenangkan oleh iblis. 
Malaikat Jibril terpaksa harus mengatur langkah membalikkan 
keadaan melalui cara yang lain, yaitu melalui pembiaran iblis 
merajalela di setiap sudut, dan membongkar segala perilaku 
kejahanaman dari porosnya sampai ke semua sisinya dan 
eksesnya. Kemenangan iblis diwarnai dengan sepak terjang 
polisi yang semakin menjadi-jadi, dan itu menggeramkan publik 
yang tak berdaya apa-apa, tapi menunggu waktu mencari celah 
kenaasan polisi. 
 Tapi yang tak mereka ketahui itu adalah bahwa ada Kami yang 
menilai semua gerakan mereka, ada malaikat yang tak bisa diam 
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mengawasi siasat-siasat iblis di antara manusia yang berbeda 
pilihan itu.  
Itu sebabnya kedua hal yang berlawanan menjadi sama-sama 
cerdasnya dan sama-sama mendapat peluang sesumbar. 
Maklumlah di akhir zaman ini malaikat dan iblis sama-sama 
bersaing untuk menang. Malaikat mencerdaskan orang-orang 
baik yang sedang memperjuangkan nilai-nilai etik profesi yang 
diakrabinya. Dan iblis mencerdaskan orang-orang ambisius yang 
dalam profesi masing-masing dengan sengaja menceburkan diri 
ke suatu hal yang berlawanan dengan hati nurani. 
Konsekuensinya setiap hari semua orang dipertontonkan 
pertarungan malaikat dan iblis melalui persoalan-persoalan 
genting yang tertampilkan di media massa dan di masyarakat 
dunia. Demikian malaikat aktif mengurusi pengeksisan 
Surga di dunia, yang dirasakan berat dan sulit oleh para 
malaikat. Maklumlah, dunia sudah dipenuhi dosa, hal itulah 
yang mengakibatkan kebuntuan komunikasi hati nurani 
manusia dengan suara malaikat.  Di lain sisi dalam mengelola 
perkiamatan, iblis merdeka melakukan apa saja. 
Kenapa begitu? Karena Neraka dan kiamat adalah domain 
iblis. Kefungsian iblis memang di sana,tapi manusialah yang 
menderita dan sifat iblis pun sudah membayangi sifat manusia, 
semenjak penetrasi sense iblis memuncak di kalangan pemimpin-
pemimpin, birokrat, tokoh-tokoh politik dan parpol dan tokoh 
spiritual dan bahkan kaum cendekiawan. Golongan apa lagi 
yang belum dirambah iblis? Begitulah tanda-tanda akhir zaman 
sebelum kiamat.
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TeroriSMe MeMbelah dunia

Gambar ini 
berbicara terorisme 
membelah dunia.

Kekejaman ISIS membangkitkan anti-Islam di dunia.



 89

Kenyamanan bersama iblis itu pun tergambarkan di ruang 
publik dunia. Di antara bangsa-bangsa dan negara-

negara di dunia juga tergambarkan negara-negara mana yang 
paling rusuh atau yang merusuhi dunia. Ada Korea Utara 
yang egosentris terhadap kekuatan senjata perangnya, dan 
sudah mengancam akan menggunakan nuklirnya bila ada 
yang melawannya. Ada Iran yang selalu dipersoalkan program 
nuklirnya oleh Israel dan negara-negara blok Barat. 
Dunia Islam radikal rentan berhaluan kiri, pro Rusia, Tiongkok 
dan Korea Utara yang bersedia memberi bantuan senjata dan 
amunisi untuk kepentingan bersama melawan blok Barat yang 
gencar menyerang ISIS dan negara-negara Islam tempat basis 
teroris,padahal Islam anti komunis. Demikian haluan politik 
bisa berbalik arah oleh kepentingan dan kebutuhan.  
Nun, perkoalisian Saudi Arabia melakukan penyerangan dan 
pengeboman ke Yaman dalam menumpas Al Houti membuka 
peluang penghancuran Islam oleh Islam sendiri. Tentu hal 
tersebut memerindingkan bulu kuduk, seram sekali. Tapi tak 
ada yang menyadarinya bahwa penghancuran Islam oleh Saudi 
Arabia dan sekutunya itu sesungguhnya adalah keterolahan 
kutukan atas umat Islam. 
Kutukan itu dari umat agama lain yang sudah jenuh melihat 
perilaku teroris yang membahayakan dimana-mana. Negara-
negara non Islam direpoti imigran-imigran gelap dari negara-
negara Islam yang kalut oleh peperangan dan juga terganggu 
oleh ancaman teroris di negara mereka masing-masing. 
Terorisme mengganggu semua negara Islam maupun non-Islam. 
Kutukan juga datangnya dari kaum minoritas yang berdomisili 
di negara-negara Muslim, dan teraniaya dan dizalimi hanya 
karena berbeda keyakinan. Tapi penzaliman terhadap Utusan-Ku 
para Rasul Eden-lah yang menyimpulkan semua kutukan atas 
umat Islam itu menjadi suatu format pembalikan, sebagaimana 
pembalikan itu sudah terselenggarakan di dunia. 



90  

Demikian kenyataannya, tak ada berkah apa pun atas perjuangan 
umat Islam di manapun di dunia ini, itu karena kutukan atas 
Islam memang sudah mendunia. Kami hanya menyimpulkan 
semua penderitaan dan keteraniayaan sampai kepada kematian-
kematian tragis dan tindak kekejian di luar peri kemanusiaan 
akibat kesombongan umat Muslim atas keyakinannya. 
Apa yang disombongkan lagi oleh umat Islam setelah kenistaan 
yang dialaminya pada saat ini? Sedangkan  Pertolongan-Ku 
yang disampaikan bersama rekaman tanda-tanda kiamat yang 
nyata-nyata adalah akurat kebenarannya.
Adapun Risalah Eden yang memuat Sumpah-Ku atas 
Pertolongan-Ku dan Peringatan-peringatan-Ku kepada KPK, 
Kepolisian RI dan DPR itu hanya dialamatkan kepada tokoh-
tokoh terkait dan sebagian dari media massa. Tapi Wahyu-
wahyu-Ku kembali tak digubris sama sekali, setelah 18 tahun 
Kami mengadakan Wahyu-wahyu-Ku di negeri ini. 
Adalah salah bilamana Kami tak melakukan diskriminasi juga 
terhadap bangsa Indonesia. Demikian Indonesia pada saat 
menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan 
di Indonesia pada April 2015, menetapkan pendiriannya berada 
di blok Muslim yang mendukung kemerdekaan Palestina dan 
arah politiknya semakin mengarah pada solidaritas Islam dunia. 
Sayang, mereka tak paham bahwa solidaritas Islam itu akan 
punah tergerus oleh zaman yang tak menghendaki Islam. 
Sungguh dunia sedang bergolak menuju perang dunia ketiga. 
Umat Islamlah yang meruyakkan peperangan-peperangan 
dan terorisme lebih dahulu di dunia, dan dunia internasional 
diresahkan olehnya. 
Suasana konflik di dunia semakin panas, padahal kiamat juga 
sedang berproses. Bilamana ada negara yang menggunakan 
bom nuklir, maka proses kiamat akan berubah menjadi semakin 
drastis. 
Peringatan-peringatan-Ku di Indonesia tertahan oleh sikap 
pemerintah dan masyarakat Muslim Indonesia, yang tak 



 91

berpantang menistakan Wahyu-wahyu-Ku walau sudah disertai 
Sumpah-sumpah-Ku dan bukti kongkrit, dan bukti empiris 
tanda-tanda kiamat dilampirkan berupa rekaman video dalam 
bentuk DVD. 
Dokumentasi Kewahyuan-Ku ada di Indonesia, tapi tak dapat 
mengolah keadaan menjadi pertolongan bagi dunia karena 
tak ada satu pun pihak di Indonesia yang bisa melonggarkan 
gaungnya ke dunia, walaupun Eden sudah menempuh segala 
bahaya yang memungkinkan dapat menimpa diri mereka. 
Demikian dunia bergolak oleh peperangan-peperangan dan 
malapetaka alam tanpa tahu bagaimana cara menyudahinya, 
atau bahkan menyelamatkan diri dari malapetaka-malapetaka 
yang mengguncang buminya. 
Politik dunia sudah menunjukkan terbelah dua, antara blok 
Islam dan blok anti Islam. Amerika menyatukan koalisi negara 
Barat dengan negara yang sudah terkena imbas terorisme, yang 
merasa wajib menumpas terorisme di dunia, terlebih setelah ISIS 
menggaduhkan dunia. Peperangan demi peperangan tak dapat 
menghentikan terorisme dan melainkan menimbulkan  ekses 
lain yaitu solidaritas Islam mendunia. 
Negara-negara Muslim yang juga menolak terorisme dan ISIS 
telah mengumandangkan dukungannya atas kemerdekaan 
Palestina. Dan itu menunjukkan satu lagi koalisi Muslim 
yang berasal dari komitmen negara-negara Asia-Afrika telah 
menyatakan diri. Demikian politik dunia terbelah dua antara 
kekuatan Islam dan anti Islam. 
Adapun pihak ketiga, ada Rusia yang menyuplai bantuan dan 
senjatanya ke separatis Ukraina dan negara-negara konflik di 
Timur Tengah. Negara-negara komunis seperti Rusia, Tiongkok, 
Korea Utara ambil bagian dalam kancah politik pertarungan 
kekuatan antara pro Islam dan anti Islam. Demikian negara-
negara Islam yang dalam kondisi memerlukan bantuan senjata 
dan amunisi untuk mengatasi kancah pergolakan di negaranya, 
maka terjadi kontradiksi di dunia Islam. 
Ada yang memilih bersekutu dengan Amerika dan koalisinya, 
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dan ada yang memilih di bantu oleh pihak Rusia dan negara-
negara yang sealiran politik dengannya. Dan dunia Islam pun 
mengalami kerancuan politik, tak jelas kemana arah yang dituju. 
Terpecah belah dan saling memerangi di antara kelompok-
kelompok Muslim sendiri. 
Demikian sampailah koalisi Arab Saudi menyengsarakan umat 
Muslim sendiri di Yaman. Perjuangan umat Muslim pun semakin 
tak jelas. Bisa dibayangkan kiblat umat Islam di Saudi Arabia. 
Dan itu merupakan pusat peribadatan umat Islam dari seluruh 
dunia sebagaimana negara Saudi Arabia sesungguhnya punya 
kewajiban menciptakan damai di dunia melalui partisipasi 
negara tersebut untuk mengayomi umat Islam di dunia, dengan 
merujukkan sikap perdamaian dan penentraman kepada umat 
Muslim di seluruh dunia, namun telah tampil sebaliknya 
membombardir Yaman. 
Mengapa akidah kaum Syiah Al Houti lebih dianggap sebagai 
suatu ancaman besar, namun melupakan etika Islamiyah yang 
mengakibatkan citra Islam semakin buruk saja? Dan tindakan 
Saudi Arabia itu telah menyalahi hukum Islam yang rahmatan 
lil’alamin, yang sesungguhnya semboyan itulah yang seharusnya 
dipertahankan oleh negara tersebut, lebih-lebih Saudi Arabia 
adalah pusat peribadatan umat Islam dari seluruh dunia. 
Maka sesungguhnya kekayaan negara Saudi Arabia itu terbesar 
berasal dari pemusatan penyelenggaraan haji dan umrah 
di negara tersebut. Maka sesungguhnya negara itu jangan 
melakukan tindak represif ke kalangan umat Islam apa pun 
alasannya.Negara Arab Saudi wajib mengayomi dan memberi 
ketentraman kepada segenap umat Islam di seluruh dunia. 
Tapi ada negara-negara penampung pengungsi dari negara-
negara yang sedang mengalami konflik, sebagaimana negara-
negara itu adalah Jerman, Swedia, Kanada, Denmark, Turki, 
Lebanon,  Yordania, Mesir, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, 
Italy, Spanyol, Polandia, Irak. Demikian negara-negara tersebut 
Kunilai sebagai negara-negara yang toleran dan bangsanya 
berbudi. Adapun negara yang memilih netral dan optimis 
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mengupayakan perdamaian dunia adalah negara Denmark, 
Swedia, Swiss, Finlandia, Jerman
Akan tetapi, ada negara-negara kaya di teluk seperti Emirat 
Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait yang sama sekali 
tak bersedia menampung pengungsi Suriah, demikianpun 
Rusia dan Tiongkok. Negara-negara mana yang pemerintahnya 
bersedia menolong pengungsi yang terlunta-lunta, dan negara-
negara mana yang belum bersedia, atau yang tidak bersedia 
menolong, sudah dalam ketentuan perimbangan yang sama 
dalam konsiderasi Penyelamatan-Ku nanti. Karena niscaya 
semua kebijakan setiap negara Kupertimbangkan sesuai dengan 
kebijakan setiap negara atas persoalan dunia. 
Sebagian pengungsi dari negara-negara konflik berhamburan 
melanglangi lautan, menjadi imigran gelap, mencari negara 
tempat domisili baru yang jauh dari pertempuran yang tak 
berkesudahan di negaranya, tapi kebanyakan mereka diusir, 
atau kapalnya tenggelam, atau ditangkapi. Kasihan umat Islam 
yang terusir dari negaranya dan terusir dari negara lain yang 
ditujunya untuk mencari naungan, selayak umat Islam harus 
menyadari kesalahan mereka selama ini yang mengegokan 
agamanya. 
Andai para pengungsi liar itu semua mau menetralisir 
keyakinannya dan menukarnya dengan keyakinan universal 
yang sedang Kami nyatakan ini, maulah Kami menolong mereka 
semua berevakuasi ke bumi yang baru. Selayak penderitaannya 
mengarungi lautan dan bahaya, serta penolakan selama 
pencarian mendapatkan suaka dan tempat tinggal yang damai, 
adalah juga merupakan ujian-ujian berat, yang bila di lalui 
dengan baik, demikian karma-karma sudah ada yang terlunasi 
atau bahkan dimungkinkan sebagian di antaranya penebusan 
karma-karma dosanya sudah terlunasi semuanya. 
Penderitaan berat mereka selama ini sudah merupakan 
pensucian bagi mereka. Namun, tetap ada ketentuan bersedia 
berkomitmen hidup suci berdasarkan sumpahnya kepada-
Ku dan kewajiban penetralan keyakinannya. Demikian Kami 
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akan memprioritaskan golongan mereka untuk diangkat ke 
Surga Eden Darussalam. Mensucikan orang-orang yang sangat 
menderita dan terlunta-lunta adalah lebih mudah.
Aku melarang iblis menguasai orang-orang suci. Dan orang-
orang suci itu tak harus dari kaum agamawan atau mereka 
yang dimuliakan di masyarakat atau pemerintahan karena pada 
kenyataannya orang-orang yang tak berambisi dan sederhana, 
yang memilih kesuksesan di jalan Tuhan, lebih patut Kami 
golongkan sebagai orang-orang suci, setidaknya golongan 
mereka itulah yang mudah disucikan. 
Itu karena Aku tak menghargai orang-orang yang seakan-
akan suci, atau yang penampilannya seperti orang suci, tapi 
menyembunyikan ketamakan. Golongan ini sungguh banyak di 
mana-mana. Tak memberi pengajaran agama secara tepat, tapi 
meminta upah atas nasihat-nasihat spiritualnya. Tak memberi 
contoh yang baik tapi malah mencontohkan penauladanan 
yang buruk. Memberi dorongan politik, tapi hendak berkuasa 
atau berpengaruh. Mencela untuk diperhatikan, memuji supaya 
diikutsertakan. 
Komersialisasi jabatan, komersialisasi agama sama-sama sudah 
menjenuhkan dan memuakkan. Bila tipikal orang semacam 
itu tergolong dalam partai politik, tentu perkoalisian orang-
orang semacam itu sungguh berbahaya karena mengancamkan 
kehancuran tatanan. Setidaknya menciptakan ambivalensi 
hukum dan perundang-undangan. 
Tak elok memandangi perilaku anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia yang 
berbahasa undang-undang tapi membudayakan pelanggaran 
undang-undang dan pidana. Mereka itu adalah orang-orang 
intelek yang membodohi rakyat di tengah gelombang demokrasi 
di negaranya, dan mengumbarnya di lembaga perwakilan 
rakyat. 
Demikian mereka membodohi rakyat melalui tenggat antara 
intelektualitasnya dan ketamakannya, dan ambisi politiknya, 
yang mengisi alur pemikirannya yang dibodohi iblis. Masyarakat 
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di Indonesia juga tahu siapa saja mereka itu semua. 
Lembaga DPR Indonesia memang tertakdirkan sebagai lembaga 
yang juga terkutuk karena semua anggota DPR periode 2009 
beberapa kali Kami kirimi Risalah Eden. Tapi mereka tak peduli 
untuk membahaskan Wahyu-wahyu-Ku, setidaknya itu dapat 
dirujuk sebagai suatu aspirasi dari Komunitas Eden, yang dalam 
hal ini merupakan hak milik warga negara Indonesia yang sah, 
sehingga layak bagi mereka menggelar dengar pendapat dari 
komunitas Eden untuk mempertanggungjawabkan Risalah 
Eden yang dikirimkan ke lembaga DPR. 
Dan hal semacam itu penting dilakukan oleh mereka, karena 
apa-apa yang dinyatakan Lia Eden dalam Risalah Eden tersebut 
adalah berkenaan dengan Kewahyuan. Namun, bukan saja 
mereka tak melakukan kewajiban mereka selaku wakil rakyat, 
bahkan anggota DPR tersebut beramai-ramai mengirimkan 
kembali Risalah Eden ke kediaman para Rasul Eden secara 
serempak. 
Maka, Eden mendapatkan satu karung Risalah Kewahyuan-Ku 
yang dikembalikan. Hal itu adalah pelecehan dan penistaan 
terhadap Wahyu-wahyu Tuhan Yang Maha Sakral. Demikian, 
mereka pun semuanya tak bisa mengelakkan diri ketika iblis 
mengerumuni DPR dan mendekam di sana. 
Maka takkan ada harapan yang bisa diharapkan dari kalangan 
wakil rakyat yang terhormat itu, sebelum mereka tahu mengapa 
DPR terkutuk karena mereka semua tak tahu kalau DPR berada 
di bawah naungan iblis. Namun sekarang ini, kutukan atas DPR 
sudah teralihkan ke masyarakat luas sebagaimana ungkapan 
“Suara Tuhan adalah suara rakyat”. 
Demikian di kalangan masyarakat secara umum, tak ada simpati 
dan kepercayaan terhadap anggota DPR dan DPRD. Terlebih-
lebih anggota DPR dan DPRD yang terpilih pada periode 2014 
sekarang ini. Itu karena gelar Kutukan-Ku memang sedang 
Kuadakan secara terbuka. 
Demikian ketentuan DPR menjadi basis iblis, itu adalah wujud 
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keterkutukan atas lembaga tersebut, berikut orang-orang yang 
beraktivitas disana. Maka cobalah melihat fenomena di DPR itu 
sebagai fenomena Pembalasan-Ku. 
Demikian inilah akhir zaman, yang mana zaman ini adalah 
domain iblis. Ketentuan itu mudah dijelaskan, bahwa setiap masa 
pengakhiran, niscaya yang dominan adalah kuasa iblis yang 
memicu keambisiusan, keamoralan, keangkaramurkaan yang 
menjadikan kerusakan, kehancuran, keparahan, pembusukan, 
keporak-porandaan dan sampai kepada keterakhiran atau 
kiamat. 
Euforia iblis pada saat ini kontradiksi dengan keprihatinan 
malaikat. Apa boleh buat, manusia sendirilah yang memiliki 
kecenderungan lebih mudah beradaptasi dengan iblis daripada 
dengan malaikat. 
Susah mengajak manusia bersuci, karena sudah terbiasa hidup 
konsumtif dan hedonis yang berlebih-lebihan karena mudahnya 
peluang korupsi, atau peluang mengumpulkan uang haram dari 
berbagai bisnis abu-abu dan terlarang yang terbuka luas. Dunia 
hiburan malam, panti pijat, dan dunia selebritis dan artis menyatu 
menjadi hedonisme yang tak bisa mengelak keterjerumusannya 
dalam dunia narkoba, dan tak ada yang menyesalinya. Bersatu-
padunya dosa, bersatu-padunya bisnis illegal. 
Kehidupan hedonisme memaksa semua orang berpacu mencari 
uang sebanyak-banyaknya supaya bisa punya mobil dan yacht 
mewah, atau pesawat pribadi, dan  berfoya-foya traveling keluar 
negeri, rumah megah dan berkuasa. Demikian karena kekuasaan 
dan jabatan dapat dibeli. Kehidupan modern sangat mahal, 
tapi banyak orang sukses bisa memiliki semua kemewahan itu. 
Namun, itu karena melayakkan uang haram dan korupsi sebagai 
hal biasa, yang penting kaya, populer dan berkuasa. 
Bahwa manusia terdiri dari elemen positif dan negatif. 
Daripadanya, di dalam kehidupan manusia-lah terdapat 
penggolongan tipologi karakter. Malaikat dan iblis tak kasat 
mata, tapi pengaruh malaikat ataupun iblis terhadap manusia 
menjadi nyata melalui karakter sifat seseorang. Seharusnya 
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manusia sadar kalau kodrat mereka dipertarungkan oleh 
malaikat dan iblis, dengan begitu manusia mau berhati-hati dan 
tak bersedia melakukan dosa. 
Karena sesungguhnya banyak pekerjaan halal yang 
mensejahterakan, kenapa tak mempertahankan itu saja. Dengan 
mementingkan uang halal, perekonomian bisa tumbuh dengan 
baik dan kesejahteraan pun penuh berkah. Mengapa bukan itu 
yang dipilih? 
Ketergantungan manusia kepada pencerahan rohani, 
spiritualisme, itu adalah kodrat manusiawi. Sedangkan 
ketergantungan manusia yang bersifat duniawi terkait dengan 
hawa nafsunya, itu pun kodrat manusiawi karena dalam tubuh 
manusia selamanya ada kedua unsur yang saling berlawanan. 
Dan itu sudah merupakan kodrat yang tak bisa dilenyapkan, 
hanya bisa dikurangi sisi negatifnya kalau manusia beriman dan 
selalu mewaspadai sense iblis pada dirinya.
Obediensi teradakan melalui logika manusia yang sadar akan 
Kemahakuasaan-Ku dan Kemahaadilan-Ku yang seksama, 
bahwa Aku tak memilahkan peranan malaikat dan iblis atas 
manusia. Itu terserah kepada manusia sendiri, apakah mau lebih 
dekat dengan iblis atau malaikat. 
Bahwa struktur-struktur di dalam tubuhnya bermetabolisme 
sesuai dengan unsur-unsur positif dan negatif yang ada dalam 
dirinya. Maka manusia hendaklah senantiasa berwaspada pada 
unsur negatif yang terdapat dalam dirinya sendiri dan itu akan 
terjaga bilamana memelihara keimanannya kepada-Ku dan lebih 
peka terhadap suara hati nuraninya.
Tentu keterangan ini bukan hal yang baru dan luar biasa, 
tapi perlu Kuingatkan karena melalui keimanan itulah, Aku 
menyelamatkan. Persoalannya adalah Ketentuan-Ku itu baku 
dan Penyelamatan-Ku itu segera terselenggara tak lama lagi. 
Bisakah mendengar bunyi dari kejauhan? Tapi inilah Suara-
Ku, Firman-firman-Ku yang tertulis dan dibacakan secara jelas. 
Dan itu semua direkam dan dicetak dengan cermat, setelah 
Kuturunkan langsung kepada orang-orang yang Kupilih.  Maka, 
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inilah Pendapat-Ku dan Firman-firman-Ku yang jelas bagimu 
semua. 
Bahwa terpulang kepada pribadi manusia sendirinyalah atas 
keterpeliharaan sifat-sifat baik, dan itu dapat terpelihara melalui 
sportivitas mengakui Kemahaesaan-Ku dan Kemahakuasaan-
Ku. Dengan demikian mereka beribadah kepada-Ku dan 
memilih aman dengan mengikuti Pengajaran-pengajaran-Ku. 
Dengan demikian, perseptivitas terhadap keganjilan godaan 
setan menjadi tajam dan terpelihara. 
Demikian Aku membedakan personalitas orang-orang budiman 
dan orang-orang yang berkeimanan diantara orang-orang zalim 
dan yang atheis tak ber-Tuhan. Sehingga ketika menjelang 
kiamat, Surga-Ku menyelamatkan orang-orang yang baik dan 
beriman dan yang bersedia suci, dan hal tersebut segera dapat 
terselenggarakan di kalangan orang-orang yang beriman yang 
sedang menunggu Pertolongan-Ku di tengah ketiadaan harapan. 
Itu karena kekhasan orang-orang jahat, zalim dan curang sudah 
ditengarai ciri khasnya, lagi pula golongan yang satu ini memang 
dominandan peranannya di masyarakat sudah terpastikan oleh 
perilakunya selama ini. Adapun mereka itu tak bisa berpacu 
dengan waktu untuk seketika berubah wujud dan karakter agar 
tak dikenali sebagai bandit. Kemunafikan tak berlaku kalau 
keilahian sudah turun tangan langsung.
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di indoneSia indukSi ibliS MauPun 
MalaikaT kuSoroTi

Betapa dalam nuansa kegelapan iman ataupun ketidakjelasan 
iman sekarang ini semakin bisa dibedakan atas kedua 

kalangan tersebut, karena personality orang-orang budiman 
memancarkan aura yang bening dan gelagat tubuh yang tulus 
dan dikenali melalui aktivitasnya yang konsisten melawan 
tirani. 
Indonesia tempat turunnya Wahyu-wahyu-Ku, maka penegakan 
hukum kembali di Indonesia niscaya baru bisa berhasil bilamana 
Indonesia mau menghargai Wahyu-wahyu-Ku yang Kuturunkan 
di negerinya ini. Sayangnya, sampai saat ini tak ada satu pihak 
pun yang bersedia mengindahkan Wahyu-wahyu-Ku. 
Adapun penegakan hukum di Indonesia harus terjalin melalui 
program Pensucian-Ku atas pemerintah dan bangsa Indonesia. 
Akan tetapi, ketika mereka semua sulit disadarkan walau 
dengan bukti-bukti kebenaran Eden yang kongkrit sekalipun, 
maka tibalah saatnya Penaklukan-Ku atas Indonesia. 
Saat ini Penaklukan-Ku atas Indonesia sudah terselenggarakan, 
maka Kami membuatkan pewasiatan ini sebelum para Rasul 
Eden meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Adapun 
Kami mulai dengan menyoroti kasus-kasus hukum yang 
terkemuka di Indonesia, yang diawali dengan pelemahan 
terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Kepolisian 
RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan parpol-parpol 
yang terlibat di dalamnya. 
Dan Kami memulai dari doa tirakat para Rasul Eden di KPK, 
menyusul strategi Pembelaan-Ku kepada KPK dan pemberian 
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Peringatan-peringatan keras-Ku ke Kepolisian dan DPR, sambil 
Aku menegaskan tentang hari kiamat yang sudah berproses 
dengan mengedepankan serangkaian tanda-tanda kiamat yang 
sudah akurat. Sayangnya, semua itu sudah diabaikan lagi. 
Padahal, itulah bantuan Pertolongan-Ku yang terakhir bagi 
Indonesia, sebelum Surga Eden Kuangkat dari Indonesia. 
Demikian pengabaian atas Sumpah dan Wahyu Pertolongan-Ku 
yang kembali diabaikan tersebut Kuperhitungkan menjadikan 
keruntuhan Indonesia. Namun perlu Kuadakan catatan-catatan 
atas mereka yang peranannya Kusoroti karena mereka terlibat 
langsung dalam kasus-kasus hukum yang sudah Kusoroti dalam 
Risalah Eden yang termutakhir tersebut. 
Adapun kasus hukum yang Kusoroti itu adalah pertarungan 
antara Kepolisian RI dengan KPK yang telah melibatkan 
berbagai institusi hukum, parpol, DPR dan Presiden Jokowi 
yang tampil ragu-ragu dan kurang tegas. Kegamangannya pun 
meruyak menjadi kegamangan semua pihak yang berperan 
dalam gerakan anti korupsi. Pelita kebenaran menjadi sangat 
redup dan hampir padam. 
Demikian Aku menukas permasalahan hukum di Indonesia 
dengan memerankan Eden untuk itu. Melalui Pewasiatan-Ku 
ini, Aku mengedepankan catatan nama orang-orang yang masih 
bersedia menjunjung kebenaran dengan membela orang-orang 
yang terzalimi. Demikian Aku menyebutkan peranan para 
pengacara Eden terlihat konsisten membela yang teraniaya, 
seperti Saor Siagian, Mayong (Febi Yonesta), Asfinawati, Judianto 
Simanjuntak (Anto), Saragih. 
Dan semua mereka tergabung dalam lingkaran pengacara 
pembela Eden dahulu, yang bersedia tak dibayar dan berani 
bersumpah membela Eden secara benar dan lurus dan jujur 
semata-mata. Maka mereka untuk seterusnya terikat oleh berkah 
Pengayoman-Ku sehingga senantiasa membela yang benar dan 
orang-orang teraniaya sebagaimana yang dialami Eden dahulu. 
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Demikian golongan mereka itu terpilah dengan pengacara-
pengacara yang bersedia membela gembong narkoba seperti 
Farhat Abbas. Dan pembela koruptor sepertisemua yang 
tergabung dalam tim pembela Budi Gunawan, mereka tampil 
membela yang salah supaya dibenarkan dan dimenangkan. 
Dan tokoh-tokoh di antara mereka adalah Eggy Sujana, Fredrich 
Gunadi, Makdir Ismail, Razaman Arif. Adapun pengacara 
senior yang terpandang, Adnan Buyung Nasution pendiri LBH, 
disayangkan bersedia tampil membela koruptor besar Tubagus 
Chaery Wardhana dan Anas Urbanigrum, politikus yang salah 
jalan dan gembong teroris Abu Bakar Ba’asyir. 
Adapun pengacara kondang yang hidup mapan itu banyak 
sekali. Tandanya cakupan pembelaan mereka tak harus membela 
yang benar, yang salah pun dibela demi honor besar atau demi 
ketenaran karena membela kasus-kasus kakap. 
Kemampuan pengacara Hotman Paris Hutapea dan Farhat 
Abbas yang hidup bermewah-mewahan dan menjadi selebriti 
itu harus dipertanyakan. Siapakah yang mereka bela dan 
yang sanggup melimpahinya uang? Mereka semua itu adalah 
pengacara-pengacara yang membela demi uang tanpa peduli 
kebenaranlah yang seharusnya mereka bela. 
Sesungguhnya yang benar itu adalah bilamana pengacara itu 
memegang kode etik, bahwa yang wajib mereka bela itu adalah 
kebenaran yang ada pada klien yang teraniaya, atau tertipu, atau 
yang dikorbankan oleh suatu hal yang terkait dengan kekuasaan 
ataupun kewenangan. Para koruptor dan gembong narkoba 
serta teroris sebaiknya dibiarkan saja membela dirinya sendiri, 
atau dipersilahkan golongan out of law yang tampil membelanya.
Masih banyak pokrol bambu yang tak peduli siapa yang mereka 
bela, tapi profesi kuasa hukum jangan terlibat merancukan 
hukum melalui profesi Advokat yang terhormat. Membela yang 
salah, itu sama saja tindak kriminal atau setidaknya bekerja 
membantu pelanggar hukum dengan menyalahi hukum. 
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Maka jangan melazimkan kepengacaraan tampil di ruang publik 
membela yang salah. Kalau itu sudah lazim, maka demikian 
hukum pun terbelah dan membuntu. Bilamana para pengacara 
itu bersedia aktif membela rakyat yang tertimpa ketidakadilan, 
sesungguhnya di situlah diperlukan peranan pengacara.
Tokoh-tokoh di dunia hukum yang terkenal dan berdedikasi 
seperti Abraham Samad, Bambang Widjoyanto, yang berani 
menempuh ancaman bahaya sehingga mereka berdua menjadi 
korban fitnah dan di cari-carikan kesalahan. Nan, ada yang 
membelanya, di antaranya adalah Refli Harun, Alvon Kurnia 
Palma (YLBHI), Prof.Dr. J.E. Sahetapy, Asep Iwan Iriawan, Deny 
indrayana, Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isradan lain-lainnya. 
Mereka semua berani tampil mempertahankan kebenaran 
hukum yang sedang kusut oleh permainan hukum yang 
dilakukan oleh orang yang kapabel atas hukum tapi kurang 
berdedikasi, seperti mereka semua dari golongan pembela Budi 
Gunawan yang terpampang di media massa. Golongan mereka 
itu lebih suka berada di lingkaran kepolisian yang sedang 
berseberangan dengan KPK, dan mereka menjadi saksi ahli 
untuk Budi Gunawan, mereka itu adalah Romli Atmasasmita 
dan Arief Sidharta. 
Bagaimana  mungkin seorang profesor hukum yang kapabel 
tak bisa melihat siapa yang mencurangi hukum dan siapa 
yang ditindas hukum? Dan dari kesaksian merekalah, Hakim 
Sarpin Rizaldi pun mempunyai landasan pertimbangan untuk 
memenangkan Budi Gunawan. 
Sayangnya terbatas ruang untuk menyebutkan nama-nama 
pelanggar hukum oleh orang-orang yang berwenang atas hukum. 
Karena golongan mereka itu bila disebutkan satu persatu, buku 
ini hanya akan dipenuhi oleh nama-nama mereka. Tapi golongan 
mereka pantas Kusebutkan sebagai serigala hukum.
Bahwa pembalasan bagi orang-orang yang berkewenangan 
atas hukum tapi dengan sengaja menjadikan institusi 
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hukum melakukan penyalahgunaan hukum untuk 
kepentingannya, sehingga terjadi kerancuan hukum oleh 
lembaga peradilan. Maka ketentuan-ketentuan hukum yang 
tepat pun tak bisa diberdayakan oleh karena preseden yang 
ditimbulkannya. Keputusan-keputusan hukum berikutnya akan 
memperhitungkan ketentuan hukum yang telah terealisasikan, 
yang telah terlaksanakan kebakuannya sebagai ketentuan 
hukum yang dibenarkan. 
Adapun pembalasan yang setimpal bagi orang-orang yang 
dengan sengaja membelokkan aturan hukum, mereka itu 
Kukutuk jadi serigala. Kalau melihat serigala di hutan, 
bertanyalah kamu di dalam hatimu, itu hakim, jaksa atau polisi, 
atau pengacara? Sedangkan mereka kini sedang menikmati 
kemenangannya. Biarlah Kutukan-Ku menjadikan mereka 
serigala, sudah dipatutkan terbayangkan melalui perilaku 
mereka pada saat ini, terutama setelah Aku sudah menetapkan 
Ketentuan Pembalasan-Ku ini. 
Tentunya semua orang tak ada yang mengetahui bahwa ketika 
Aku sedang akan menyatakan keresmian Pengadilan-Ku di 
dunia, terlebih dahulu Aku sengaja mengangkat gelar kasus-
kasus hukum yang terkemuka di ranah hukum yang termutakhir, 
yang ramai disoroti media massa maupun masyarakat di 
Indonesia. Sedangkan Indonesia adalah negeri tempat turunnya 
Wahyu-wahyu-Ku.
Maka demi menguraikan ketersesatan hukum dan keliaran 
hukum yang telah membuntu hukum, maka yang Kuangkat ke 
Kitab Suci Eden adalah kasus hukum yang paling menghebohkan 
antara Kepolisian dan KPK. Dari sanalah penafsiran pembagian 
golongan di Al Quran, Surat Al Waaqiah tentang golongan 
kanan dan golongan kiri. 
Dan beginilah mereka, golongan kanan itu Kusebutkan sebagai 
orang-orang yang dalam naungan yang terbentang. Akreditasi 
orang-orang yang masuk Surga diterangkan oleh Surat Al 
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Waaqiah dari ayat 10-40. Sedangkan golongan kiri itu terdapat 
keterangannya secara tersirat dari ayat 41-56. 
Siapa golongan kanan itu, telah Kusebutkan di dalam buku 
ini, ialah mereka yang konsisten memperjuangkan kebenaran. 
Sedangkan golongan kiri itu adalah golongan yang besar 
jumlahnya, adalah orang yang menjadikan pengetahuannya atas 
hukum justru untuk mendustakan kebenaran dan menjadikan 
hukum menjadi sesat.
Mengapa justru orang-orang hukum yang terlibat dalam kasus 
hukum Budi Gunawan yang Kuangkat, untuk mengisi Kitab 
Suci Eden? Itu karena kasus hukum dalam kalangan penegak 
hukum itu Kunilai sebagai kasus hukum luar biasa yang patut 
Kusoroti. Karena untuk apa membahaskan ketidakadilan 
hukum terhadap orang-orang biasa yang segera terlupakan 
namanya, karena dia hanya rakyat kecil seperti Nenek Asyani 
yang mencuri 7 belah kayu di hutan yang disangka miliknya 
sendiri, tapi yang disangka Perhutani itu milik Perhutani? Dan 
kemudian dia divonis penjara 1 tahun dan denda sebanyak 500 
juta rupiah. 
Keputusan itu sungguh mencengangkan ketidakadilannya. 
Begitulah bila dunia hukum sedang dalam kutukan.  
Ketidakadilan terhadap rakyat kecil tak terlalu istimewa, karena 
sudah terlalu banyak nian dan tak mengherankan lagi. Mengapa 
Polisi, Jaksa, Hakim itu tega mempersoalkan ke pengadilan 
dan memenjarakan Nenek Asyani yang berkali-kali memohon 
ampun? Tak adakah peluang ampunan baginya? 
Nah, bagaimana kalau dipersandingkan dengan kasus Labora 
Sitorus. Polisi yang punya rekening gendut, yang kasusnya juga 
adalah pembalakan liar yang nyaris bebas sendiri, dan harus 
dirayu untuk bersedia memenuhi masa tahanannya.  Sungguh 
ironis perbedaannya.
Dan bagaimana pula memperbandingkan kasus hukum 
Budi Gunawan yang berhasil membalas dendam ke KPK dan 
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berhasil memidanakan Abraham Samad, Bambang Widjojanto 
dan Denny Indrayana? Apa pun yang terjadi di dunia hukum 
kelak di masa depan, hal itu tak bisa terlepas dengan perancuan 
hukum yang sedang terjadi sekarang. 
Naifkah para koruptor yang mempra-peradilankan KPK? Itulah 
limbah hukum yang teradakan oleh kasus atas Budi Gunawan, 
dan yang akan menjadikan hukum semakin rancu dan tak 
berguna. Karena itu telah mengakibatkan ketidakadilan hukum 
berserakan dimana-mana, termasuk kasus Labora Sitorus dan 
nenek Asyani itu. Kasus hukumnya sama, kasus pembalakan liar. 
Tapi masyarakat melihat ketidakadilan penanganan kepolisian 
terhadap keduanya. Demikianpun ketetapan vonis pengadilan.
Adapun semua nama-nama yang tercatat di Kitab Suci Eden 
ini akan menjadi tercoreng untuk selama-lamanya, sepanjang 
zaman. Kitab Suci itu kekal abadi untuk selama-lamanya, 
demikian sifat Kewahyuan. Maka jangan ceroboh melakukan 
dosa semau-maunya, apalagi kalau tampil diberitakan di ruang 
publik. Batasi diri dan sadarlah. Kami sedang mempersiapkan 
Kitab Suci  baru, jangan sampai perbuatanmu Kami soroti. 
Sungguh, di zaman ini Kami menyoroti berbagai perbuatan 
pelanggaran hukum, oleh aparat hukum dan pengadilan di 
negeri ini. Aku menurunkan Wahyu-wahyu-Ku, dan di negeri 
ini dituliskan Kitab Suci baru, maka yang terutama Kami soroti 
adalah perilaku-perilaku para tokoh di negeri ini. 
Adapun itu karena kronologi Surga dan Neraka tereksiskan 
melalui peristiwa-peristiwa yang mendahului teradakannya 
Surga dan Neraka, maka hal itulah yang menjadi pokok 
bahasan dalam Kitab Suci Eden. Daripadanya, pokok bahasan 
materi Kitab Suci Eden senantiasa terawali melalui hal-hal yang 
bersinggungan dengan Eden, terutama yang terpaut kisahnya 
dengan Lia Eden Utusan-Ku yang Kuposisikan sebagai Ratu 
Surga Eden. 
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Kalau ingin menelisik siapa-siapa yang termasuk dalam 
golongan kiri itu adalah tidak sulit, karena golongan para 
perusuh  di dunia ini sudah jelas, adalah umat Muslim. Surat Al-
Waaqiah 41-46 menyatakan ciri khas golongan kiri itu. 
Kitab Suci  Al Quran, Surat Al Waaqiah 41-46:

41. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu. 
42. Dalam (siksaan) angin yang amat panas dan air yang panas 

yang mendidih, 
43. dan dalam naungan asap yang hitam. 
44. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
45. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah.
46. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. 

Bahwa golongan kiri itu adalah yang berada dalam angin panas 
dan air mendidih. Udara panas di Timur Tengah semakin 
terik sehingga dinyatakan dalam ayat ini udaranya panas dan 
karena efek pemanasan global, maka udara di sana pun semakin 
memanas dan dipatutkan airnya disimbolkan sebagai air 
mendidih. 
Adapun yang dimaksud dengan kalimat dan naungan asap 
hitam dan itu berarti wilayah Teluk yang penuh konflik dan 
peperangan, dan asap hitam yang membumbung akibat 
peledakan bom yang berlarut-larut di wilayah itu. Maka 
disebutkan dalam istilah berada dalam naungan asap hitam. 
Sungguh udara di sana sangat panas, iklimnya panas, tidak 
sejuk menjadi semakin tidak nyaman oleh adanya peperangan-
peperangan. 
Negara-negara itu pun di penuhi puing-puing, padahal wilayah 
Teluk itu adalah wilayah kaya karena tanahnya mengandung 
minyak yang merupakan sumber energi yang selama ini 
dibutuhkan oleh semua negara di dunia. Maka layak negara-
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negara Timur Tengah (Saudi Arabia, Emirat Arab, Irak, Iran, 
Qatar, Kuwait, Bahrain, Dubai) sangat kaya, dan mereka selama 
ini hidup berlebih-lebihan. 
Dan dinyatakan Tuhan sebagai umat yang terus menerus 
mengerjakan dosa besar. Demikian yang dimaksud itu adalah 
terorisme yang melibatkan umat Islam dan peperangan-
peperangan yang mengatasnamakan pembelaan terhadap 
agama Islam. Sementara terorisme yang merusuhi dunia lah 
yang kini telah melibatkan banyak bangsa-bangsa terlibat dalam 
peperangan. Sungguh itulah yang dimaksudkan dengan terus 
menerus mengerjakan dosa besar. 
Wahai umat Islam, Kitab Suci Al Qur’an-mu-lah  sendiri yang 
sudah menubuahkan umat Islam sebagai golongan kiri dan 
umat yang sesat, dan telah mendustakan Firman-firman-Ku 
yang terkini. Dan bacalah Al Waaqiah ayat 51 dan camkanlah itu!

Kitab Suci Al Quran, Surat Al Waaqiah ayat 51: 

51. Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi 
mendustakan,

Demikian umat Islam suka merasa paling benar sendiri dan 
suka menuduh sesat golongan lain. Doa Eden pun yang 
menyampaikan Wahyu-wahyu Peringatan-Ku dan Solusi dari-
Ku telah dinyatakan sesat dan menyesatkan. Maka sesatlah 
kamu beramai-ramai dan menyusahkan semua bangsa-bangsa 
di dunia.
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Keliaran hukum dan kebuntuan hukum di negeri ini semakin 
abstrak karena tak ada kuasa yang bisa meluruskan 

hukum kembali. Di abad modern ini ada Kewahyuan yang 
harus dirujuk sebagai hukum di atas hukum. Lia Eden berdoa 
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 20 tahun kemudian dia 
berdoa di KPK dengan doa yang sama. Dalam kurun waktu itu, 
terdapat kesinambungan doa dari Lia Eden yang akan menjadi 
pengabulan doanya untuk bangsa Indonesia. 

Bahwa Pengadilan Jakarta Selatan dan KPK sudah terkait dalam 
satu takdir. Bahwa Kewahyuan itu sudah menargetkan posisi Lia 
Eden menjadi penulis Kewahyuan yang terkini, untuk menjadi 
isi kitab suci. Dan Kewahyuan yang terkini itu melandasi Hari 
Pengadilan-Ku di dunia. 

Dan untuk melandasi penulisan tentang Pengadilan-Ku di 
dunia, Lia Eden Kami persiapkan untuk menuliskannya. Dan 
untuk menuliskannya, dia Kami libatkan di luar sepengetahuan 
dirinya ke dalam skenario penulisan peristiwa hukum yang 
penting di Indonesia yang terjadi pada saat ini. 

Adapun titah berdoa di kedua tempat itu (Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan dan KPK), terpilah dalam kurun waktu 20 tahun. 
Demikian sifat dan karakter Kewahyuan itu kini dapat dikenali 
oleh publik dunia. Dan itu pun suatu bukti Kemahakuasaan-Ku. 

Adapun Pengadilan-Ku untuk dunia, sudah dapat ditandai 
pengawalannya melalui pembeberan Pengadilan-Ku di 
Indonesia ini  yang sedang diprologkan oleh Lia Eden melalui 
tulisannya di buku : Tuhan Menjawab Penelitian Proving God.

kebunTuan hukuM di indoneSia Takkan 
Terurai SebeluM TaubaT naSional
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Tentu alur Kewahyuan terkait masalah hukum itu Kupentingkan. 
Bahwa dia pernah dipenjarakan sampai dua kali, dan bahwa dia 
harus menuliskan hal-hal yang terkait dengan hukum, padahal 
dia sedikitpun tak tahu menahu soal hukum. Demikian Kami 
mengarahkan dia melalui perintah berdoa di beberapa tempat 
sesaat dia baru saja memasuki takdirnya tahun 1995. 

Waktu itu selain ke Pengadilan Jakarta Selatan Kami pun 
menitahkan dia agar berdoa di musholla Mahkamah Agung, 
musholla Mabes Polri dan musholla Polda Metro Jaya dengan 
isi doa yang sama, memohon keadilan diturunkan Tuhan, 
tanpa tahu apa yang sebenarnya yang akan terjadi yang terkait 
dengan doa yang dipanjatkan di institusi-institusi hukum itu, 
dan apa maksud atas Amanat-Ku itu. Demikian Kami mulai 
memperkenalkan tugas-tugasnya nanti yang memasuki dunia 
hukum, yang kelak harus dituliskannya. 

Demikian prolog dan identifikasi cara Pengajaran-Ku terhadap 
Lia Eden. Bahwa Aku akan menerapkan ketentuan hukum di 
atas hukum karena terdapati hukum di negeri Indonesia ini 
sudah tak berguna untuk menegakkan hukum. Maka terimalah 
Ketentuan Hukum-Ku yang akan memperbaharui hukum dan 
undang-undang yang sudah diprologkan oleh Lia Eden melalui 
tulisannya ini. Nan, itulah yang akan mengawali realisasi 
pembaharuan hukum yang akan direalisasikan oleh Malaikat 
Jibril Ruhul Kudus. 

Adapun esensi pembaharuan hukum yang akan Kuadakan 
adalah meliputi segenap penyimpangan hukum sebagaimana 
hukum yang ambigu yang menghadirkan ambivalensi 
yurisprudensi putusan hukum. Demikian Malaikat Jibril adalah 
Hakim-Ku yang terpercaya menguasai pasal-pasal hukum dunia 
dan akhirat, akan mengadili putusan-putusan hukum yang tak 
adil atau kurang adil. 

Kalau dia datang muncul dari langit dengan cara yang tidak 
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biasa, dan kedatangannya disoroti dunia, maka dia yang 
menyandang sebagai Hakim Utusan Tuhan niscaya dipercaya 
keadilan dan kebijaksanaannya. Maka tunggulah dia untuk 
meluruskan hukum di Indonesia dan dunia. Demikian jawaban 
doa Lia Eden yang dipanjatkan di Pengadilan Jakarta Selatan 
dan KPK dan di beberapa instansi hukum itu Kukabulkan.

Namun, perlu Kujelaskan bahwa kedurhakaan bangsa 
Indonesia terhadap-Ku dan keterkutukan Indonesia baru bisa 
dilerai melalui pertaubatan nasuha seluruh bangsa Indonesia 
dan pemerintahannya. Dan itu wajib diselenggarakan secara 
resmi atas nama pertaubatan bangsa Indonesia terhadap-Ku, 
mengingat hal yang maha penting itu harus disikapi secara tulus 
ikhlas oleh seluruh bangsa Indonesia. 

Demikian keterkutukan atas Indonesia itu kini terasa 
melelahkan dan menjenuhkan dan sangat menyusahkan. Tapi 
itulah karakter kutukan yang belum disadari. Demikian Aku 
menantikan pertaubatan dan permohonan ampun dari seluruh 
bangsa Indonesia.
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Teori big bang 
MaSih PreMaTur

Teori Big Bang sudah mapan karena dianggap teori itulah 
yang memberi penjelasan paling lengkap dan akurat, dan yang 
didukung metode ilmiah beserta pengamatannya. Dan segala 
bukti telah meyakinkan, menyebabkan Teori Big Bang diterima 
oleh seluruh masyarakat ilmiah. Dan model Big Bang dianggap 
sebagai titik terakhir yang dicapai ilmu pengetahuan tentang 
asal-muasal alam semesta.
Adapun data-data temuan ilmiah dan rumus-rumusnya tak 
salah, hanya saja belum lengkap, maka tidak bisa diakui sebagai 
suatu kebakuan. Sebab itulah Aku menyebutkan Teori Big Bang 
itu masih premature 
George Lemaitre yang mengusulkan teori ledakan dahsyat 
sebagai penjelasan mengenai asal-usul alam semesta yang dia 
sebut hipotesis atom primeval. Dia adalah orang pertama yang 
mengusulkan teori perluasan jagad raya yang kini popular 
sebagai Teori Big Bang. 
Teori homogenitas dan isotropi ruang mendukung Teori Big 
Bang yang bergantung pada teori Relativitas Umum Albert 
Einstein, bahwa dapat dipastikan alam semesta berasal dari satu 
titik dentuman besar atau satu titik tunggal yang terpecah.
Maka dipahami sebagai teori yang akurat, bahwa dentuman 
besar adalah satu-satunya teori yang dapat menjelaskan hal-
ihwal meluasnya alam semesta dalam perguliran yang terus 
menerus.  Dan dari ledakan itu, pecahan-pecahannya kemudian 
menjadi planet-planet, bintang-bintang, galaksi-galaksi, asteroid 
dan lain sebagainya. Dan semuanya masih tetap bergerak akibat 
dari daya dorong dari ledakan pertama yang maha dahsyat, dan 
yang akan terus bergerak menjauhi pusat dari ledakan pertama.
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Kalau seperti itu kekonkritan Teori Big Bang sebagai asal-muasal 
alam semesta, dan Aku ingin bertanya, bagaimana dan sampai 
di mana pengembangan semesta itu akan berakhir? Kalau segala 
sesuatu itu seharusnya ada limit-nya maupun kemaksimalannya, 
maka tentu akan ada keakhirannya. Dan kalau itu sesungguhnya 
sangat tak diharapkan, dan itu sesuai dengan lahiriah semesta, 
maka tentu ada yang maha kuasa yang sanggup membatasinya.
Menurut hukum fisika yang diketahui, bahwa bintang dan 
galaksi terus-menerus mengembang dan menjauhi satu sama 
lain, maka perguliran itu selamanya akan sampai kepada suatu 
ketentuan yang termaksimal. Dan bilamana sampai kepada 
ketentuan yang termaksimal, maka sampailah kepada suatu 
pembatasan. Dan apa pun pembatasannya, pada pengembangan 
alam semesta, sungguh adalah sesuatu yang harus dijelaskan. 
Karena alam semesta tak diciptakan untuk mengalami keakhiran 
yang berujung untuk selama-lamanya, sehingga musnah secara 
total dan takkan lagi pernah ada. Karena alam semesta itu adalah 
suatu wujud maha karya yang tak terhingga keleluasaannya, 
dan takdirnya adalah mutlak harus ada. Oleh karena itu, 
regulasi sistemnya juga mengikuti hukum reinkarnasi yang 
berkelangsungan.
Menurut Teori Big Bang yang tak memperhitungkan Kehadiran-
Ku sebagai Tuhan Semesta Alam, bahwa teori pengembangan 
semesta terus berkelangsungan dan di dalam kelangsungannya 
belum disebutkan sampai seberapa jauh perkembangannya itu. 
Maka kalau itu semua harus berakhir pada suatu ketermaksimalan 
dan keterpadatan, demi untuk memenuhi penalaran fisika dan 
astronomi, maka tentu harus ada teori bagaimana ketentuan 
kiamatnya seluruh alam semesta, ketika telah mencapai 
keseksamaan pengembangannya yang termaksimal dan yang 
terpadat. Sehingga benda-benda semesta itu sudah sebagai 
volume yang terpadat dan telah memenuhi ruangan seluruh 
semesta-semesta. Konsekuensinya, galaksi-galaksi akan saling 
bertabrakan, maka itu adalah konyol.
Bilamana kepadatan semesta itu harus diperhitungkan, dan alur 
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teori itu pun harus memperhitungkan ruang yang juga harus 
terus berkembang, karena di dalam pengembangan semesta 
itu seharusnya ada ruang yang memampukan pergerakan 
pengembangan itu bisa teratur secara sistemik. 
Karena kalau ruang itu kurang, terjadilah genosida semesta. 
Dapatkah dibayangkan betapa berbahayanya keadaan semacam 
itu? Semesta memakan semesta? Maka, perguliran kehidupan 
semesta berada dalam inisiasi protokoler yang maha agung, 
yang sesungguhnya terkait dengan keresmian pernyataan dari-
Ku atas suatu kekiamatan. 
Kekiamatan Black Hole dapat Kujadikan sebagai suatu 
perimbangan teori dari suatu kemaksimalan yang sampai 
kepada pembatasannya. Kerakusan Black Hole memangsa 
planet-planet dan bintang-bintang seakan tak ada kekuatan 
yang bisa menyudahinya.
Akankah Black Hole semakin membesar dan membesar, dan 
memakan apa saja benda semesta, sehingga semesta memakan 
semesta? Cobalah pikirkan hal itu. Sesungguhnya para ahli telah 
mengetahui eksistensi Black Hole itu. Bayangkanlah bila raksasa 
semesta, pelahap benda-benda semesta itu tak mempunyai 
pembatas.
Sesungguhnya pembatas Black Hole itu ialah kepadatan energi 
yang menimbun di dalam dirinya sendiri. Dari pergolakan 
energi yang resah di dalam rahim Black Hole, itulah yang 
menghadirkan kekiamatan Black Hole.
Kalau perkembangan semesta itu harus diatur dan tak berjalan 
sendiri-sendiri, maka begitulah ada peranan Black Hole sebagai 
pemangsa benda-benda semesta yang renta dan yang akan 
meledak hancur menemui ajalnya. 
Dan kalau Black Hole yang rakus itu harus dikendalikan, 
mengingat energinya maha kuat dan akan terus bertambah kuat 
sejalan dengan pertambahan energi dari mangsa-mangsanya, 
dengan begitu jangan sampai dia semena-mena memperturutkan 
keserakahannya, maka dia pun harus dibatasi usianya. 
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Demikian Teori Big Bang dapat disesuaikan. Teori Big Bang 
tak Kupungkiri sebagai teori pengembangan semesta, namun 
bukanlah sebagai keawalan semesta. 
Dalam perkembangannya, ada persenjangan persepsi bahwa 
perilaku semesta tak mengacu kepada Kemahakuasaan-Ku, 
melainkan dipersepsikan keawalan semesta berasal dari suatu 
peristiwa ledakan besar, dan dari situlah semua berawal dan 
berkembang. Padahal Aku menyatakan semesta itu sudah 
sedemikian adanya dan tak bermula dari suatu keawalan. 
Aku ada sekaligus dengan keseluruhan benda-benda semesta. 
Dan Keberadaan-Ku bersama seluruh alam semesta dan 
benda-benda semesta di dalamnya adalah ada tanpa melalui 
keberawalan maupun keberakhiran. Dan hal itu tak bisa 
dipertanyakan karena adalah suatu kemutlakan yang Maha 
Hakiki.
Otoritas-Ku sebagai Tuhan Yang Maha Mencipta dan Maha 
Kuasa dapat Kupertanggungjawabkan melalui penjelasan yang 
Kumutlakkan ini. Bahwa Aku ada dengan segala ciptaan-Ku 
sejak dari awal dan tak akan pernah berakhir. Karena semua 
kehidupan, Aku-lah yang menciptakannya. Sedangkan Teori Big 
Bang tak mendasari hal itu. 
Adapun Kunilai yang disebutkan sebagai bukti dari Teori Big 
Bang bahwa alam semesta berasal dari satu titik dentuman 
besar atau satu titik tunggal yang terpecah. Dan teori yang 
lain membuktikan radiasi yang tak bisa ditentukan dari mana 
sumbernya, tapi tersebar merata di seluruh alam semesta, dan 
itu merupakan sisa-sisa dari dentuman pecahan pembentukan 
alam semesta.
Adapun itu Kubenarkan, bahwa ledakan besar itu telah 
menyebarkan sisa-sisa pecahan dentuman yang menyebar 
merata di seluruh alam semesta. Namun daripadanya, itu pulalah 
pembentukan awal reinkarnasi benda semesta. Dari kenyataan 
itu, dapat Kunyatakan sebagai teori Reinkarnasi Semesta. 
Black Hole meledak dan semburan ledakannya itulah yang 
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terolah menjadi keawalan benda-benda semesta lagi. Maka Teori 
Big Bang itu dapat Kupastikan sebagai hiperkondisinya Black 
Hole yang mengalami kiamatnya. Itulah Big Bang. 
Semua benda semesta ada awalnya dan ada keakhirannya. Dan 
sang pengakhir benda-benda semesta itu adalah Black Hole. Tapi 
dia pun punya keakhiran. Ketika Black Hole meledak, pecahan-
pecahannya menjadi cikal-bakal planet-planet, bintang-bintang, 
galaksi-galaksi, asteroid-asteroid dan lain-lainnya. Itulah hukum 
reinkarnasi semesta. 
Sungguh Aku Maha Kuasa. Dan Kemahakuasaan-Ku 
mengendalikan segala kehidupan adalah melalui  hukum 
reinkarnasi. Kekiamatan Black Hole yang Kunyatakan ini, 
kiranya dapat mengarahkan para saintis untuk melihat 
ilmu pengetahuan itu harus merujuk kepada satu hal, yaitu 
Kemahakuasaan-Ku atas segalanya dan Kemaharuhan-Ku 
untuk seluruh kehidupan. 
Apakah semesta itu dilahirkan atau diciptakan? Kalau 
dilahirkan, ada yang melahirkan. Kalau diciptakan, ada yang 
menciptakannya. Aku Membuatnya atau Menciptakannya, 
jangan tanyakan itu. Supaya kamu tak terlalu banyak bertanya. 
Karena kalau Aku membuatnya nanti, kau bertanya lagi 
bagaimana Aku membuatnya. 
Lalu kalau Aku mengatakan Aku menciptakannya, kamu pun 
bertanya lagi bagaimana Aku menciptakannya. Maka pahami 
sajalah kalau Aku ini Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Umat 
manusia boleh berteknologi setinggi apa pun, tapi jangan 
bertanya bagaimana Kemahakuasaan-Ku. 
Adakah hal itu sulit dapat dibayangkan, bilamana Aku 
menyatakan bahwa Keterciptaan-Ku dan Alam semesta-Ku tak 
ada yang menciptakannya. Aku adalah Tuhan, dan Tuhan itu 
adalah Aku. Betapapun Aku ini tak tercipta, tapi Yang Maha 
Mencipta. Yakinilah itu dan terimalah sebagai suatu keabsolutan 
yang tak terjamah. 
Dalam Aku mengurusi segenap kehidupan alam semesta, Aku 
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melingkupi seluruh benda-benda semesta itu di dalam Rahim-
Ku yang berbentuk global dan juga berotasi. Adapun dinamika 
sistem alam semesta berbulat-bulat dan berotasi. 
Gerakan merotasi yang simultan pada seluruh benda-benda 
semesta adalah merupakan gaya yang terbakukan secara mutlak, 
termasuk Peliputan-Ku atas seluruh alam semesta-alam semesta 
yang mengglobal. 
Rotasi Keglobalan-Ku berada dalam lingkupan perhitungan 
yang termaha, namun tetap terukur oleh-Ku. Dari ketentuan 
itu, terdapat image perhitungan impulsif atau ekstra ledakan 
yang terbesar dan tak terhingga, tapi tetap berada di dalam 
Ketentuan-Ku yang pasti. Semua perhitungan tak ada yang tak 
terukur oleh-Ku, seberapa pun gemanya yang terdengar maupun 
yang tak terdengar. Demikian keimpulsifan getaran pun sangat 
terukur oleh-Ku, yang terkuat maupun yang terlemah.
Adapun dinamika sistem alam semesta yang berbulat-bulat dan 
berotasi, dapat membayangkan bahwa setiap penciptaan di alam 
semesta niscaya dimulai dengan satu titik. Dan titik itu bertemu 
dengan titik-titik lain, partikel bermuatan positif dan partikel 
bermuatan negatif saling mengikat dan membentuk suatu unsur 
yang baru. Dan kemudian bersimultan dan berkembang sesuai 
dengan kepositifan yang terbentuk. 
Maka semua benda di alam semesta terbentuk oleh beberapa 
unsur yang dominan dan yang reaktif positif. Dari kepositifan 
yang terbentuk, itu membedakan unsur yang satu dengan 
yang lainnya. Bentukan unsur-unsur yang saling tarik-menarik 
menjadi molekul dan menjadi benda. Demikian bentukan benda 
berada di dalam rotasi semesta. 
Otomatisasi gerakan rotasi pada semua benda alam semesta, 
sesungguhnya itu terkait sempurna dengan Rotasi-Ku dan 
peranan Ruh-Ku sepenuhnya. Demikian dari Pernyataan-Ku 
bahwa Wujud-Ku merupakan bulatan yang maha besar, dan 
Keglobalan-Ku itu kekal berotasi.
Wujud Keglobalan-Ku dapat ditengarai melalui hasil terobosan 
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memetakan alam semesta secara tiga dimensi oleh para astronom 
Inggris. Adapun para ilmuwan dari University Portsmouth 
membuat peta Two-Micron All-Sky Survey Redshift Survey 
(2MASS), yang membuat pemetaan mencakup jarak 380 juta 
tahun cahaya dan 45.000 galaksi. 
Kalaupun Keglobalan Wujud-Ku itu belum dapat dipastikan 
oleh para ilmuwan, kini sudah Kupastikan, seraya menyebutkan 
bahwa Keglobalan-Ku itu meliputi ratusan ribu kali lebih luas 
daripada yang telah terpetakan oleh para ahlinya.
Itulah maka salah satu sebutan namaku adalah ALLAHU 
AKBAR, Tuhan yang maha Besar. Demikian Kemahabesaran-
Ku tak terukur dan kini sudah Kubayangkan betapa 
Kemahabesaran-Ku itu, maka sesungguhnya tiada Tuhan yang 
patut disembah selain Aku, Tuhan yang Maha Besar. Maka 
jangan pula menyekutukan Aku dengan siapa pun atau dengan 
apa pun juga. 
Adapun itu baru dapat dilengkapkan setelah masyarakat 
ilmuwan astronomi mencapai peradaban intergalaksi. Dan hal 
itu akan dipelajari bersama setelah Malaikat Jibril datang untuk 
menjelaskan tentang kesemestaan yang lebih jauh.
Kalau ingin mengetahui keawalan semesta, dan itu dapat 
Kuterangkan bahwa pembentukan alam semesta dimulai dengan 
mengisi ruang semesta dengan benda-benda yang memiliki 
unsur-unsur terpadu sesuai dengan ekosistemnya masing-
masing. Dan jumlahnya sudah Kuperhitungkan tak bermasalah 
bilamana sampai kepada keklimaksannya dalam perhitungan 
yang tak terhingga.
Jadi, benda-benda alam semesta itu sudah ada cukup banyak 
ketika Kumulai, sesuai dengan kriteria sistem yang Kuadakan 
atas perguliran dan pengembangan semesta yang Kutetapkan. 
Di dalamnya, Kuadakan sistem reinkarnasi semesta agar 
pengembangannya takkan berlebihan dari estimasi yang Kubuat 
dan yang Kuadakan. Daripadanya, takkan dimungkinkan 
menjadi berlebihan dan keluar dari daya tampung Keglobalan-
Ku.
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Benda-benda alam semesta yang berotasi mengalami gaya 
sentrifugal dan gaya sentripetal. Hal ini dimaksudkan agar 
benda yang melakukan gerak melingkar berada dalam keadaan 
setimbang. Kalau teori ini dihubungkan dengan kevakuman di 
dalam suatu ruang global yang maha besar, dan kemudian Aku 
memulai menciptakan beberapa benda semesta  yang berbeda-
beda dalam waktu yang sama untuk memenuhi kriteria sistem 
alam semesta nantinya. Maka gaya sentrifugal dan sentripetal 
Kuperhitungkan secara akurat demi memenuhi kebutuhan 
keglobalan semesta yang terukur di dalam ukuran yang 
termaksimal. 
Selayak ruang dengan ukuran tertentu yang diisi oleh dua benda 
yang terus mengembang akan penuh dengan sendirinya. Teori 
ini selangkah dari Teori Isotropi Ruang, yang berakibat bahwa 
ke arah mana pun pengukuran di dalam ruang dilakukan, hasil 
yang diperoleh tidak tergantung pada arah pengukuran ruang 
itu, apabila ruang itu sungguh maha membentang dengan tidak 
ada keterbatasan. 
Bertumpu pada teori itu, maka Teori Big Bang yang terkait dengan 
pengembangan semesta harus ada limit kemaksimalannya.  
Dan bilamana benda-benda semesta itu memadati ruang-
ruang di semesta sehingga mencapai kuantitas yang terpadat, 
sehingga mengakibatkan seluruh benda-benda semesta di alam 
semesta ini gerah dan mengalami perubahan pola, menjadi 
ketidakteraturan semesta. 
Dan sampailah kepada kemaksimalannya yang akan 
mengakibatkan satu sama lain saling mempengaruhi dan 
terjadilah peledakan-peledakan. Terjadilah Big Bang-Big 
Bang di segala penjuru semesta. Begitulah peledakan itu akan 
menyeluruh sebagai rangkuman sistemik dari satu gerakan 
yang terukur maupun yang tak terukur. 
Dan Kupastikan, tak ada kekiamatan yang akan meliputi seluruh 
alam semesta dan tak ada kekacauan dan huru-hara semesta 
yang tak bisa Kutangani. Di dalam konstruktivisme teori 
semacam itu, ada Aku, Tuhan Yang Maha Mencipta dan Maha 
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Mengatur. Maka perhatikanlah dan pentingkanlah Kedaulatan-
Ku yang mutlak itu.
Adapun yang lain, ingin Kuangkat Teori Relativitas Umum, 
bahwa ihwal bagaimana ruang dan waktu dipengaruhi oleh 
kehadiran materi dan energi, dan bahwa setiap pergerakan apa 
pun di alam semesta memancarkan energi. Dan daripadanya 
invensi kebendaan yang menciptakan bobot dan massa dalam 
ruang yang menentukan pantauan pancaran energinya. Sesuai 
dengan teori bahwa partikel bermuatan bergerak, maka akan 
memancarkan energi. 
Pengembangan alam semesta disertai pemancaran energi dan 
pembesaran bobot dan pemadatannya. Adapun pembesaran 
massa yang mengikat sehingga memakan ruang di alam semesta 
akan beregulasi, berkoneksitas dengan benda-benda alam 
semesta lainnya sesuai dengan idealifikasi keterhimpunan benda-
benda semesta dalam gugus cluster galaksi. Maka semuanya itu 
akan sampai menjadi pemadatan alam semesta,dan pemancaran 
energinya semakin lama semakin kuat dan pula akan menjadi 
termaksimal.
Kalau sudah seperti itu, akan sampai ke mana ujungnya? Alam 
semesta akan hancur dan hilang lenyap karena meledak oleh 
kepadatannya yang penuh sesak? Lalu untuk apa semua itu 
kalau akan berakhir seperti itu? Untuk apa semua itu diadakan?  
Adapun ketermaksimalan yang di luar daya tampung tersebut, 
kalau itu dimungkinkan ada, dan Kusebutkan itu sebagai 
kegerahan semesta yang akan memicu kiamatnya seluruh alam 
semesta. Maka pahamilah itu bahwa kehidupan  sistem alam 
semesta niscaya ada yang mengaturnya. 
Pergerakan pengembangan benda-benda semesta yang masif 
diperlukan ruang yang tak terbatas. Dan pergerakan rotasi 
akan kian terbatasi oleh karena oleh akumulasi bobot benda-
benda semesta yang memadat, demikianpun kepadatan benda-
benda semesta yang semakin akan mempersempit ruang. Maka 
sampailah kepadatan itu tak memungkinkan lagi adanya ruang 
untuk gerak dan kesimultanan pelepasan energi yang saling 
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mengikat, dalam menerapkan kebersamaan yang serasi di alam 
semesta.
Nun, lengkungan ruang dan waktu dan pemadatan benda-benda 
semesta takkan bersinergi serasi lagi, bilamana pelepasan energi 
masing-masing benda semesta semakin menguat sehingga 
interaksi terpadu akan mengakibatkan Big Bang-Big Bang, dan 
semua itu niscaya berlaku secara sistemik.
Ketika semua itu akan sampai pada kemaksimalan dari ruang 
ketakterhinggaan semesta, maka diperlukan suatu liputan 
global yang meliputi semuanya. Sehingga semua interaksi 
yang heterogen, semua mendapat ruang yang semestinya. 
Kalau tak ada yang membatasi seperti itu, kualifikasi sistem 
dan mekanisme keinternalan global tak bisa diadakan untuk 
mengatur sistem yang meliputi seluruh sistem yang bergerak 
dan saling berinteraksi di alam semesta-alam semesta. 
Maka harus ada suatu keliputan yang terpusat sebagai penggerak 
mekanisme alam semesta. Dan itu adalah melalui aliran Ruh-Ku 
ke seluruh alam semesta. Dapatkah para ahli membayangkan 
dan menghitung hal itu bahwa pengembangan benda-benda 
semesta itu niscaya ada batasannya? Dan batasannya itu ada 
dalam Teori Reinkarnasi Semesta. 
Teori itu membuat pengembangan semesta berpembatas. 
Karena dari keawalan, suatu benda semesta akan berkembang 
sampai kepada titik kemaksimalannya dan kemudian menemui 
keakhirannya. Dari keakhirannya, unsur-unsur benda-
benda semesta itu akan bergabung kembali dan menciptakan 
wujudnya, sesuai dengan sifat unsur-unsurnya yang tergabung. 
Dan kemudian kembali dari awal dan seterusnya.
Demikian kefungsian Black Hole di semesta. Black Hole seperti 
vacuum cleaner semesta. Ia bagaikan setan jalanan semesta yang 
selalu sigap menerkam mangsanya. 
Lubang hitam yang melengkungkan ruang dan waktu hingga 
derajat tertentu sehingga tidak ada satu pun yang bisa lolos dari 
dalamnya walau cahaya sekalipun. Namun, juga akan sampai 
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kepada kekenyangannya yang termaksimal dan usia yang tak 
bisa dipertahankan lagi. Sehingga mengakibatkan kekiamatan 
juga dialami oleh Black Hole. Demikian unsur-unsur pecahan 
dari ledakan Black Hole menciptakan lagi suatu keawalan.
Kalau itu mau dinyatakan sebagai suatu sistem yang 
mekanismenya sudah dimiliki oleh kecerdasan semesta 
itu sendiri. Sungguh kecerdasan semesta bilamana ingin 
diadakan sebagai suatu teori lagi, berarti setiap benda semesta 
mempunyai kecerdasannya sendiri-sendiri dan meluruh dengan 
memberlarutkan mekanisme yang mereka miliki sendiri-sendiri, 
tanpa mau memperhitungkan keserasiannya dengan benda-
benda semesta yang lainnya. Dan yang akan memunculkan 
suatu teori, yaitu keegoan pada setiap benda semesta pun 
dimungkinkan. Karena setiap benda yang lainnya pun 
mempunyai kecerdasan sendiri-sendiri dengan mekanismenya 
sendiri-sendiri. 
Maka jadilah ruang semesta ini sebagai lahan pertarungan, 
karena adanya kepentingan dan ’keegoan’ masing-masing 
yang hanya bisa dinyatakan melalui keadaan anomali semesta. 
Menganggap adanya kecerdasan semesta tak merugikan siapa 
pun, tapi Kunyatakan anggapan itu tak menghasilkan apa-apa. 
Dan kejanggalannya atas pemahaman itu sudah Kuekspresikan 
sekarang ini. Bahwa sesungguhnya kecerdasan semesta adalah 
karena keliputan lintasan sistem dan mekanismenya, itu sudah 
Kuadakan sejak penciptaannya. Dan rangkaian kaleidoskopis  
kealamsemestaan yang sudah tertata dan beraturan sesuai 
dengan hukum alam yang Kuciptakan,  dan sesuai  dengan 
strata ilmu fisika dan astronomi.
Dan apabila Aku menanggapi atas pemikiran bahwa benda 
semesta mempunyai kecerdasan sendiri, dan apabila suatu 
benda semesta itu akan punah, akankah benda semesta dapat 
memulihkan kembali keadaannya melalui kecerdasannya 
sendiri sehingga dia tak perlu punah? 
Maka janggallah suatu temuan bilamana tak menghadirkan 
penghayatan ilmunya itu melalui  pemikiran bebas yang tak 
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lepas dari konstruktivisme kesemestaan yang komprehensif, 
sejalan dengan pemikiran Keilahian yang hakiki. Karena 
pemikiran bebas yang merdeka akan berkembang kepada suatu 
kemuskilan yang tak bisa berjawab. Dan bilamana bertahan tak 
ingin sejalur dengan jalur spiritual semesta, demikian teori itu 
menjadi tak berguna. 
Seperti teori benda semesta mempunyai kecerdasan sendiri. 
Dan itu Kualirkan melalui pemikiran yang antagonis sehingga 
sampai kepada hipotesa semesta memakan semesta. Lalu 
untuk apa semesta dan segenap isinya itu diadakan, kalau 
dapat diperhitungkan keberakhirannya? Teori Big Bang belum 
memperhitungkan keseksamaan sistem dalam rotasi Keglobalan-
Ku dan peranan Ruh-Ku yang Kualirkan ke seluruh ciptaan-Ku, 
yang menjadikan energi kehidupan untuk semuanya.
Bilamana ada suatu bumi yang sedang berproses kiamat seperti 
bumi ini saja, kehidupan seluruh makhluk di bumi ini mengalami 
kekacauan fatal dan kebinasaan, demikian pun bisa berdampak 
kepada tatanan tata suryanya. Walaupun kekiamatan itu adalah 
suatu fakta yang teradakan sebagai suatu final system yang 
merupakan bagian dari sistem pembaharuan semesta, tapi hal 
itu berbatasan dengan kehidupan komunal seluruh benda-benda 
alam semesta yang ada. Anggap saja itu peristiwa incidentally 
internal tata surya. 
Namun, tidak sampai berefek domino sampai mengakibatkan 
kekiamatan galaksi atau semesta. Sebab ada Aku yang akan 
mengendalikan anomali yang terjadi di semesta seperti 
halnya Upaya-Ku menyelamatkan penduduk bumi ini dengan 
mengaktifkan kegunaan bumi yang lain, yang masih lengang. 
Dengan demikian, bumi yang berproses kiamat ini bisa tertolong 
dan tak perlu meledak hancur semuanya.
Betapa kondisi itu tak ada yang menginginkannya. Maka 
diperlukan kuasa yang termaha kuasa, yang sanggup memikirkan 
sistem dan mekanisme dari segala hal yang ada di alam semesta. 
Kalau nyatanya kecerdasan semesta itu sesungguhnya tak 
dimiliki, melainkan Ruh-Ku-lah yang bekerja mengatur sistem 
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semesta, itulah kecerdasan semesta! 
Demikianlah harus ada yang sanggup dan Yang Maha Kuasa 
mengatur segalanya. Karena bila tak ada yang mengaturnya dan 
yang menyelenggarakan mekanisme sistem kehidupan alam 
semesta, niscaya kekekalan alam semesta itu ada mekanismenya.
Kalaupun Ketentuan-Ku itu tak mau diakui karena pada 
kenyataannya ada saja perhitungan-perhitungan logika manusia 
yang mandiri terhadap ilmunya atau temuannya, dan pengertian 
tentang keawalan semesta yang tak berkaitan dengan kekiamatan 
semesta, padahal ketersesuaian kedua hal itu ialah keawalan 
dan keakhiran, itu harus ada. Demikian, Aku mengumpamakan 
hipotesa semesta memakan semesta supaya diperhatikan bahwa 
anekdot-anekdot tentang penciptaan semesta terlalu bersifat 
lahiriah, tak disertai penekanan arti Kemahakuasaan-Ku. 
Kecerdasan semesta tak lahiriah, karena Aku memberinya ruh 
dan menetapkan jenis ruhnya masing-masing. Kalau itu mau 
disebutkan sebagai kecerdasan semesta, tapi Aku menyatakan 
bahwa karena benda-benda semesta itu Kuberikan Ruh-Ku, 
maka tak ada konsekuensi suatu keawalan semesta yang akan 
berakhir pada kekiamatan atau keberakhiran semesta. Yang 
ada ialah hanya keberakhiran individu benda-benda semesta 
yang bergulir dalam hukum regulasi ruh semesta dan hukum 
reinkarnasi semesta. 
Seandainya Penjelasan-Ku ini tak Kuadakan, maka 
ketidakseksamaan itu akan menjadi penilaian 
ketidaksempurnaan-Ku dalam mencipta. Aku adalah Tuhan 
yang tak punya awal dan takkan pernah berakhir. Tapi Aku-lah 
Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Menciptakan.
Demi menafikan ketidaksempurnaan Teori Big Bang di 
masyarakat ilmuwan, Aku mendatangkan Surga dari langit dan 
menghadirkan malaikat menjadi manusia dan Kufungsikan 
sebagai tutor pembaharuan ilmu pengetahuan. Dialah yang akan 
menjelaskan lebih detil atas apa-apa yang sudah Kuterangkan 
ini secara langsung ke hadapan para ilmuwan.
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Malaikat Jibril menjadi manusia dan serupa dengan Lia Eden 
harus dipelajari. Sistematika penduplikasian Lia Eden oleh 
malaikat yang notabene adalah makhluk ruh, dapat diolah 
menjadi suatu temuan ilmu yang mendasar. Bahwa bila suatu 
benda tercipta, itu selalu didahului penghadiran ruhnya.
Begitulah Mukjizat Eden akan Kuhadirkan melalui penjelmaan 
Malaikat Jibril Ruhul Kudus menjadi manusia dan serupa 
dengan Lia Eden. Hal itu Kumaksudkan supaya pengetahuan 
umat manusia melangkah memasuki kehidupan empat sampai 
lima dimensi. Kalau Surga sudah Kuturunkan, kehidupan 
manusia pun memasuki kehidupan empat dimensi.
Sebaliknya, umat manusia perlu menahan diri dalam 
memberlarutkan percobaan-percobaannya yang melibatkan 
penentangan terhadap hukum alam. Kalau manusia ingin 
mencoba menciptakan homogenitas orang-orang cerdas dan 
manusia super, boleh-boleh saja dicoba melalui teknologinya.
Dan Kusarankan setelah manusia memasuki abad perubahan 
menuju peradaban empat dimensi, kiranya hal itu perlu dibatasi 
melalui Penjelasan-Ku tentang ruh yang tak bisa dijadikan obyek 
coba-coba, yang akan melintasi Otoritas-Ku atas ruh. Jangan 
pernah ingin menciptakan suatu kehidupan atas manusia 
melalui teknologi yang melanggar ketentuan hukum alam. 
Urusan ruh adalah di luar jangkauan manusia.
Menciptakan superman atau menciptakan ilmu menghilang, 
atau menciptakan hegemoni perkloningan atas manusia dari 
DNA orang-orang yang sangat cerdas dan yang dimuliakan, 
padahal Aku punya hukum reinkarnasi yang sudah baku dari 
Sisi-Ku.  Kuingatkan bahwa percobaan-percobaan perkloningan 
itu adalah lahan subur bagi setan yang ingin terlahirkan ke dunia 
manusia, sebagai penerobosan kodrat yang sangat diinginkan 
oleh makhluk iblis yang ingin memanusia.
Jadi kalau perkloningan itu sukses, maka Kuanggap itu adalah 
hasil kolaborasi antara manusia dan iblis dan kemutlakan 
alam ruh yang merupakan Hak Prerogatif-Ku yang utuh. 
Pembahasan tentang ruh Kulewatkan melalui interaksionisme 
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dalam perkloningan yang terlarang, karena hal itu merupakan 
terobosan ilmu genetika yang mengabaikan spiritualitas terkait 
dengan Otoritas-Ku atas ruh dan merupakan penerobosan 
terhadap Hak-Ku sebagai Tuhan Yang Maha Mencipta. 
Sedikitnya, percobaan kloning itu telah berguna untuk 
memodifikasi genetika binatang dan tanaman. Namun janganlah 
mencoba meneroboskan perkloningan itu kepenciptaan manusia, 
karena itu bisa berakibat memberi kesempatan makhluk ruh 
jahat memanfaatkan percobaan itu untuk dapat terhadirkan 
di dunia manusia. Dan itu akan merugikan manusia sendiri, 
karena Aku tak mungkin memberkati sesuatu yang melanggar 
hukum alam. 
Mukjizat Eden sesungguhnya tak terhingga karena 
keterlibatannya untuk mengadakan bukti-bukti Kemahakuasaan-
Ku di hadapan seluruh umat manusia di dunia. Dan bukti-bukti 
Kemahakuasaan-Ku ini terkait dengan masalah ilmu-ilmu 
kekinian yang mengarah kepada penerobosan kodrat.
Penerobosan kodrat itu bukan hanya melalui kejahatan metafisis, 
juga adakalanya melalui ilmu keterkinian, di antaranya 
percobaan-percobaan kloning manusia. Bilamana Kulihat 
manusia mulai beranjak melakukan percobaan kloning atas 
manusia, demikian Aku menukasnya dengan menghadirkan 
Malaikat Jibril menjadi manusia dan menyerupai Lia Eden.
Sebagaimana manusia ingin menciptakan duplikasi dari Einstein, 
demikian Aku menyergah keinginan manusia itu dengan 
mendatangkan malaikat menjadi manusia dan yang serupa. 
Adakah manusia mampu melampaui Mukjizat-Ku? Demikian 
kehadiran Malaikat Jibril untuk memulai mengedepankan ilmu 
penciptaan atas manusia yang paling awal. 
Keinginan mengetahui keawalan semesta sudah Kujawabkan. 
Demikian pun keawalan manusia juga sudah Kujawabkan, 
melalui penjelmaan malaikat menjadi manusia. Sesungguhnya 
tak ada yang muskil dalam penciptaan apa pun, asal tetap 
menganut sistem hukum alam. 
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Daripadanya, Malaikat Jibril akan datang memperbaharui 
ilmu pengetahuan dan skill yang kurang bermanfaat atau 
yang menyimpang, dan mengingatkan hal-hal apa yang perlu 
ditingkatkan dan hal-hal apa yang harus ditinggalkan. Dan dia 
akan menjembatani ilmu teknologi yang sudah ada dengan ilmu 
teknologi yang bisa digunakan dalam kehidupan peradaban 
intergalaksi, yang akan segera dimasuki oleh umat manusia di 
abad ini. Demikian ini termasuk salah satu Karunia-Ku yang 
sudah Ku jadwalkan.
Sesungguhnya umat manusia bila mau meningkatkan ilmunya, 
adalah lebih baik melalui kecerdasan yang suci. Demikian 
ilmunya Kuberkati. Dan Aku akan menunjukkan ilmu yang 
terbaik dan tertinggi yang mensemesta, karena Aku-lah 
kecerdasan alam semesta itu. 
Dan Aku-lah yang menciptakan kehidupan atas seluruh semesta 
dan seisinya, dan seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. 
Aku-lah yang memberi kehidupan atas segala ciptaan-Ku, 
karena Aku adalah Tuhan Yang Maha Memiliki Ruh dan Yang 
Maha Mengatur segalanya. Aku-lah yang memberi ruh kepada 
semuanya dan mengatur kehidupan bagi semuanya.
Kitab Suci Al Quran, Surat Maryam ayat 65 :

65. “Tuhan langit dan bumi serta apa-apa di antara keduanya, 
sebab itu sembahlah Dia dan teguhlah untuk menyembah-
Nya. Adakah engkau ketahui (sesuatu) yang sama dengan-
Nya?”

Tantangan ilmu akan mencapai rahasia kegaiban, tapi adakah ilmu 
yang pasti keleluasaannya sehingga dapat memperhitungkan 
keleluasaan alam kehakikian? Adakah manusia yang tercerdas 
sehingga dapat mengetahui segala sesuatu sama dengan-Ku? 
Dan adalah reinkarnasi Maryam, yakni Lia Eden yang menuliskan 
Penafikan-Ku terhadap teori Big Bang kalau itu dianggap sebagai 
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teori keawalan semesta. Dan pula Aku memberi penjelasan 
tentang liputan ruh. Dan itulah pemaknaan secara harfiah dari 
ayat yang tertulis tersirat di Surat Maryam tersebut. Dan adalah 
terkait penjelasan tentang hal ini, Kucantumkan pula Kitab Suci 
Al Quran Surat Al Anbiyaa ayat 91:
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Anbiyaa ayat 91:

91. Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara 
kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh) nya ruh 
dari Kami (Jibril) dan Kami jadikan dia dan putranya tanda 
(kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.

Dari Surat Al Anbiyaa 91 ini jelaslah Maryam Kami akui sebagai 
perempuan yang Kami sucikan secara seksama sehingga 
terpeliharalah kehormatannya. Dan Kami nyatakan Kami 
tiupkan Ruh Kami (Jibril) kepadanya. 
Demikian takdir Lia Eden pada saat ini yang diterangi hati dan 
pikirannya oleh Malaikat Jibril yang membimbingnya meniti 
takdirnya, sampai dia dapat mendeklarasikan Surga bersamanya. 
Dan Kami jadikan dialah yang menjelaskan tentang kesemestaan 
dari-Ku, sebagaimana kini dia sedang menyampaikan ke publik 
dunia terkait dengan Petunjuk-Ku kepadanya bahwa Teori Big 
Bang itu masih premature. 
Dan Aku membawa pandangan batinnya dapat membayangkan 
Wujud-Ku yang bulat dan berotasi dengan cakupan seluruh alam 
semesta-alam semesta yang berada dalam Kemahaglobalan-
Ku dengan memberikannya perumpamaan melalui Teori Jeruk 
Sunkist yang dibelah dua. 
Demikian Janji-Ku kepada Maryam yang Kupenuhi kepada 
reinkarnasinya, yaitu Lia Eden. Bahwa Kami jadikan dia dan 
putranya sebagai bukti kekuasaan Allah bagi semesta alam. 
Anaknya, Yesus, bangkit setelah 3 hari kematiannya, sedangkan 
Lia Eden menjadi kembar dengan Malaikat Jibril di usia tuanya, 
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dan dia menjadi Ratu Surga.
Demikian dialah yang Kuridhai untuk membuka rahasia 
keawalan semesta demi untuk menafikan Teori Big Bang yang 
prematur, sebagaimana itu telah Kujanjikan kepadanya melalui 
Surat Al Anbiyaa ayat 91 tersebut.
Adakah engkau mengetahui sesuatu yang sama dengan yang 
Kuketahui? Dan inilah Penjelasan-Ku, bahwa Aku-lah yang 
memberikan ruh kepada seluruh benda-benda semesta sehingga 
dia hidup berdinamika dengan mekanisme yang Kuatur sendiri. 
Dan tiadalah manusia dapat mengetahui bagaimana Aku 
mengawali semesta itu, karena semesta yang di dalam Keliputan-
Ku senantiasa ada dan selalu ada dan tak akan berakhir. Karena 
Aku membuatkan hukum reinkarnasi semesta, sebagaimana 
Aku pun mengadakan hukum reinkarnasi untuk takdir seluruh 
makhluk-Ku.
Inilah akhir zaman, dimana Aku sedang menggelar Pengadilan 
dan Penghakiman-Ku. Dan dalam Kemahaadilan-Ku, ada asas 
hukum reinkarnasi dan perubahan kodrat bagi masing-masing 
dan di dalam ketentuan yang terukur bagi masing-masing. 
Sehingga hukum reinkarnasi akan meriwayatkan Kemahaadilan-
Ku untuk semesta dan untuk seluruh makhluk-Ku.
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Aku bersumpah, tak ada hal yang lebih besar dari 
Kemahabesaran-Ku. Dan Aku pemilik seluruh alam 

semesta beserta seluruh isinya. Dan Aku-lah penciptanya dan 
pencipta segenap kehidupan di seluruh alam semesta, dan di 
seluruh kehidupan makhluk-makhluk ciptaan-Ku. 
Jadikanlah Aku Tuhanmu satu-satunya secara mutlak. Dan 
jangan pernah lagi menuhankan yang lain karena Aku adalah 
Tuhan Yang Maha Kuasa dan yang satu-satunya Yang Maha 
Memberi kehidupan. Kemahaglobalan-Ku dan Kemaharuhan-
Ku adalah rahasia alam semesta dan rahasia seluruh kehidupan. 
Demikian Aku akan menjelaskan Kemahaglobalan-Ku dan 
Kemaharuhan-Ku.

Teori jeruk SunkiST
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Adapun ahli astronomi telah mengungkap Peta Alam Semesta. 
Bahwa Peta Alam Semesta yang sudah digambarkan adalah 
mencakup 380 juta tahun cahaya, meliputi 45.000 galaksi tetangga 
Bima Sakti. Namun Aku menggambarkan Kemahaglobalan-Ku 
melalui temuan peta alam semesta yang telah digambarkan 
oleh para ilmuwan dari University Portsmouth, yang 
membuat peta 2MASS (Two Micron All-Sky Survey) Redshift 
Survey, dan menyambut temuan itu.  Aku menyatakan bahwa 
Kemahaglobalan-Ku adalah meliputi seluruh alam semesta-
alam semesta yang termaha luas.

Tuhan adalah Kehidupan di Atas Semua Kehidupan
Gambaran keglobalan yang telah disajikan oleh para ilmuwan 
itu dapat dibayangkan jangkauannya akan sampai kepada 
Kemahaglobalan-Ku Yang Maha Besar. 
Melalui pemetaan 2MASS Redshift Survey, Kunilai hal itu dapat 
mendasari pengetahuan tentang sistem aliran Ruh-Ku ke seluruh 
alam semesta dan seluruh makhluk hidup ciptaan-Ku. Sungguh, 
Aku adalah pusat basis ruh dan itulah yang menciptakan 
kehidupan yang berkelangsungan dan berkelanjutan dan kekal 
abadi dalam sistem hukum reinkarnasi. 
Kalau sebuah jeruk Sunkist dibelah dua di tengahnya dengan 
arah yang memotong serat, terpandanglah lubang inti tengah 
dari jeruk itu bisa diperumpamakan serupa dengan titik pusat 
ruh di tengah kemahaglobalan semesta. Suatu ketentuan bahwa 
pada benda bulat senantiasa memiliki inti di tengah yang 
merupakan titik pusat.
Bila di dalam keliputan Kebulatan-Ku Yang Maha Besar, letak 
titik pusat inti jeruk itu serupa dengan penempatan  titik 
pusat inti Ruh-Ku di alam semesta. Sedangkan keseksamaan 
liputan Ruh-Ku adalah meliputi segenap permukaan kulit atau 
permukaan keglobalan Diri-Ku yang membulat seperti buah 
jeruk itu. 
Seluruh isi jeruk dan biji-bijinya anggap saja Kuperumpamakan 
sebagai perumpamaan benda-benda alam semesta, yaitu seluruh 
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bintang-bintang dan planet-planet di seluruh alam semesta-alam 
semesta. Bilamana kedua belah jeruk itu disatukan kembali, 
maka begitulah pertautannya merupakan suatu keglobalan, 
sebagaimana bulatan maha besar yang menerangkan liputan 
semesta-semesta di dalam satu keglobalan. Jadi, keliputan alam 
semesta itu juga berwujud bulat dan itulah Wujud-Ku yang 
sesungguhnya. 
Muhammad tak mendapatkan pengetahuan tentang ruh lebih 
dalam, karena keterangan tentang ruh baru akan Kubukakan 
pada akhir zaman. Menurut ketentuan pasal hukum kekiamatan, 
bahwa ruh baru akan Kujelaskan ketika penjelasan tentang ruh 
terpaut dengan Hari Pengadilan-Ku. Dan Hari Pengadilan-Ku 
baru teradakan ketika bumi sudah berproses kiamat, agar supaya 
umat manusia menerima penjelasan tentang tebusan yang harus 
mereka adakan, apabila mereka ingin mempertahankan kodrat 
manusianya.  
Dan para pendosa terancam mengalami perubahan kodrat 
menjadi makhluk lainnya. Demikian umat manusia baru 
mewaspadai perbuatan-perbuatannya setelah mereka 
disadarkan apa yang mengancam kodratnya yang mulia. 
Apabila Aku berkenan menjelaskan tentang keakhiratan dan 
memberi penjelasan tentang alam ruh jauh-jauh hari, tidaklah 
manusia bisa bertahan dari keinginan tahunya untuk memasuki 
lebih dalam dunia ruh. Padahal dunia ruh penuh dengan misteri 
yang tak bisa dimasuki alam pemikiran manusia. 
Dan rahasia alam ruh sulit dicerna oleh logika manusia yang 
kodratnya tak bisa meluruh ke dalam dunia kegaiban yang 
berdimensi-dimensi, dan tatanan hukumnya sangat berbeda dan 
kontras dengan sistem hukum dunia manusia. 
Untuk menghindari bercampur-baurnya logika alam ruh yang 
gaib dengan logika manusia yang mudah dipengaruhi, maka 
Aku mengadakan penjelasan ini. Dan sungguh umat manusia itu 
dikaruniai kecerdasan dari-Ku. Sayangnya, banyak orang yang 
suka melanglang pemikirannya untuk lebih jauh mencari rahasia 
Kehakikian-Ku. Dan banyak orang yang memperturutkan rasa 
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ingin tahunya dengan segala cara demi target prestasi atau 
kepuasan ambisi, atau demi kehormatan yang diincarnya.
Dan untuk memperturutkan pencarian hal-hal yang baru demi 
pemenuhan kecerdasannya, mereka berkhayal melambung 
ingin membuka Rahasia Tuhan sedalam-dalamnya dan sejauh-
jauhnya. Tapi mereka lupa kalau ada rahasia Kehakikian-Ku 
yang tak bisa dibuka olehnya. Tapi mereka sudah menganggap 
dirinya tak memerlukan Tuhan lagi karena sudah tahu segalanya. 
Maka Aku tak berkenan membeberkan rahasia alam ruh sampai 
tiba saatnya Aku menganggap manusia sudah waktunya untuk 
diberitahukan. Pembahasan tentang ilmu ruh terdapat dalam 
Kitab Suci Al Quran, Surat Al-Israa’ ayat 85.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Israa’ ayat 85: 

85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, 
”Ruh itu adalah urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi ilmu 
melainkan sedikit.

Inilah ayat yang menyatakan manusia tak memiliki pengetahuan 
tentang ruh karena pengetahuan tentang ruh itu adalah Urusan-
Ku. Dan Aku hanya memberitahukan sedikit saja. Demikian 
inilah sedikit Penjelasan-Ku tentang ruh, supaya umat manusia 
tak gampang mencoba meneroboskan ilmunya ke ruang ruh. 
Nun, dunia ruh yang tak dipahami oleh umat manusia 
mengakibatkan manusia gampang dikecohkan oleh iblis dengan 
analogi-analogi yang sesat. Demikian, Aku saat ini mencoba 
menjelaskan tentang ruh lebih banyak, supaya manusia tak 
lagi meneroboskan ilmunya ke dunia ruh dan tak lagi dapat 
disesatkan oleh iblis.
Penyebaran dan Pengaliran Ruh Tuhan ke Semesta dan Seluruh 
Ciptaan-Nya Sesuai dengan Pembagian Titik-Titik Koordinat 
Alam
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Pemetaan aliran Ruh-Ku ke segala penjuru semesta dan segala 
penjuru kehidupan, bisa dibayangkan seperti pemetaan jaringan 
integral stimulus aliran ruh yang mensemesta. Setiap benda 
planet merupakan bagian dari konstruktivisme kehidupan 
semesta. 
Demikian, pembagian aliran ruh kepada setiap benda 
semesta dan semua kehidupan yang ada di dalamnya sudah 
disesuaikan dengan sistem keglobalan. Maka, semua kehidupan 
yang terliputkan dalam kemahaglobalan semesta mendapat 
pengaliran Ruh-Ku dengan cara yang sama, hanya saja jenis dan 
kualitas ruh yang berbeda-beda terkuantisasi sesuai kefungsian 
dan peranan ciptaan-Ku di semesta maupun semua makhluk 
ciptaan-Ku.
Independensi setiap benda planet terkonduksi dari perintah 
Ruh-Ku terhadapnya, namun koeksistensi kehidupan benda-
benda semesta beregulasi sesuai dengan sistem semesta yang 
sudah ditetapkan. 
Pembagian ruh atas benda-benda semesta tentu berbeda, 
sesuai dengan kefungsian benda semesta itu masing-masing. 
Demikianpun pembagian ruh terhadap segala makhluk-Ku 
dan Penciptaan-Ku yang lain, juga tersesuaikan dengan habitat 
masing-masing dan kefungsian masing-masing. 
Seperti halnya Aku menciptakan malaikat yang suci dan 
memberinya ruh suci, dan iblis yang jahat dengan memberinya 
ruh yang jahat, dan manusia yang manusiawi dengan 
memberinya ruh yang dapat mempertimbangkan dengan akal 
dan pikirannya.
Kejahatan manusia ataupun keluhurannya, itu terkait penuh 
dengan takdir yang semestinya teradakan untuknya, yang 
sesuai takdirnya, yang semestinya teradakan untuknya. Dan 
itu terpulang kepada perbuatan-perbuatannya yang pernah 
dilakukannya di kehidupannya yang sebelumnya. 
Baiklah jenis ruhnya, bilamana dia memiliki banyak pahala 
kebajikan. Buruklah jenis ruhnya, bilamana dia banyak 
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melakukan kejahatan atau dosa-dosa. Maka tentu ruh-ruh itu 
tidak sama jenisnya. Demikian, Aku mencoba menerangkan 
perbedaan jenis ruh yang Kutetapkan terhadap masing-masing 
takdir ciptaan-Ku. 
Terdapat empat kutub pusat ruh yang berada di Utara, Selatan, 
Timur dan Barat, serta koordinat pusat ruh di Pusat Tengah alam 
semesta yang merupakan titik pusat radiasi isotropic pancaran 
ruh ke seluruh semesta.  Demikian Kutempatkan titik koordinat 
ruh yang merupakan poros tengah, terletak di tengah-tengah 
hamparan semesta. Dari kelima titik pusat itulah mengalir 
pancaran ruh ke segala penjuru dan segala lapisan semesta dan 
seisinya secara permanen,  dan kekal di dalam regulasi yang 
bereinkarnasi. 
Adapun aliran Ruh-Ku ke makhluk-makhluk hidup dan segala 
isi suatu planet atau bumi,  dapat Kubayangkan persamaan 
peta alirannya dengan pembagian pengaliran Ruh-Ku di 
sekujur Keglobalan-Ku untuk benda-benda semesta. Hanya saja 
pemusatan dan pengaliran ruh lebih merinci dan lebih detil, 
karena kompleksitas jenis makhluk di suatu bumi itu sampai 
kepada makhluk mikrokosmis yang tak kasat mata. 
Adapun pemetaan jaringan aliran ruh tetaplah sama. 
Kemaharuhan-Ku dan sistematika jaringan aliran ruh dan 
pembagian ruh yang multi jenis bukan lagi rahasia. Tapi 
Kemaharuhan-Ku tak bisa dideteksi dan dijadikan suatu ilmu 
karena itu adalah Otoritas-Ku yang tak tersentuh. 
Adapun wujud Kemahaglobalan-Ku tak ada yang bisa 
mengukurnya dan bisa melongok Wujud-Ku dari luar Wujud-
Ku.  Takkan ada makhluk-Ku dan teknologinya yang secanggih 
apa pun, yang bisa mengintai Wujud-Ku dari luar Keglobalan-
Ku sehingga dapat menyaksikan Wujud-Ku yang sebenarnya. 
Tak mungkin ada teknologi yang mampu sampai ke sana dan 
tak ada kehidupan yang mampu berada di luar diri-Ku. 
Nah, apakah masih ada yang mau menuhankan yang lain selain 
Aku, Tuhan Yang Maha Ruh, Yang Maha Kuasa dan Yang Maha 
Besar? Penjelasan-Ku yang panjang lebar ini terdapat intisarinya 
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di dalam Al Quran, Surat Ar Rahman ayat 33.
Kitab Suci Al Quran, Surat Ar Rahman ayat 33 :

33. Hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 
penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tak bisa 
menembusnya melainkan dengan kekuatan (kerajaan).

Sesungguhnya ayat ini sudah menafikan bahwa jin dan manusia 
takkan sanggup menembus penjuru langit dan bumi, apalagi 
menembus Keglobalan Diri-Ku yang termaha besar. Dan 
itu tertera pada lanjutan kalimat berikutnya, “kamu tak bisa 
menembusnya melainkan dengan kekuatan (kerajaan).”  
Bahwa jin dan manusia takkan bisa menembusnya  melainkan 
dengan kekuatan kerajaan. Dan kekuatan itu hanya Aku-lah 
yang bisa memberikannya. Dan inilah Aku, sedang memberikan 
pengetahuan tentang Jati Diri-Ku melalui Kerajaan Eden. Dan 
tiadalah manusia dengan teknologinya dapat sampai pada suatu 
kesimpulan bahwa Wujud-Ku bulat dan masif.
Sebelumnya, Einstein sudah mengajukan suatu hipotesis bahwa 
ruang dan waktu menggambarkan kelengkungan alam semesta, 
tapi untuk sampai kepada kesimpulan Wujud Tuhan bulat, nan 
Maha Besar, takkan ada yang bisa sampai kepada kesimpulan 
tersebut. Dan sungguh Aku gaib dan tidaklah gaib karena 
Aku sama dengan benda semesta-benda semesta lainnya yang 
Kuciptakan di dalam Keliputan Diri-Ku.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al A’raaf ayat 7 :

7. Maka pastilah akan Kami kabarkan kepada mereka dengan 
pengetahuan dan Kami sekali-sekali tidaklah gaib.
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Demikian arti harfiah ayat tersebut sedang Kujelaskan sekarang 
ini. Dan inilah masanya Aku mengabarkan kepada umat manusia 
bahwa Aku adalah Tuhan Yang Maha Besar, dan Aku sekali-kali 
tidaklah gaib karena Wujud-Ku Yang Maha Global sudah dapat 
dideteksi melalui pengetahuan ilmu astronomi.
Dan Pemberitahuan-Ku ini sengaja Kuadakan demi melengkapi 
Teori Big Bang yang belum sempurna setelah melihat penilaian 
terhadap sistem dan mekanisme alam semesta yang belum bisa 
akurat dan dapat mencakup okurensi planologi semesta yang 
berada dalam liputan keglobalan yang termaha besar.
Dan bilamana kepandaian ilmu semesta manusia sudah bisa 
mencakupi ilmu intergalaksi yang dibutuhkan, niscaya akan 
beranjak lebih jauh dan itu harus menginventarisasi data-data. 
Dan inilah Kuberitahukan suatu data yang takkan terjangkau 
supaya segera dapat diperhitungkan. 
Selayak Tuhan harus diakui eksistensinya dan manusia 
modern sulit diyakinkan. Nan, juga terkandung maksud 
membawa manusia memasuki peradaban intergalaksi, padahal 
melambungnya pengetahuan teknologi manusia modern adalah 
tidak sinkron dengan nilai-nilai keberimanan yang sekarang 
ini sedang simpang-siur dan saling berlawanan. Dan itu 
membahayakan bagi orang-orang yang jernih beriman kepada-
Ku. Demikian Aku membukakan ayat mutasyabihat Surat Al 
A’raaf ayat 7tersebut.
Demikian Aku-lah yang memberikan kekuatan pada Kerajaan 
Surga yang Kukaruniakan kepada manusia di abad ini. Tanpa 
karunia pengetahuan dari-Ku itu, tidaklah manusia dan jin 
mengetahui pengetahuan itu.
Kapankah Aku berawal dan bagaimana penciptaan Keawalan-
Ku? Aku tak pernah berawal dan tak diciptakan, karena Aku ada 
dan selamanya akan ada. Tak ada yang menciptakan Aku, karena 
Aku-lah Yang Maha Pencipta. Dan juga tak mungkin mengalami 
keterakhiran karena Aku kekal selama-lamanya. Dan Aku-lah 
yang selalu menciptakan keawalan dan keakhiran atas seluruh 
ciptaan-Ku. 
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Keberadaan-Ku mutlak, demikianpun sistem yang Kuciptakan 
adalah mutlak. Aku tak hidup karena sesuatu, tak sebagai 
makhluk atau yang tercipta dan terawali dan kemudian 
mengalami peningkatan maupun perubahan kodrat, ataupun 
penurunannya. Karena Aku-lah yang menciptakan semua sistem 
kehidupan. 
Maka jangan pernah mempertanyakan dari mana Aku berawal, 
karena semua keawalan di alam semesta ini dan segenap 
kehidupan seluruh makhluk-Ku adalah berasal dari-Ku semata-
mata.Aku Tuhan Maha Ruh dan Maha Mengetahui segala 
sesuatu. 
Tak ada yang memberikannya karena Aku-lah pemiliknya. 
Jadi jangan menyembah yang lain karena tak ada Tuhan yang 
bisa lebih perkasa dari-Ku dan yang lebih baik dari-Ku. Jangan 
menyekutukan-Ku dengan apa pun, apalagi merendahkan 
Eksistensi-Ku sehingga kau ingin bertanya, ”Kapan Tuhan 
dilahirkan dan kapan kematiannya?” Seolah kau lebih pasti 
hidup lebih lama dan lebih cerdas dari-Ku.
Siapa-siapa yang mencari Kesejatian Tuhan melalui keawalan 
alam semesta, demi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang 
hakiki, namun janganlah menafikan Keberadaan-Ku karena 
untuk itu. Namun ikutilah naluri kecerdasanmu melalui Jalur-
Ku yang senantiasa akan memberimu pencerahan ilmu. Ilmumu 
akan Kugenapi sejauh-jauhnya sampai kau bisa mengimani 
ketauhidan, sehingga bersedia mengakui Kemahahakikian-Ku 
yang tak bisa kau tembus.
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Ketika Aku dipertanyakan, apakah Aku benar-benar 
Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Maha Besar, maka 

Kupertanyakan kepadamu, “Seberapa besar dan seberapa 
kuasakah Tuhanmu yang lain itu, kalau kau tak memastikan 
Aku-lah satu-satunya Tuhan Yang Maha Besar?”. Atau kau 
mempertanyakan, “ Adakah Tuhan atau tidak?”
Aku-lah Tuhan itu dan cuma ada satu Yang Maha Memiliki 
segenap kehidupan di alam semesta dan di segenap kehidupan 
seluruh makhluk. Tak ada hal yang berdiri sendiri, semuanya 
terpadu dalam konsep ada sebab dan ada akibat. Ada kelahiran, 
ada kematian. Ada kebaikan, ada kejahatan. Ada siang, ada 
malam. Ada kebenaran, ada kesalahan. 

Tuhan Maha global 
dan Maha ruh
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Segala hal berpasangan dan berlawanan sebagai sisi kodrati 
yang tercipta demi kelanggengan alam semesta dan demi 
kehidupan seluruh makhluk.Dan Aku-lah yang menetapkan 
sistem segala macam kehidupan dan membuat perbandingan-
perbandingannya dan kekontrasannya.
Daripadanya, ada makhluk-Ku yang cerdas dari golongan 
malaikat dan golongan iblis. Dan Aku adil di antara keduanya 
dan juga mengayomi keduanya. Di dalam alam akhirat, berlaku 
juga sistem kerasulan. Ada Rasul-Ku dari kalangan malaikat dan 
ada Rasul-Ku dari kalangan iblis. Hanya kepada Rasul-Ku-lah 
Aku berkenan berkomunikasi. 
Daripadanya, Aku ingin menjelaskan bahwa arwah manusia atau 
arwah leluhur suatu kaum di alam barzah, tiadalah dia dapat 
menemui-Ku dan menyampaikan apa-apa yang dipesankan 
kepadanya untuk-Ku dari orang-orang yang mengeramatkan 
ruhnya. Bagaimana mereka dapat menemui-Ku kalau Aku 
berada di luar alam semesta?
Demikian,Aku mengabaikan ritual-ritual peribadatan yang 
menganggap arwah-arwah yang dikeramatkan itu bisa sampai 
kepada-Ku dan menjadi perantara doa orang-orang yang berdoa 
melalui dirinya.
Ketentuan-Ku atas nasib dan kodrat seluruh makhluk-Ku 
sudah Kutentukan jalannya, yaitu melalui jalan kebenaran atau 
kesalahan, melalui kebajikan atau kejahatan. Demikian, Aku 
memiliki sistem pemusnahan dan pemulihan, atau pengawalan 
dan pengakhiran, atau pembusukan (kerusakan) dan perbaikan, 
penghancuran dan pembangunan (pertumbuhan). Maka kedua-
duanya Kubutuhkan, eksistensi iblis dan malaikat. Dan peranan 
mereka itu teraplikasi di dunia manusia. Dan perimbangan 
antara ketiganya adalah pergantian kodrat di antara ketiga ras 
makhluk tersebut.
Dan dari keterlangsungan kehidupan seluruh makhluk-Ku 
terdapat hukum reinkarnasi, yaitu kehidupan yang berulang-
ulang. Di dalam kehidupan itulah ketiga makhluk-Ku itu saling 
berinteraksi memperbaiki atau menghancurkan, memulai dan 
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memelihara atau keparahan yang berakibat keterakhiran. 
Di dalam perguliran kehidupan para makhluk-Ku itu terdapat 
kesamaan dengan kehidupan benda-benda semesta yang 
beregulasi di dalam hukum reinkarnasi juga. 
Dan semua itu terliputkan dalam satu keglobalan sistem dalam 
ruang yang maha besar  dan keglobalan yang maha besar, yang 
meliputi seluruh alam semesta dan segenap kehidupan di 
dalamnya.  
Itulah Diri-Ku yang sesungguhnya. Itu sebabnya, Aku disebut 
Tuhan Yang Maha Besar, Allahu Akbar. 
Maka, janganlah Nama-Ku itu dipakai untuk menghancurkan 
atau digunakan sebagai kalimat penyemangat penyerangan,  
karena Kemahabesaran-Ku itu untuk meliputi segala hal di 
dalam kehidupan ini yang bersemesta-semesta. Dan itu semua 
berada di dalam Pengayoman-Ku dan Kerahiman-Ku. 
Sesungguhnya, seluruh benda-benda semesta secara keseluruhan, 
berada di dalam sebuah bulatan yang termaha-maha besar 
dan yang tak terhingga. Itulah Wujud-Ku yang sesungguhnya. 
Akan tetapi, tak akan ada yang dapat tersanggupkan melihat 
Kemahabesaran Wujud Fisik-Ku itu, karena tak ada yang bisa 
melintasi-Ku keluar dari Keglobalan-Ku.
Tengoklah bermilyar-milyar bintang dan planet-planet di setiap 
galaksi. Berapa galaksi yang ada di alam semesta? Dan berapa 
sesungguhnya jumlah alam semesta-alam semesta itu? Demikian 
semua itu berada di dalam Keliputan-Ku, di dalam sebuah bola 
semesta yang maha besar. 
Bentuk Wujud-Ku bulat, itu pasti. Karena dinamika sistem alam 
semesta berbulat-bulat dan berotasi. Aku yang meliputi semua 
benda-benda semesta, itu semuanya juga berdinamika berotasi. 
Perlu Kujelaskan bahwa Ruh-Ku-lah yang menghidupkan segala 
sesuatu di seluruh alam semesta-alam semesta dan seluruh 
makhluk-makhluk-Ku dan semua ciptaan-Ku.
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Sungguh janggal Lia Eden Kuminta menuliskan segala 
sesuatu yang sama sekali tak dipahaminya, namun 

pemahamannya dapat Kuberikan melalui apa-apa yang 
tersanggupkan dipikirkan olehnya. Dan yang bisa terpantau 
dalam pikirannya ialah melalui apa-apa yang pernah dialaminya 
selama dia sudah memasuki kurun takdirnya. 
Maka sesungguhnya, peristiwa yang dialaminya saat awal 
memasuki takdirnya sudah dibuat sedemikian rupa, sudah 
teratur untuk Kami jadikan bab-bab penjelasan yang Kami 
niscayakan tak terjangkau olehnya. Dengan demikian, Kami 
hanya mengingatkan nostalgia-nostalgia yang khusus, yang 
sengaja Kami adakan bagi kemudahannya menyelami penjelasan 
Kami tentang kesemestaan dan teori-teori yang mendasari 
Ketentuan-Ku yang baru. 

Teori kuanTuM
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Itulah potret keawaman yang Kami jadikan performance karunia 
mukjizat pencerdasan, walaupun itu tak terjadi demikian saja.
Dia masih dibantu rekan-rekannya yang menyalinkan referensi 
apa saja dari topik yang sedang Kubahaskan kepadanya, 
untuk mendapatkan informasi dari internet. Tapi itu pun sulit 
dipahaminya, sebab tak ada keterhubungan apa pun dari 
apa-apa yang tertulis dari referensi itu dengan jangkauan 
pengetahuannya. Dia bagaikan sedang membaca tulisan dengan 
aksara yang asing baginya, tapi instingnya sudah terasah sangat 
peka. 
Maka sesungguhnya itulah penetrasi Teori Kuantum bahwa 
pikiran seseorang dapat menembus lintas alam, ruang dan 
waktu dan melintasi berbagai pengetahuan tanpa memahami 
pengetahuan-pengetahuan itu sendiri. Maukah menyamakan 
hal itu sebagai suatu jangkauan Teori Kuantum yang sedang 
digagas oleh saintis? 
Bahwa sesungguhnya orang yang disucikan dapat dipintaskan 
ke dunia sains melalui kombinasi kekasyafan dengan Teori 
Kuantum melalui anugerah perspikasius yang dialaminya 
sendiri. Aku hanya memperkenalkan suatu perwujudan 
dimensi anugerah bagi orang yang bersedia suci mutlak. 
Bahwa mengubah seorang awam yang sudah lanjut usia bisa 
berpandangan tajam, cerdik, berwawasan luas dan kritis, tanpa 
melalui pendidikan akademis dan tanpa pengalaman apa pun.
Ketika dia wajib mendalami atas segala hal yang dituliskannya, 
tanpa boleh didampingi nara sumber/ahli, padahal itu diperlukan 
olehnya. Tapi dia harus memikirkan sendiri bagaimana mengisi 
materi-materi kesimpulan yang Kuadakan untuknya. Demikian 
dia perlu dicerdaskan. 
Kontribusi rekan-rekannya terbatas pada penyediaan referensi 
tentang ilmu yang harus diketahuinya dari internet. Walaupun 
demikian itu tak meliputi suatu wawasan tertentu yang harus 
dikuasainya, karena wawasan itu dia dapatkan dari-Ku, 
sedangkan Aku senantiasa membawa alam pemikirannya 
beranjak untuk menafikan teori-teori yang dibacanya. 
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Dan hidupnya hanya berfokus menuliskan Petunjuk-petunjuk-
Ku. Demikian dia Kuberi pengetahuan yang tak terjangkau 
olehnya. Adapun pencerdasan atas dirinya itu dapat menjadi 
wawasan mengenali karunia Surga bagi orang-orang yang mau 
bersuci. 
Yang dialami Lia Eden itu adalah suatu personifikasi Teori 
Kuantum yang dapat dijabarkan oleh suatu fakta yang terjamin, 
melalui semua hal yang dituliskan oleh tulisan tangan Lia Eden 
yang sama sekali tak bersentuhan dengan teknologi (komputer, 
laptop, handphone, gadget). Karena itu, dia selamanya 
menuliskan Petunjuk-petunjuk-Ku dengan tulisan tangannya 
saja. 
Dia memang gagap teknologi, ketika dia tak Kuperkenankan 
bersosialisasi dengan pihak luar Eden, maka dia tak terbiasa 
menggunakan handphone, apalagi komputer, laptop atau alat 
berteknologi canggih lainnya. Namun, dengan demikian dia 
terproteksi dari sisi negatif dunia maya yang membahayakan 
kesuciannya yang diwajibkan mutlak. 
Dan ketika dia harus suci murni untuk dapat menuliskan segala 
Petunjuk-Ku, mulailah Aku memberi dia pantangan-pantangan 
yang wajib dipatuhinya. Selayak mematuhi pantangan-
pantangan tersebut adalah jalan pensucian baginya. Setahap 
demi setahap dia dapat bersosialisasi secara terbatas tanpa 
mengabaikan pantangan-pantangan, justru masyarakat luarlah 
yang pada akhirnya berusaha memahami keterbatasannya. 
Demikian semua orang kenalannya maupun keluarga dan 
kerabatnya bisa memahami kalau dia tak bisa ditemui kecuali ada 
izin dari-Ku. Bilakah seseorang yang tiba-tiba berubah drastis 
pandangan hidupnya dan perilakunya dan tak dipersoalkan 
keanehan wataknya yang baru itu? Demikian dia tak peduli 
dibicarakan sebagai orang aneh oleh orang sekitarnya. Demikian 
dia terproteksi dari semua hal yang tak Kuinginkan.
Dan ketika dia terkucilkan, dia mandiri dalam semua yang 
dituliskannya,selayak hanya teman-temannya di Eden 
sajalah yang ikut membantu apa saja yang dibutuhkannya 
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untukmemudahkan pendokumentasian semua Firman-Ku yang 
dituliskan olehnya, dan juga melengkapi keterangan yang tak 
diketahuinya. Tapi tajuk pembahasan tetap tak dapat dicampur 
tangani  oleh mereka. 
Demikian dia harus Kami tingkatkan kecerdasannya. Dan 
itu terkait padat dengan persoalan masa kini yang baru bisa 
dijelaskan melalui ketajaman intelektualitas, demikian dia 
mengolah ketajaman indra batinnya melalui kekonsistenannya 
bersuci. Dengan demikian, anugerah kecerdasan pun Kami 
berikan kepadanya. 
Dapatkah seseorang menjelaskan semua yang dituliskan oleh 
tulisan tangannya tanpa mengetahui kongruensi (keselarasan) 
ilmu sains sedikitpun? Dan tak lagi pernah bersosialisasi dengan 
masyarakat luas semenjak dia memasuki takdirnya, yaitu sejak 
20 tahun silam. Dan dia senantiasa mengurung diri di rumah 
selama itu, kecuali kala dia terpaksa keluar rumah karena 
dipenjarakan atau harus ke rumah sakit untuk berobat. 
Demikian seorang nenek yang berusia 68 tahun yang hanya 
sempat mengecap pendidikan SMA di era tahun 60-an tak 
mungkin dapat menyesuaikan dirinya dengan wawasan yang 
sedang dituliskannya kecuali Aku yang mendidiknya. Demikian 
dia dipaksa keadaan untuk menjadi bisa menuliskan Wahyu. 
Andalannya hanyalah berita-berita siaran televisi dan Kitab-
Kitab Suci dan Kamus Bahasa Indonesia, itu karena Kami 
memang sengaja membatasi penalarannya untuk hal-hal lain. 
Bagaimana dia menciptakan bagan-bagan bab dari semua yang 
dituliskannya kalau liputannya demikian padat dan banyak 
dan luas,tanpa tahu materi yang harus ditulisnya itu secara 
komprehensibel dan menyeluruh? Dan komunikabilitasnya 
bersahaja tapi berstandar Kewahyuan yang tak pernah dipelajari 
sebelumnya, bahkan tak diketahuinya sama sekali. 
Sungguh, dia sangat berpembatas dan tak berpengalaman 
sama sekali untuk membuat suatu penulisan, bahkan dia tak 
bisa menggunakan handphone sekalipun karena dia sengaja 
Kupingit ketat.
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Demikian, Aku sedang membuktikan Teori Kuantum dari 
Sisi-Ku melalui personifikasi Lia Eden. Penjelmaan Malaikat 
Jibril yang serupa identik dengan Lia Eden pun suatu wujud 
personifikasi Teori Kuantum. Maka keduanya bisa ditelaah 
sebagai suatu konstalasi mukjizat sekaligus sebagai konsepsi 
Teori Kuantum dari Sisi-Ku.
Penjelmaan Malaikat Jibril jadi manusia layak bisa dikorelasikan 
dengan Teori Mekanika Kuantum yang menjelaskan perilaku 
dominan materi pada skala atom dari sub atom. Bahwa energi 
sinar malaikat mengubah diri menjadi atom dan memateri 
dengan  sempurna melalui proses Mukjizat Eden. Jibril menjelma 
jadi manusia menduplikasikan wujud Lia Eden. Peristiwa itu 
akan merupakan supremasi Teori Mekanika Kuantum.
Mengapa alam semesta dirasakan lamban dan statis? Itu karena 
jangkauan usianya seakan-akan kekal abadi, seakan ada untuk 
selamanya,demikian evolusinya berskala waktu yang sangat 
lama. Adapun skala waktu benda-benda semesta itu berada di 
dalam keteraturan waktu yang saling menggenapi di dalam 
skala waktu yang hakiki. Demikian skala waktu untuk benda-
benda semesta perhitungannya sesuai dalam keskalaan semesta 
itu sendiri. 
Adapun kalau Teori Kuantum melafalkan suatu mantra 
agar rumus itu dapat membuktikan adanya teknologi yang 
bisa menembus masa lalu dan masa depan, tentunya itu 
harus Kuluruskan. Bahwa Teori Kuantum menurutsaintis 
memprediksikan bagaimana semesta diawali. Dan waktu 
sebagai garis horisontal, yang menggambarkan waktu masa lalu, 
masa kini dan waktu masa depan. 
Untuk itulah para ahli ingin membuktikan adanya lorong waktu 
sehingga dimaksudkan bisa melompat ke masa lalu atau bahkan 
ke masa depan. Secara teori, hal itu diperkirakan bisa menjadi 
kenyataan. Waktu digambarkan dalam kurva ruang-waktu 
berawal dari masa lalu ke masa depan. 
Dan manusia berambisi bisa memasuki lorong waktu, untuk 
itu dibangunlah mesin “Large Hadron Collider” (LHC) yang 
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memfasilitasi proses tabrakan antar proton, dengan kecepatan 
mendekati kecepatan cahaya dan menciptakan keadaan 
temperatur hingga 1 juta kali lebih panas dari inti Matahari. 
Dan magnet-magnet super konduktor yang didinginkan pada 
temperatur lebih dingin dari luar angkasa. 
Demikian penyesuaian Teori Big Bang untuk melangkah lebih 
jauh mengadakan percobaan untuk menembus perjalanan 
melewati waktu dengan menciptakan mesin lorong waktu. Atau 
setidaknya dapat mengarungi luar angkasa dan menemukan 
rahasia semesta untuk mencari jejak keberadaan Tuhan. 
Tapi bisakah manusia menembus waktu tanpa mengetahui 
destinasi waktu yang dituju? Dan bagaimana menempatkan 
destinasi waktu kalau umur yang tersisa tak bisa melampaui 
batasannya? Dan bagaimana mengundurkan waktu dan umur 
untuk memasuki dunia masa lampau? Hidup mati seseorang 
sudah ada ketentuannya dari-Ku. Ketentuan seorang yang 
panjang umur takkan mati mendadak di usianya yang masih 
mudaatau ketentuan  mati muda, itu tak bisa dipanjangkan lebih 
dari sehari pun. 
Atas nama kiamat, Kunyatakan umur bumi ini tak lebih dari 
42 tahun dari sekarang, karena itu Kami mengupayakan 
penyelamatan bumi ini kalau-kalau masih bisa dipulihkan dari 
kekiamatannya. Niscaya itu akan melalui pengosongan bumi ini 
dari penduduknya supaya bumi ini lengang dari segala yang 
menyebabkan teradakannya anomali. 
Bagaimana memulihkan pemanasan global? Bagaimana 
mengurangi keterikan sinar Matahari? Bukankah jarak Matahari 
dan bumi perlu direnggangkan lagi,bagaimana caranya? 
Hukum alam menyatakan bumi harus beredar menjauhi hak 
edarnya yang sekarang. Dan itu baru bisa terjadi bilamana 
terjadi pelemahan tingkat gravitasi bumi. Dan pelemahan 
tingkat gravitasi bumi baru bisa terkurangi bila terjadi peristiwa 
perpindahan kutub magnet dan kutub es. 
Dan ketika hal itu terjadi, menjadilah kiamat kehidupan umat 
manusia di bumi ini. Tapi penghuni bumi ini kala itu tak banyak 
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lagi jumlahnya, mereka pun tipikal golongan yang memang harus 
tersiksa dan mati di Neraka. Tapi bumi sudah berpindah posisi 
hak edarnya, maka pemanasan global tak lagi merongrongkan 
panas teriknya ke bumi ini. Betapapun perubahan gravitasi dan 
perpindahan hak edar bumi akan menyebabkan bumi ini kiamat, 
tapi bukan kiamat total. 
Demikian itu tak bisa dihindarkan, tapi itu pun karena perbuatan 
dosa-dosa manusia jualah yang melakukan kerusakan besar 
buminya sendiri. Jadi kekiamatan harus dialami manusia demi 
menjadikannya Hari Pengadilan dan Hari Penghakiman-Ku. 
Demikian Surga diadakan untuk penyelamatan dan Neraka 
diadakan untuk penghakiman. 
Demikian ketentuan perpanjangan usia bumi ini sudah 
Kuterangkan. Suatu ketentuan usia panjang pada manusia, juga 
dapat Kuterangkan melalui permintaan doa dari Utusan-Ku. 
Ketentuan usia panjang tentu ada sebabnya, Lia Eden dianggap 
sesat oleh seluruh keluarganya, ibunya sangat sedih dan takut 
menanggung kesesatan anaknya. Dan Lia sendiri tak mau 
membuat ibunya sedih karena takdir yang diembannya itu, dan 
dia ingin sekali membuktikan bahwa dia tidak sesat. Tapi mana 
mau keluarganya menerima hal itu tanpa bukti yang akurat? 
Dan bukti yang akurat itu bilamana dia berhasil menyatakan 
kebenaran takdirnya. 
Demikian dia berdoa kepada-Ku untuk bisa membuktikan 
kepada ibunya bahwa dia tak sesat. Tapi bisakah pembuktian 
kebenarannya itu hanya ditempuh dalam waktu yang sebentar 
saja atau 2-3 tahun saja? Sudah 20 tahun dia menempuh 
perjalanan takdirnya, nan kini dia baru sampai pada tahapan 
mempersiapkan Pewasiatan-Ku sebelum dia Kuangkat ke Surga-
Ku yang utama di luar angkasa. 
Karena itu ibunya umur panjang, walaupun kesadarannya 
sudah lemah. Demikian keluarganya yang seia sekata menuduh 
Lia sesat, menantikan ibunya mangkat, tapi Lia sedang 
mempersiapkan kemenangan kebenarannya yang sudah hampir 
datang. Dan sesuailah usia ibunya itu dengan persoalan Lia 
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yang ingin membuktikan kebenaran takdirnya itu nanti, sesuai 
dengan doa yang pernah dipanjatkannya kepada-Ku, demikian 
sesuai pulalah usia ibunya. 
Nah, siapa yang menentukan usia setiap orang? Siapa yang 
berhak memanjangkan usia atau memendekkan usia? Demikian 
takdir usia semua makhluk-Ku ada di Genggaman-Ku. Rahasia 
di balik itu adalah perhitungan karma. Ada orang panjang usia 
dalam keadaan senang, ada yang dalam keadaan menderita. 
Ada orang yang pendek usia dalam keadaan senang dan ada 
yang hidup menderita dan tragis. Semua itu terliputkan dalam 
perhitungan yang adil dan seksama. 
Jadi kalau manusia ingin hidup panjang supaya bisa memasuki 
lorong waktu masa depan dengan aman, bisakah? Mampukah 
seseorang itu memperpanjang usianya sendiri? Hal itu jugalah 
yang menjadikan pembatas bagi orang-orang yang ingin 
melancong ke masa depan dengan teknologi. 
Dan bagaimana mewujudkannya kalau itu ditujukan kepada 
masa depan yang akan datang di bumi ini? Sedangkan waktu 
yang mengawali peristiwa-peristiwa masa depan itu semuanya 
belum teradakan. Maka takkan ada destinasi waktu masa lalu dan 
masa depan yang bisa dirujuk, sedangkan segala perwujudan di 
masa lalu hanya tinggal artefak-artefaknya.
Waktu itu tak bisa kembali dan berbalik arah, seperti arah waktu 
yang ditunjukkan oleh jarum jam yang hanya searah saja. Dan 
arah jarum jam hanya bergerak ke kanan, itu sesuai dengan 
eskalasi perputaran arah rotasi Keglobalan-Ku. Kemahaglobalan-
Ku tak bersifat esoteris karena pengetahuan itu sesungguhnya 
sudah terjelaskan oleh hukum alam. 
Perhatikan perputaran pusaran energi di semesta, itu niscaya 
searah dengan arah jarum jam. Maka jika mau meningkatkan 
mobilitas teknologi pesawat luar angkasa, hendaklah 
menyesuaikan diri dengan rotasi energi alam semesta. Itu 
sebabnya mengapa badan pesawat UFO itu bulat tanpa sayap, 
teknologi canggih UFO menyesuaikan diri dengan arah rotasi 
alam semesta. 
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Adapun kehidupan di masa lalu takkan dapat dimasuki melalui 
teknologi, karena ruh-ruh orang-orang yang hidup di masa 
lampau dan ruh orang-orang pengisi sejarah masa lampau 
sudah bereinkarnasi di masa berikutnya ataupun sudah menjadi 
sosok yang lain di masa kini. 
Dan ruh Anda sendiri tak bisa terbawa ke masa depan dan masa 
lalu. Ruh Anda sendiri hanya tersemat pada diri Anda pada saat 
ini, dalam ketentuan kehidupan Anda yang sekarang dengan 
suatu ketentuan usia yang sudah dipastikan oleh-Ku. 
Jadi, mana ada peristiwa masa lampau yang bisa dimasuki? 
Kisah sejarah tak bisa berwujud kembali, dan tak bisa diubah 
oleh faktor apa pun. Kesaksian atas sejarah dapat diputar ulang 
melalui rekaman peristiwanya sehingga dapat dinikmati dan 
dikenang sebagai kekekalan sejarah. 
Stephen Hawking bila mengangankan terobosan memasuki 
waktu masa depan maupun masa lalu sambil mengangankan 
Teori Segalanya. Adapun Teori Segalanya sudah difilmkan, dan 
aktornya memenangkan piala Oscar tapi Stephen Hawking 
belum bisa membuktikan adanya lorong waktu yang bisa 
dimasukinya. Dan Teori Segalanya yang didambakannya itu 
baru bisa digenapi oleh Kewahyuan, bukan olehnya. 
Kalau yang dimaksudkan sebagai perjalanan menempuh lorong 
waktu itu ialah perpindahan ke alam semesta lain, maka itu 
masih bisa diprediksikan. Bahwa lorong waktu itu sesungguhnya 
dapat dialternatifkan bisa muncul pada saat Black Hole meledak 
dan pada akhirnya berevaporasi (menguap) dan ada White Hole 
yang tampil berfungsi untuk menyemburkan seluruh materi 
yang sudah dihisap oleh Black Hole.
Luapan energi ledakan Black Hole yang terjadi bersifat acak, 
artinya arah energi yang terpancar tidak sama rata. Namun, 
ada tempat di mana terjadi kekuatan pancar energinya yang 
paling besar, maka ditempat itulah tersalur energi yang mampu 
merubah kesetimbangan gravitasi benda-benda di depannya. 
Demikian itu merupakan pembentukan lorong waktu yang bisa 
dilalui untuk berpindah ke alam semesta lain itulah Worm Hole 
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(lubang cacing). 
Adapun semburan ledakan Big Bang dari Black Hole yang 
disemburkan White Hole, menyeruak semesta, sedemikian 
dahsyatnya tekanan energi ledakan tersebut sehingga 
mengakibatkan adanya aneksasi ruang pada suatu hamparan 
semesta. Dan itu adalah pengawalan pembentukan cluster 
galaksi yang baru. Demikian alam semesta mewujud sesuai 
dengan hukum reinkarnasi semesta. 
Kubayangkan di pikiran Lia Eden suatu perumpamaan bahwa 
Worm Hole itu terwujud bagaikan perokok yang pandai 
membuat bulatan-bulatan seperti donat dari asap rokok 
yang dihembuskan dari mulutnya. Kalau tidak seperti itu, 
Aku menerangkan tentang Worm Hole, Lia Eden tak dapat 
memahami bagaimana menuliskannya. 
Demikian Kusarankan dia membayangkan hal itu supaya 
ada bayangan baginya untuk menuliskan Worm Hole yang 
Kubayangkan kepadanya. White Hole tidak memiliki koordinat 
ruang dan waktu yang pasti dan tak bisa dideteksi sama sekali 
kapan terjadinya dan kemunculannya kecuali bila keseksamaan 
teorinya telah diperoleh, dan teknologi yang sesuai sudah 
teradakan. 
Dia bisa secara mendadak muncul kapan saja, di mana saja, 
dan melakukan aktivitasnya sebelum kembali menghilang. Lagi 
pula kedahsyatan semburan energinya bisa melesat sampai ke 
semesta yang lain. Maka perlu dipersiapkan pesawat terkuat 
menghadapi imbas ledakan dan arus energi terkuat di semesta. 
Untuk membuat itulah diperlukan penguasaan Teori Segalanya.
Namun, bagaimana menandai di semesta yang lain itu bisa 
langsung mendapatkan suatu naungan yang habitabel  seperti 
di bumi yang ditinggalkan? Padahal tak dimungkinkanlagi 
bisa mengadakan perjalanan balik kembali ke bumi yang 
ditinggalkan.
Beruntung kalau bisa terlepas dari lorong waktu Worm 
Holedalam keadaan bisa selamat dan tetap utuh, dan segera 



 151

bisa menemukan bumi lain yang layak huni dan masih kosong 
sehingga tak perlu menghadapi perlawanan dari penduduk asli 
bumi baru itu. Kalau itu tak bisa dipastikan, lebih baik bersuci 
saja supaya Kami yang membawa Anda berpindah ke bumi yang 
baru dan dapat mengenali lorong waktu tak hanya melalui teori.
Maka sesungguhnya benarlah adanya, bahwa Black Hole, Worm 
HoledanWhite Holeterintegrasi sebagai kesatuan kinerja. Black 
Holemenyerap materi,White Hole mengeluarkan materi yang 
diserap Black Hole danWorm Holeadalah lubang penyalur 
antar dimensi, dan itu bisa dibayangkan sebagai jalan pintas 
yang menghubungkan antara dua ruang dan waktu yang 
berbedaantar semesta. 
Apa pun yang bisa dicapai oleh teknologi manusia di masa 
depan, tapi di masa sekarang ini ada Surga Eden sedang 
Kutawarkan kepada seluruh umat manusia penduduk bumi ini 
untuk berpindah ke bumi yang baru hanya dengan persyaratan 
wajib berkomitmen menjalani hidup suci. Bukankah itu lebih 
mudah dan menjanjikan suatu kepastian yang relatif lebih 
mudah dijangkau dan membahagiakan? 
Maka bersucilah wahai semua orang di dunia ini agar bisa 
menikmati perpindahan waktu dan ruang melanglangi semesta 
dan berbahagia merasakan Surga yang sesungguhnya.
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Kalau para saintis sangat mengharapkan dapat menemukan 
Teori Segalanya, padahal itu dapat ditukar dengan 

kesucian saja karena melalui keseriusan bersuci, para saintis 
bisa Kuterima di Surga-Ku yang akan Kudatangkan. Di sanalah 
mereka akan mendapati bagaimana Surga Utama-Ku diadakan 
melalui penerapan Teori Segalanya. Dan lorong waktu tak 
masalah untuk dibuktikan melalui teknologi Surga-Ku.
Telah Kuterangkan Kemahaglobalan-Ku dan Kemahapenciptaan-
Ku yang senantiasa memberi ruh kepada seluruh ciptaan-Ku.
Semua kehidupan di alam semesta dan di seluruh makhluk 
diawali dengan pengadaan ruhnya terlebih dahulu. 
Kalau setiap Penciptaan-Ku dikaji dan ditelaah melalui domain 
sains belaka, niscaya akan terdapat celah ketidaksinkronan 
kognisi terhadap pencapaian pengetahuan tersempurna tentang 

Teori Segalanya

Teori LE2 yang pernah tergambarkan di langit di atas gunung Salak, 
adalah yang akan menjadi baku sebagai Teori Segalanya.
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semesta. Padahal, kalau saja mau melihat itu sebagai sains 
dan spiritual, maka koherensi sains dengan spiritual akan 
menjauhkan manusia dari kesesatan ilmunya. 
Bilamana sudah mendapati Keterangan-keterangan-Ku tentang 
Wujud Fisik-Ku dan skala Kemahabesaran Keglobalan-Ku, serta 
definisi pembagian Ruh-Ku untuk semuanya dan metode awal 
penciptaan awal semesta dan penciptaan manusia,tentunya 
untuk memformulakan rumus Teori Segalanya kini sudah dapat 
diwujudkan karena sudah ada keterjaminan perkiraan skala 
ukuran yang bisa dirumuskan.
Selayaknya perhitungan formula rumus Teori Segalanya, 
hendaklah menyertakan perhitungan Alpha dan Omega 
dalam skala besaran Kemahaglobalan-Ku yang tak 
terhingga. Demikianlah sudah dapat diperhitungkan luasan 
ketidakterhinggaannya menjadi terhingga, setelah mengetahui 
dari mana harus menempatkan skala keterhinggaan dalam 
ketidakterhinggaan tersebut, yaitu dengan menggunakan 
platform Alpha dan Omega, dengan mengawalinya melalui 
perhitungan yang menggunakan platform LE2. 
Bahwa LE2 adalah suatu energi. Selaras dengan inisial LE2 
adalah nama dan tanda tangan Malaikat Jibril Ruhul Kudus 
yang ruhnya adalah ruh Matahari, maka layak diteorikan LE2 
adalah persamaan dengan Matahari dengan mengimbangkan 
suatu persamaan skala perhitungan atas segala yang terukur 
dari Matahari.
Teknologi modern sudah dapat melakukan hal itu, apa-apa yang 
rinci dari Matahari pun sudah dapat dikalkulasikan setelah Teori 
Segalanya sudah dimapankan. Dan kelengkapan rumus yang 
diperoleh melalui perbedaan pendapat para ahli, kemudian  
dapat dikualifikasikan, sehingga diperoleh pendapat umum.
Dan dalam rangkaian tersebut, terdapat pula rincian-rincian 
rigid Teori Segalanya yang sudah bisa dibakukan dengan 
mengandalkan keterukuran energi Matahari yang terkuat 
maupun yang terlemah secara pasti. 
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Bahwa panas Matahari yang terlemah bisa diketahui sampai ke 
batasan angka nol (0). Bahwa hitungan nol dari Matahari, wajib 
teradakan sebelum merumuskan ketahanan terhadap tekanan 
terpanas dari Matahari. Dengan dapat mengetahui hitungan 
derajat panas Matahari yang terpanas, niscaya juga harus 
mengetahui nol derajat panas Matahari. 
Bilakah dapat mengetahui nol derajat panas Matahari? Begitulah 
perlu Kuterangkan adanya stabilator panas Matahari ada di 
dalam intinya yang dingin membeku, setidaknya itulah yang 
harus diperhitungkan oleh para saintis bahwa kalau Matahari 
tak memiliki penstabilator, niscaya Matahari akan overheated dan 
meledak. 
Erupsi lidah-lidah api yang keluar dari Matahari dapat dinalarkan 
bahwa Matahari sewaktu-waktu overheated dan meluap, itu 
merupakan tekanan panas yang keluar, tapi overheated yang 
menekan ke dalam diri Matahari teratasi oleh inti Matahari yang 
beku. Oleh karena itu, terdapat ruang pemilah di antara inti 
Matahari yang beku dengan ruang pijar Matahari. 
Bahwa di dalam lubuk inti Matahari ada inti Matahari yang 
berbentuk bola berwarna biru yang merupakan wilayah minus 
derajat. Adapun di antara perbatasan ruang pijar dan ruang 
dingin di Matahari terdapat ruang konkresi yang bilamana 
Matahari overheated ruang itu menjadi stabilisator dari ruang, 
itulah dapat ditetapkan angka nol panas dari Matahari. 
Kalau itu dapat diadakan keakuratannya, maka kesetimbangan 
pesawat angkasa luar intergalaksi dapat dirumuskan. Bahwa 
teknologi sudah mendeteksi adanya erupsi di Matahari, ledakan 
lidah api di Matahari, menandakan adanya energi panas yang 
sangat kuat meliputi Matahari sehingga mengalami erupsi. 
Peningkatan panas yang termaksimal mengeluarkan api dan 
erupsi. Maka dapat dibayangkan kalau Matahari niscaya 
memiliki stabilisator berupa pendingin di dalam dirinya, hal itu 
tak terduga bukan? Itulah inti Matahari yang beku. 
Tapi ini perlu dibuktikan melalui perhitungan dan penelitian, 
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sehubungan Lia Eden hanya menuliskan saja keterangan 
ini, tanpa ada konsiderasi ilmu apa pun. Adapun konsep itu 
dituliskan tanpa memperhitungkan apa pun, kecuali hanya 
mengikuti instingnya mendengarkan suara Wahyu-Ku di dalam 
batin dan pikirannya.
Adapun pembuktian itu bisa diraih, nian apabila para 
saintismemikirkan pengadaan teknologi yang sengaja diadakan 
untuk hal itu, maka demikian daya lesat, daya ketahanan pesawat 
diperhitungkan dapat mengatasi erupsi panas Matahari. 
Adapun Teori Segalanya memungkinkan para ahli juga 
memperhitungkan pengurangan daya berat dan pengupayaan 
perubahan gaya berat melalui modulasi pengurangan gaya 
tarik gravitasi, itu terkait dengan kombinasi Teori Kuantum 
dan gravitasi. Adapun hal itu dimaksudkan untuk fleksibilitas 
pesawat antariksa yang bisa mengatasi tarikan gravitasi antar 
planet dan daya lesatan pesawat yang melampaui kecepatan 
suara dan senantiasa stabil dalam kondisi apa pun, sekalipun 
dalam anomali pusaran di semesta. 
Demikian mengapa pesawat UFO itu berwujud bulat. Teknologi 
UFO mengedepankan pengadaptasian dengan arus energi 
semesta yang mengikuti gelombang rotasi Keglobalan-Ku. Maka 
segenap perhitungan hendaklah disesuaikan dengan gerakan 
arus energi semesta yang searah dengan jarum jam.
Kalau dinamika energi semesta diperhitungkan,demikian 
dengan kondisi badan pesawat yang seperti piring terbang 
itu dapat leluasa melesat mengikuti ketentuan gelombang 
pergerakan energi semesta, yang senantiasa bergerak selaras 
dengan Rotasi-Ku. Bilamana itu dapat diperhitungkan, daya 
lesat pesawat bisa mensemesta tanpa mengkhawatirkan keadaan 
turbulensi. 
Teori Segalanya dapat diandalkan untuk menemukan teknologi 
yang menggunakan energi solar yang terbarukan. Bahwa 
kontinuitas penggunaan energi solar secara leluasa harus 
dipikirkan, bahwaTeori Segalanya memampukan diadakannya 
temuan untuk mengatasi penggunaan bahan bakar dari fosil dan 
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minyak dan gas alam yang merusak alam.
Adapun solar energi tak merusak alam, Malaikat Jibril sudah 
Kami nyatakan identitas ruhnya, yaitu ruh Matahari. Maka 
daripadanya, dapat diperoleh cara memampatkan energi solar 
sehingga dapat menggantikan penggunaan bahan bakar lain 
yang merusak alam dan yang sudah semakin berkurang. 
Untuk membuat suatu pesawat antariksa yang kapabel 
melanglangi galaksi, mau tak mau teknologinya harus 
menggunakan energi solar, dan hal itu termasuk dalam program 
bantuan Penyelamatan-Ku. Umat manusia di bumi ini harus bisa 
mengupayakan membuat pesawat yang setara dengan UFO agar 
bisa mengungsi ke planet lain yang habitabel. 
Selain mereka yang bisa Kami selamatkan melalui seleksi 
pensucian Surga Eden, Kami pun menjanjikan memberikan 
pengetahuan yang berguna bisa memproduksi pesawat antariksa 
intergalaksi agar dapat melangsungkan pengungsiannya sendiri 
ke planet lain yang layak huni. 
Bahwa bilamana standar pesawat angkut antariksa sejenis 
UFO dapat dibuat oleh manusia di bumi ini, dan mereka harus 
memperhitungkan rancangan pesawatnya dapat melintasi medan 
yang sulit dan berbahaya, dan tentunya harus bisa mengangkasa 
sampai pada jarak terdekat dengan Matahari. Sehingga bisa 
memperoleh solar energi yang tertinggi kuantitasnya dan 
dapat mengadakan panel surya yang efektif sehingga dapat 
menyimpan energi surya yang besar kapasitasnya. 
Sebagaimana hal itu sudah dapat dilihat suatu kepastiannya 
bahwa dari hasil pengamatan oleh NASA, bahwa telah terpantau 
adanya beberapa benda dalam jarak dekat dengan Matahari. Dan 
Kami nyatakan itu sebagai pesawat-pesawat UFO malaikat yang 
sedang mengisi solar energi. Demikian sesungguhnya, solar 
energi dapat digunakan secara leluasa untuk menggantikan 
bahan bakar lain. 
Bahwa energi itu equivalent dengan massa, maka energi bisa 
menjadi massa. dan massa dapat menjadi energi, sebagaimana 
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rumus Einstein E=MC2. Demikian setidaknya rumus M=E/C2 
dapat dibayangkan untuk diterapkan merumuskan pemampatan 
(volume dikecilkan, materi tetap), demikian energi solar menjadi 
massa, sehingga bisa dimanfaatkan menjadi energi pembangkit 
mesin yang berteknologi tenaga surya. 
Energi solar menjadi bahan pengganti bahan bakar dari fosil 
yang merusak alam karena limbahnya harus diupayakan 
dengan mengatasi kendala atas usaha pengadaan solar energi 
yang mencukupi dan leluasa, dapat digunakan dalam segala 
keperluan menggantikan minyak dan gas bumi serta batu bara 
yang selama ini dipergunakan. 
Mengadakan pesawat yang ringan tapi dapat memuat angkutan 
banyak, stabil menempuh segala cuaca buruk dan turbulensi, 
tahan panas yang melelehkan dan dapat mengatasi gaya 
gravitasi terkait dengan tarikan gravitasi antar planet. Demikian 
fleksibilitas dan daya ketahanan pesawat dibutuhkan untuk 
melintasi intergalaksi. Sesungguhnya pesawat-pesawat UFO, 
teknologinya sudah mapan menggunakan teori yang Kami 
bukakan sekarang ini.
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croP circle daPaT MenggaMbarkan 
Teori MeMbuaT ufo

Gambaran crop circle-crop circle yang dibuat Malaikat 
Jibril di dunia itu sesungguhnya dapat menguak Teori 

Segalanya. Serial crop circle itu sesungguhnya adalah cara 
Malaikat Jibril menuntun manusia untuk menemukan Teori 
Segalanya dan dapat terpakai untuk menemukan cara meniru 
teknologi UFO. 
Gambaran sketsa bagan teknologi UFO bisa dikaji melalui 
beberapa bentuk artistik crop circle,termasuk gambaran wajah 
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alien jahat dari planet lain yang sudah datang mengintai 
peradaban bumi ini, dan yang telah mengancamkan Sinkholenya, 
di gambarkan wajahnya secara pasti oleh malaikat melalui 
gambarannya dalam crop circle. Maka sesungguhnya, berbagai 
petunjuk bisa diakuratkan melalui kajian yang seksama terhadap 
penampilan artistik crop circle yang ada. 
Dan dengan menggunakan basis rumus LE2, dan Alpha dan 
Omega yang memperhitungkan Kemahaglobalan-Ku dan 
Kemaharuhan-Ku yang menciptakan kekekalan energi dalam 
sistem hukum alam yang baku, kiranya seluruh petunjuk yang 
sudah Kami bukakan ini akan membuat umat manusia akan lebih 
mudah mewujudkan teknologi tercanggih yang penuh manfaat, 
dan dapat memasuki peradaban bangsa-bangsa intergalaksi dan 
bisa bertahan dari pecundangan dari makhluk alien jahat. 
Mengapa Kami mempersiapkan manusia di bumi ini untuk 
meningkatkan teknologinya? Itu karena proses kiamat  yang 
sedang melanda bumi ini mendesak umat manusia bisa 
mengadakan pesawat untuk mengungsi ke planet lain. 
Apabila tak terlibat dalam pengevakuasian oleh Surga yang 
mewajibkan manusia harus suci, maka mereka bisa pergi 
meninggalkan bumi ini dengan pesawat yang setara dengan 
UFO, tapi buatan manusia sendiri yang dapat melanglangi 
semesta untuk mendapatkan planet lain atau bumi yang baru 
yang lainnya. 
Demikian, Kami pentingkan penyelamatan untuk semua 
penduduk bumi ini sehingga kualifikasi yang diperlukan untuk 
melesatkan benda angkasa luar yang bisa mendekati Matahari 
hingga jarak yang terdekat, tak lagi hanya jadi sekedar angan-
angan. 
Prospek rumus dan teori LE2 sudah Kami sampaikan.Dan inisial 
LE2 di langit yang sempat terekam tanpa sengaja oleh kamera 
Eden, itu merupakan penjaminan atas LE2 sebagai sarana untuk 
menemukan Teori Segalanya. 
Adapunpartikel positif dan negatif yang bergerak menimbulkan 
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fenomena arus listrik. Dan akibat adanya arus listrik akan 
menimbulkan Flux magnet disekitar partikel bermuatan tersebut. 
Peristiwa yang sama terjadi juga pada partikel bermuatan 
lainnya yang juga menghasilkan Flux magnet. 
Antara arus listrik dan Flux magnet tersebut akan saling 
mempengaruhi (induksi) sehingga terjadilah satu besaran baru 
yang disebut induktansi (L). Energi magnetis yang berasal dari 
gerak partikel bermuatan dapat dikonversi menjadi energi 
elektromagnetik yang lain. 
Adapun LE2 adalah suatu energi dengan ketentuan Konstanta 
X. Dan Konstanta X merupakan persamaan dari ruh Matahari. 
Dan ruh Matahari dapat dipersamakan sebagai properti 
dan bangunan wujud fisik Matahari dengan segala daya 
kemampuannya. 
Kalau itu bisa terukur secara teoritis dalam liputan sistematika dan 
dinamika hukum alam kesemestaan, maka demikian keterukuran 
tersebut dapat melangkah untuk mengetahui ukuran yang 
terhingga dari ketidakterhinggaan Kemahaglobalan-Ku, yang 
kemudian dapat menguraikan suatu rumus ketidakterhinggaan 
yang akan menjadi modul Teori Segalanya.
Adapun Matahari yang diketahui sebagai heliosentris bagi 
seluruh planet-planet yang terpaut gravitasinya dan juga 
merupakan pusat energi cahaya dan sebagai konduktor 
penghantar arus semesta. Maka Konstanta X, pada LE2 
diperhitungkan keseksamaannya dengan memasukkan 
persamaan-persamaannya itu semua sehingga dapat 
menghasilkan rumus yang menyanggupkan mendapatkan 
perhitungan skala kemahaglobalan yang meliputi seluruh alam 
semesta.
Nama-Ku Alpha dan Omega akan diterapkan untuk menemukan 
keterhinggaan bilangan kemahaglobalan semesta. Katakanlah 
dengan memperhitungkan massa total semesta dan jari-jari 
semesta dan kecepatan sudut (Omega) dapat diadakan pencarian 
landasan mewujudkan Teori Segalanya.
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Bahwa benda yang berotasi mempunyai momen inersia sudut. 
Selanjutnya akan menghasilkan suatu energi yang nilainya 
berbanding dengan momen inersia tersebut dengan kecepatan 
sudut. Momen inersia itu sendiri berbanding dengan massa 
benda yang berotasi tersebut dan terukur.
Bahwa semua planet-planet dalam sistem tata surya bersama-
sama dengan satelit-satelitnya juga berevolusi, sebagaimana 
bumi bersama bulan. Perbedaannya adalah pada periode 
waktu revolusinya. Kalau bumi berevolusi 365 hari, sedangkan 
Merkurius, Venus, Jupiter mempunyai periode waktu yang 
berbeda, bukan 365 hari. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jarak antara Alpha 
(α) benda-benda langit dengan sumbu semesta menjadi tidak 
tetap dan jarak tersebut akan berulang mengikuti periode waktu 
yang berkaitan.Perubahan jarak antara benda langit dengan 
sumbu semesta menentukan pada perubahan kecepatan sudut 
Omega (ω) relatif bagi masing-masing benda-benda tersebut. 
Jika perubahan kecepatan sudut dihitung terhadap waktu 
revolusinya, akan menjadi percepatan sudut dengan simbol 
Alpha (α). Jadi dalam proses semesta berotasi bersama-sama 
dengan benda-benda langit, tidak terkecuali partikel sekalipun, 
akan taat mematuhi suatu rumus persamaan matematik yang 
mengandung besaran Omega (ω) dan Alpha (α). 
Dengan persamaan tersebut dapat dijaminkan selalu terjadi 
keseimbangan (ekuilibrium) medan gravitasi antara benda-
benda langit agar tidak saling bertabrakan. 
Alpha dan Omega terbuka untuk merumuskan keterukuran 
Kemahaglobalan-Ku. Selayak keterangan yang dituliskan Lia 
Eden ini tak mempunyai kelayakan penghitungan yang terhitung 
karena dia tak mungkin menciptakan rumus. Dari ketiadaan 
pengetahuannya, melainkan keterangan yang tersanggupkan 
dituliskan olehnya ini saja,kiranya para saintis yang berminat 
dapat membuat rumusnya. 
Demikian gunakanlah keterangan-keterangan yang Kuadakan 
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ini karena dapat diperhitungkan jangkauannya, untuk memulai 
mengadakan rumus yang menentukan tercapainya merumuskan 
Teori Segalanya. Sebab dari wujud bulat Kemahaglobalan-Ku itu, 
maka sudah dapat diasumsikan determinasi perhitungannya. 
Dan itulah pijakannya untuk menghadirkan rumusannya. 
Adapun LE2 bila disertifikasikan berasal dari kata Lia Eden 2, itu 
karena Jibril akan menjelma serupa dengan Lia Eden. Maka bila 
dia menjelma, Lia Eden menjadi dua atau kembar. Dan adapun 
hal itu dimaksudkan telah terjadi perlintasan kodrat yang 
menyatu dalam inisial LE2 tersebut. Hal ini pun akan menjadi 
penetrasi Teori Kuantum sekaligus akan merupakan faktualisasi 
Penerapan-Ku atas modul Teori Segalanya dari Sisi-Ku yang 
dapat dipersamakan dengan mukjizat.
Bahwa ada kekembaran yang satu berasal dari malaikat (LE2) 
dan yang satunya adalah seorang manusia yang lebih dahulu 
ada ialah Lia Eden (LE). Dia tak dilahirkan kembar sejak lahir, 
tapi justru menjadi kembar di usia tua. Dan sebelum menjadi 
kembar, Lia Eden dan LE2 menyatu dalam ruh secara aktif, 
selaras dengan kefungsian Jibril melakukan konduktivitas aliran 
Kewahyuan kepada Lia Eden. 
Keadaan itu bisa dipersamakan dengan komunikasi seluler 
dalam rentangan jarak yang tak terhingga jauhnya. Seberapa 
jauh Jarak-Ku dan jarak Jibril di Matahari terhadap Lia Eden di 
bumi? Demikian jarak keterhubungan komunikasi seluler Kami 
itu bisa terukur, dengan membayangkan jarak Bumi dengan 
Matahari dan dengan Jarak Ketidakterhinggaan-Ku yang sudah 
bisa dibayangkan jangkauan keleluasaan Kemahaglobalan-Ku. 
Melalui temuan Konstanta X pada LE2 dan kuantifikasinya 
dengan menggunakan rumus persamaan matematik yang 
mengandung besaran Omega (ω) dan Alpha (α). Demikian 
jarak keterhubungan komunikasi seluler itu bisa terukur. Bahwa 
Komunikasi-Ku dengan Lia Eden dan komunikasi Jibril dari 
Matahari dengan Lia adalah cukup jelas, terbukti dari semua 
materi Kewahyuan yang sudah dituliskan Lia selama ini. 
Dan komunikasi seluler ini tak pernah mengalami error dan 
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terputus walau hanya sekalipun jua. Itu membuktikan ada 
kepermanenan dan kepakeman komunikasi di antara  Kami. 
Karena Lia dapat setiap saat bisa mengakses Pendapat-Ku 
dan Petunjuk-petunjuk-Ku, demikianpun pendapat Jibril. 
Adapun itu melalui doanya  atau melalui alam pikirannya yang 
sudah tertuju sedemikian rupa sebagaimana Kami sengaja 
mengadakannya untuknya. Demikianpun spontanitas yang 
Kami arahkan kepadanya. 
Nah, hitunglah besaran energi seluler diantara Aku, Jibril dan 
Lia yang bisa terhitung. Mengingat keterhubungan komunikasi 
seluler Kami itu di atas sistem gelombang elektromagnetik yang 
lazim terpakai di bumi, yang kapasitasnya masih di bawah 
terrabyte.
Adapun keterukuran itu tak bisa ada persamaannya bila ingin 
dikaitkan dengan Kewahyuan karena Aku tak menggunakan 
aliran Kewahyuan melalui gelombang elektromagnetik 
yang bisa diterima oleh seseorang,  bilamana ada persamaan 
frekuensi, dengan demikian berhasil teradakan resonansi oleh 
penerimanya. Namun fakta komunikasi melalui Kewahyuan 
jauh dari hal itu. Karena Aku berfirman melalui aliran ruh yang 
Kuaktifkan dengan kapasitas penerimaan yang jelas, tapi hanya 
bisa didengarkan melalui pikiran dan suara kalbu terhadap 
orang yang Kutetapkan jadi Utusan-Ku. 
Tak ada suara yang terdengar melalui telinga, melainkan suara 
batin itu terolah melalui gerakan pikiran yang dinamis, yang 
merangkum semua Firman-firman-Ku yang mengalir satu 
persatu. Pertama-tama Kuberi suatu kesimpulan pendapat 
dalam pikiran Lia, kemudian kalimat demi kalimat mengalir 
mengisi pikiran Lia Eden, dan dalam penuh kesadaran  dia pun 
menuliskan semua kata-kata yang dipikirkannya. 
Dia tak seperti orang yang selintas mendapatkan inspirasi atau 
pencerahan, karena yang didengarkan dari suara kalbunya 
adalah kalimat-kalimat yang tak ada pada dirinya dan tak 
ada dalam memorinya, maupun akal pikirannya. Dan dengan 
kesadaran penuh, dia mengalirkan kalimat-kalimat itu ke dalam 
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tulisan tangannya. Dan dia tak berhenti menulis sebelum jelas 
materi yang dituliskannya itu sampai pada kesimpulannya. 
Kalau ada kosa kata yang tak dimengerti olehnya, demikian dia 
membutuhkan kamus atau referensi tentang hal itu melalui hal 
apa saja yang bisa diperoleh dari internet atau bertanya kepada 
rekannya para Rasul Eden yang dianggap bisa menjawabnya. 
Tapi bilamana dia mengalami kesulitan pengertian, senantiasa 
Kami pertemukan dia pada suatu penalaran yang tiba-tiba 
melintas di pikirannya melalui kebetulan-kebetulan yang tak 
terduga-duga olehnya.
Demikian, Jibril senantiasa mempertemukan penalaran-
penalaran yang sengaja diadakannya untuk Lia melalui hal-hal 
yang kebetulan melintas dan tersaksikan olehnya, seperti halnya 
dia tak sengaja menekan tombol channel History dan dia melihat 
film sains ‘Proving God’ atau dia tiba-tiba membaca di koran 
Tempo tentang sesuatu yang memang dicari-carinya. Kejadian 
itu selalu tepat waktudan tak dinyana,tapi begitulah kebetulan-
kebetulan itu memang sengaja Kami buat dan insting Lia-lah 
yang Kami arahkan menemukan hal tersebut. 
Adapun daya ingatan Lia itu rendah dan terbatas,itu karena dia 
dipastikan akan mengalami kepadatan data Kewahyuan.Kalau 
dia tak pelupa, memorinya tak bisa menampung banyak hal-hal 
baru yang masuk deras sekalike alam pikirannya. Maka progress  
Wahyu bisa tersendat-sendat bila pikirannya padat oleh semua 
hal yang datang kepadanya. Demikian diadakan pembatasan 
memori atas dirinya. 
Kecerdasan Jibril memang tak disatukan sepenuhnya kepada 
Lia Eden karena komformitasnya tak dirancang ke sana, karena 
dia harus tertampilkan sebagai wanita yang tak berpengetahuan 
kemudian ditingkatkan kecerdasannya. Bukannya kerasukan 
kecerdasan Jibril yang berkapasitas sebagai kecerdasan semesta.  
Namun, sosok Jibril kentara dominan pada kepribadian Lia 
Eden, menjadikan Lia Eden bagaikan berkepribadian ganda 
dengan sosok Jibril sebagai salah satu kepribadiannya yang 
menambahkan kepribadiannya semula. Namun, kepribadiannya 
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yang semula seakan luntur sebagian walaupun masih ada yang 
tersisa,namun sebagian besar watak barunyalah yang tampil. 
Tapi secara sadar, Lia Eden telah menjadi berkepribadian ganda 
dalam arti kedua kepribadiannya itu dua-duanya positif. 
Terkesan karakter Lia yang asli dibimbing seakan oleh ‘dirinya 
sendiri’  karena sosok Jibril yang tak terlihat ada di dalam dirinya 
itu senantiasa mengguruinya. Tapi sosok Jibril juga bisa nyata 
melalui karakter lain yang tampil dari diri Lia Eden. Bergantian 
sosok mereka tampil, tapi rata-rata yang tertampilkan adalah 
sosok Lia Eden yang asli. 
Sosok Jibril baru tampil spontan, saat-saat ada suatu kejadian 
yang cukup menjadi alasan bagi Jibril untuk tampil, atau pada 
saat Lia Eden menginginkan dia tampil membantunya untuk 
memberi penjelasan yang sulit dijelaskan Lia Eden.  Sosok Jibril 
bila tertampilkan dari dalam diri Lia Eden berupa sosok yang 
sangat cerdas, bijaksana, tegar dan tegas.
Adapun dia selalu mampu memproteksi Lia Eden melakukan 
kesalahan dalam menuliskan Wahyu-wahyu Tuhan yang sangat 
padat dan turun deras setiap hari. Dan sosok Jibril memimpin 
segenap para Rasul Eden dan dipatuhi secara mutlak. Demikian 
kedua kepribadian yang menyatu tersebut, seperti komputer 
dan CPU (Central Processing Unit). 
Tapi sebagai dua makhluk yang berlainan jenis, mereka saling 
mencintai. Tapi walaupun demikian, Jibril di sisi Lia Eden tetap 
sebagai guru yang mensucikan dengan satu target, Lia harus 
menjadi suci mutlak. Demikian pensucian Jibril terhadap Lia 
Eden konsisten dan konsekuen dan tak berlaku asas pengecualian. 
Bahkan terhadap Lia Eden, penerapan pensuciannya lebih keras 
dan mendalam dan tertuju pada target mutlak tersuci diantara 
yang lainnya.
Adapun bila Lia Eden tampil sebagai sosok Jibril, kepribadian 
asli Lia Eden tersisihkan dari dirinya,tapi tetap berada disamping 
Jibril, menunggu Jibril selesai menggunakan waktunya. 
Demikian Lia Eden selalu membawakan dua sosok dalam 
dirinya. Dan sosok yang baru sama sekali tak membahayakan 
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dirinya walaupun dia adalah makhluk ruh yang eksis dominan 
pada diri Lia Eden. 
Sungguh fenomena ini tak ada duanya, sebab setelah itu yang 
ada dalam diri Lia Eden tersebut, akan eksis sebagai manusia 
laki-laki pendamping Lia Eden yang akan menjalankan 
kewenangannya sebagai Maha Raja Eden dan Hakim Utusan 
Tuhan. 
Walaupun Jibril akan tampil sebagai dirinya sendiri, 
kepribadian Lia Eden tak kembali ke pribadinya yang semula. 
Kepribadiannya yang baru telah mewujud pada dirinya secara 
permanen. Demikian ada suatu fakta perubahan sifat dan 
karakter dan kecerdasan yang membaik secara permanen 
tanpa melalui proses implan DNA jenius, melainkan melalui 
implementasi penyatuan ruh. Yang mana itu adalah mukjizat 
melalui ketentuan Hak prerogatif-Ku semata. 
Dan walau Kewahyuan yang berikut, pasca kedatangan Jibril 
akan ditangani sepenuhnya oleh Malaikat Jibril, itu tak berarti 
komunikasi Lia Eden dengan Tuhan selesai atau terputus. 
Keduanya eksis membawakan Wahyu Tuhan secara harmonis, 
tidak tumpang tindih atau berbeda apalagi berlawanan. 
Keduanya tetap dalam satu-kesatuan konsep yang hakiki dari 
Tuhan semesta alam. Peranan mereka niscaya berbeda tapi 
tetap merupakan satu kesatuan konsep takdir. Bila ditinjau dari 
psikologi, kepribadian ganda seperti itu tak pernah ada. 
Adapun yang lazim pada orang yang berkepribadian ganda, 
salah satu kepribadiannya negatif dan itu merupakan indikasi 
gangguan jiwa. Sedangkan pada Lia Eden tak berlaku hal 
itu, karena sosok Lia Eden yang satu justru membawanya ke 
kepribadian yang prima dan pengenalannya terhadap spiritual 
menjadi mendalam dan meluas. 
Demikian perwujudan inter dependensi malaikat di dunia 
manusia pun menjadi jelas dan terang benderang. Bilamana 
itu mau diteorikan, kiranya para saintis perlu mengadakan 
modifikasi teori dengan menyertakan penelitian tentang ruh. 
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Dan gambaran sistematika regulasi ruh itu sedang Kujelaskan. 
Pembaharuan pengetahuan psikologi dan genetika penting 
menautkannya dengan pengetahuan tentang ruh. 
Bahwa fenomena kepribadian ganda Lia Eden yang tak biasa 
itu adalah merupakan kebijakan khusus,karena itu terfungsikan 
untuk membuka rahasia Kitab-kitab Suci,itu demi memproteksi 
penolakan terhadap penyatuan semua agama yang bertujuan 
untuk melancarkan penanganan penyelamatan umat manusia 
untuk berpindah ke bumi yang lainnya.
Kalau Kitab Suci Eden ini dibaca publik dan dipercaya sebagai 
Pertolongan-Ku, maka rahasia ayat-ayat Kitab Suci  terdahulu 
yang sudah Kami bukakan tafsiran yang sesungguhnya, juga 
akan meleluasakan umatnya masing-masing luruh ke dalam 
aspirasi penyatuan agama dan perdamaian dunia. 
Dan dengan mengandalkan kedatangan Malaikat Jibril ke 
dunia manusia dan kembar serupa dengan Lia Eden, peristiwa 
itu membentang menjadi puji-pujian terhadap Surga dan 
kedatangan Ruhul Kudus menjadi manusia di dunia. Juru 
selamat sudah lama dinantikan, maka tentu saja semua 
berbahagia. Mukjizat itu kemudian merekatkan bangsa-bangsa 
untuk bergiat melakukan perdamaian dan bersuci dan tak sulit 
lagi memahamkan tujuan baik atas penyatuan agama. 
Betapapun kriminalitas juga akan surut karena penjelasan 
tentang regulasi ruh dan akibat-akibat dosa sudah diketahui 
umum secara pasti. Siapa yang bersedia menjadi iblis atau ulat 
bulu? Atau bahkan virus Ebola yang ditakuti itu? Semua bisa 
dialami oleh manusia jahanam.
Kitab Suci Eden ini pun memaparkan kronologi Surga yang tak 
terbantahkan. Sosiologi Surga tertanam dalam, ketika semua 
orang ingin bernasib seperti Lia Eden di kemudian hari. Karena 
sebuah takdir terbaik tersebut bisa diraih siapa saja, terpulang 
keberaniannya menahan diri dari perbuatan dosa dan bersedia 
hidup suci. Refleksi Lia Eden itu ternyata tidak sendiri menjadi 
Rasul Eden, maka siapapun dapat diangkat Tuhan ke Surga 
Utama.Maka semua orang berpeluang sama bisa diterima di 
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Surga asal mau hidup suci.
Umat Kristen sedang intens mendengung-dengungkan 
keutamaan menjadi umat yang akan diangkat ke Surga. Sakramen 
Surga dinanti-nantikan oleh mereka. Semangat itu akan meluruh 
kuat ketika kepastian sakramen Surga sudah diumumkan secara 
resmi. Demikian Kami patutkan mengawali Kitab Suci Eden yang 
segera Kami rilis ke publik ini dengan menerangkan asal-usul 
penciptaan manusia dengan mengkhususkan pada penciptaan 
Adam dan Hawa.  
Sebagaimana peristiwa Surga tersebut niscaya teradakan pada 
awalnya dari peristiwa penentuan jenis ruh yang berlawanan 
jenis. Antara manusia yang menempuh perjalanan regulasi 
ruhnya bermula dari iblis/ular, yang menjadi manusia  Hawa/
Eva  Maria  Joan of Arc  RA. Kartini  Lia Eden. 
Itu sebabnya di Taman Eden, Hawa melahirkan anak pertama 
yang bernama Kain (Qabil) dan anak kedua Habel (Habil). 
Dan karena iri hati, Kain (Qabil) membunuh adiknya Habel 
(Habil). Itulah dosa pertama anak manusiadi bumi ini yang juga 
mengindikasikan ruh dan gen Hawa, Ibu dari Kain dan Habel 
adalah ruh dari golongan Iblis/ular. 
Itu sebabnya dalam sejarahnya, Hawa-lah yang terlebih dahulu 
terbujuk oleh ular untuk memakan buah larangan Tuhan dan 
memberikannya kepada Adam. Persilangan jalan takdir Adam 
dan Hawa di akhir zaman inisebagaimana kelayakan hukum 
regulasi ruh yang berputar searah, maka takdir mereka pun 
saling berlawanan arah, itu sesuai dengan ketuntasan perjalanan/
perputaran hukum regulasi ruh dalam takdir atas Adam dan 
Hawa.
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berSuci iTu PenTing karena iTulah 
keSelaMaTan Pada SaaT kiaMaT

Adapun ruh Surga Eden didatangkan dari Matahari itu 
sesuai dengan keterhubungan Surga di Matahari.Selaku 

Surga itu adalah wilayah institusi kemalaikatan, maka Malaikat 
Jibril Ruhul Kudus-lah yang menjembatani Surga di Matahari 
dengan Surga Eden di bumi. Surga Maha Suci, demikianpun 
Ruhul Kudus. 
Tapi elokkah memasangkannya dengan Lia Eden yang manusia 
dan takdirnya berasalnya dari golongan iblis? Bagaimana 
menjamin kemahasucian Surga kalau begitu? Demikian umat 
manusia harus dijelaskan tentang sistem yang baku di Sisi-Ku. 
Bahwa malaikat dan manusia itu  memiliki keterhubungan 
lekat dan langsung karena penciptaan manusia pertama adalah 
berasal dari malaikat. 
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Malaikat menjelma jadi manusia, sementara konstruktivisme 
keduniawian terdapat sisi negatifnya yang juga perlu 
diterangkan. Bahwa peranan malaikat di dunia manusia itu 
bisa melibatkan perempuan juga, walaupun takdir penciptaan 
perempuan pertama kali (Hawa), ruhnya diambil dari kalangan 
iblis. 
Selayak semua harus jelas, maka perlu Kami terangkan bahwa 
kebajikan yang dilakukan oleh manusia itu tak berdasarkan 
gender. Itu karena gen malaikat dan gen iblis sama-sama 
tertanam pada semua orang, laki-laki maupun perempuan. 
Konsekuensi menjadi keturunan Adam dan Hawa, ketentuan 
baku hukum alam, laki-laki tergoda oleh perempuan. 
Demikianlah cinta berkembang di antara laki-laki dan 
perempuan dan kemudian melahirkan keturunan laki-laki atau 
perempuan atau kedua-duanya. 
Bercampur-aduknya gen di antara umat manusia, demikian 
bercampurnya pula manusia malaikat dan manusia iblis di 
antara kepadatan penduduk bumi ini. Kontradiksi sifat di 
kalangan umat manusia itu sesuai dengan sifat jenis gen pada 
manusia, yang mana lebih dominan terlihat pada kecenderungan 
perbuatan manusia. 
Tapi entitas jenis ruh iblis pada penampilan perempuan 
impulsif, kefemininan bersifat menggoda, indah, menarik dan 
sensual. Itu ciri khas sifat perempuan terhadap kaum laki-laki 
yang cepat birahi terhadap kecantikan perempuan. Tempat-
tempat pelacuran selalu ramai didatangi laki-laki hidung belang, 
transaksi seks pun terjadi. Kecantikan perempuan selalu jadi 
sorotan laki-laki dan menjadi godaan. Laki-laki berdosa karena 
godaan perempuan lacur. 
Seiring dengan itu, Kuadakan analoginya pada sistem alam. 
Ion adalah atom atau molekul yang kelebihan atau kekurangan 
elektron. Ion positif jika elektron berkurang, ion negatif jika 
elektron berlebih. Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan 
positif. Proton berada di inti atom dan elektron mengelilingi inti. 
Adapun molekul/atom sifatnya netral, jika kedatangan elektron 
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menjadi ion negatif. 
Adapun perilaku seorang laki-laki seperti ion netral, dan akan 
mengalami perubahan apabila terpengaruhi oleh kehadiran 
elektron, dan menjadi ion negatif kalau elektron berlebih. 
Di dunia maya, faktor kefemininan tidak disebut penggoda. 
Elektron mempengaruhi proton dan melalui reaksi kimia, dan 
menjadilah suatu unsur baru di alam. Seperti juga sinar yang 
menjadi materi dan menghasilkan energi. 
Kalau itu mau dianalogikan sebagai perilaku malaikat dan 
manusia dan iblis, maka perkembangan dalam kehidupan 
di dunia nyata yaitu di dunia manusia, itu sejalan dengan 
komunikasi dan reaksi kimiawi antara ion positif dan negatif, 
antara proton dan elektron. Kalau fungsi negatif dan positif 
diberlakukan di dunia manusia, proses kimianya tak lebih 
seperti perilaku elektron terhadap proton. 
Kalau sesungguhnya itu memang ada kesesuaiannya, tak pelak 
memang itulah hukum alam untuk semesta maupun dalam 
kehidupan makhluk-makhluk-Ku. Kalau cahaya bisa menjadi 
materi dan menghasilkan energi, tertuju bisa menjadi penjelasan 
malaikat menjadi manusia dan kemudian menghasilkan energi 
kehidupan.
Maka ketika ada perempuan yang sudah disucikan dan 
diposisikan sebagai Ratu Surga dan menikah dengan malaikat, 
itu bisa disamakan dengan proses cahaya menjadi materi dan 
menghasilkan energi. Seperti itu dapat dianalogikan Ruhul 
Kudus yang mengurapi Lia Eden dan menjadi energi Kewahyuan 
sehingga bisa dituliskan oleh Lia untuk umat manusia.
Dan kala Jibril memanusia dan menikahi Lia, kemudian 
itulah yang menjadi energi Surga bisa mendunia. Dan Surga 
dapat terfungsikan menjadi pensucian bangsa-bangsa dan 
penyelamatan bangsa-bangsa. Demikian Surga Kuturunkan. 
Idealisme monisme, bahwa pikiran adalah esensi dari alam 
dan alam adalah keseluruhan jiwa yang diobyektifkan, dan 
Tuhan adalah logika dan tujuan yang imanen atau jiwa kreatif 
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dari proses kosmos. Disatukan dengan filosofi panteisme: 
kesatuan Wujud Tuhan dengan alam. Dan menjadi satu dalam 
monotheisme mutlak: kemutlakan menuhankan Tuhan Yang 
Maha Esa sehingga idealisme mutlak terjaga. 
Bahwa idealisme yang berpendapat akal menemukan apa yang 
sudah terdapat dalam alam. Sedangkan peraturan dan bentuk 
dunia dan ilmu pengetahuan adalah ditentukan oleh watak 
dunia itu sendiri. 
Filosofi-filosofi monisme, panteisme, monotheisme mutlak, 
idealisme mutlak, terjaga oleh Surga. Adapun peristiwa-
peristiwa apokaliptik dapat menjabarkan beberapa hal sekaligus 
dalam satu kali cakupan saja. Dunia spiritual, filsafat, sains, 
kosmologi, dan genetika dapat dijelaskan keterhubungannya 
satu sama lain menjadi konsep spiritualisme modern. Dan 
untuk itu, dapat menggantikan dogma-dogma agama yang 
mengakibatkan radikalisme agama. 
Surga Kuturunkan menjadi pengayom semua agama, sekaligus 
menghapus semua agama agar bisa disatukan. Bagaimana 
agama-agama mengajarkan kebenaran dan kebajikan untuk 
meraih Surga? Demikian spiritualisme modern menjadi 
keyakinan satu-satunya di Surga. Tapi bagaimana bisa meraih 
Surga kalau keyakinan harus dinetralkan? 
Maka harus ada golongan orang-orang yang berkeyakinan 
netral dan mengimani monotheisme mutlak yang melandasi 
spiritualisme modern yang nyata diangkat Tuhan ke Surga. 
Demikian harus ada contoh manusia yang bisa bebas dari dosa 
dan bisa sampai peruntungannya menjadi Ratu Surga, dan 
kemudian berubah kodrat dimuliakan menjadi bintang.
Dan itu bukan lagi suatu mitos atau legenda kuno, bahkan 
merupakan suatu kenyataan yang sedang terjadi di abad 
modern dan tak dibuat-buat oleh manusia sendiri, melainkan 
ketentuan yang diwahyukan. Dan semua orang akan menjadi 
saksi atas penggenapan Perjanjian-Ku Yang Maha Sakral dan 
Maha Keramat itu. 
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Dan pernyataan Kami ini, dan kenyataan faktualisasi Perjanjian-
Ku itu segera digenapi sehingga semua orang di dunia nanti 
terlibat menjadi saksi.Peristiwa pengangkatan Surga ke angkasa 
luar sedang Kami persiapkan melalui rilis Risalah Eden yang 
sedang dipersiapkan sekarang ini.
Dan inilah buku yang akan menyadarkan semua pihak, bahwa 
dengan bersuci manusia modern di abad ini dapat merasakan 
Penyelamatan Tuhan berpindah ke bumi yang baru. Karena 
sungguh pesawat antariksa Eden dapat memuat sebanyak-
banyaknya jumlah penduduk bumi ini. Hal itu perlu Kuyakinkan 
supaya tak ada orang yang tak yakin dirinya bisa suci dan 
terselamatkan. 
Gelombang pensucian sesungguhnya sudah teradakan melalui 
segenap penderitaan umat manusia di dunia sekarang ini. 
Orang-orang sengsara dan yang sangat menderita, konon jauh 
lebih mudah disucikan dibandingkan orang-orang yang mapan 
dan penguasa. 
Kalau Lia Eden teridentifikasi ruhnya berasal dari ras iblis, apa 
lagi yang bisa membuktikan Kemahapengampunan-Ku dan 
ketidaksia-siaan bersuci? Demikian nasib peruntungan Lia 
Eden yang Kami sucikan itu bisa menjadi penauladanan yang 
transparan untuk semua orang di dunia ini. 
Bahwa bersuci itu penting, hanya perlu menghilangkan keegoan 
dan sifat-sifat negatif yang tak penting untuk dipertahankan. 
Jangan berdusta dan curang! Tapi sulitkah menjaga diri dari 
terpaksa berdusta? Cobalah melatih diri membungkam sebelum 
terpaksa berdusta. Apa susahnya diam daripada berdusta? 
Setelah itu cobalah terbiasa berkata berterus terang, nah itulah 
kebenaran dan suatu tahapan kesucian yang dapat teraih. Setelah 
itu, cobalah melihat ke sekeliling apa yang harus dibersihkan 
dan ditata selaras. Kalau terbiasa tak suka melihat hal-hal yang 
kotor dan tak selaras, demikian dapat terungkit lebih dalam 
keinginan memperbanyak keselarasan.
Suara hati nurani yang diperturutkan akan membuahkan 
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kebajikan-kebajikan yang selaras dengan peningkatan kualitas 
kesucian. Surga mensucikan orang-orang berdosa menjadi 
suci, bukan mensucikan orang-orang suci. Tapi Surga adalah 
merupakan destinasi ruh-ruh suci.
Bagaimana Lia Eden boleh menikah dengan Malaikat Jibril? 
Itulah ketentuan takdir Surga,kalau sudah diutamakan untuk 
dinyatakan ke dunia manusia,harus ada manusia sejati yang 
menjadi panutan jalan untuk bersuci yang pijakan bersucinya 
dapat diikuti oleh siapa pun, karena telusuran kebersuciannya 
sudah terdokumentasi dan rata-rata umat manusia bisa melalui 
cara-cara pensucian atas dirinya. 
Ketahanannya bersuci sudah tersaksikan di ruang publik karena 
dia pernah jadi selebriti dan kemudian menjadi Utusan Tuhan 
yang disesatkan dan dipenjarakan. Hal tersebut sudah tersibak 
luas di media massa. Maka jejaknya sudah menyejarah. 
Sayangnya, kalau publik masih ragu-ragu, masih akan 
mempertanyakan “apakah mungkin manusia bisa jadi bidadari?” 
Demikian Kuingatkan adanya ayat di Al Quran Surat Al Israa’ 
ayat 40. 
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Israa’ ayat 40:

40. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak 
laki-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan 
di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar 
mengucapkan kata-kata yang besar.

Adapun kalau Tuhan pada saat ini memilih perempuan sebagai 
Utusan-Nya, memang banyak orang marah. Tapi apakah Wahyu-
wahyu Tuhan yang disampaikan itu merupakan suatu dosa 
besar? Tafsir ulama seperti itu. Tapi yang dimaksudkan ayat ini 
ialah bilamana Tuhan memilih Utusan-Nya seorang perempuan, 
niscaya dia disertai malaikat. 
Dan sungguh Wahyu-wahyu yang disampaikan olehnya adalah 
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hal-hal yang besar yang tak diketahui manusia, sebagaimana 
perjalanan tentang Wujud Tuhan Yang Maha Global dan disertai 
pembaharuan teori-teori kesemestaan. Itulah sesungguhnya 
tafsir ayat tersebut.
Bahwa inilah ayat yang mencantumkan takdir Lia Eden. Dan 
sungguh inilah ayat terahasia (mutasyabihat) bahwa yang 
dimaksud dalam kalimat: “Maka apakah patut Tuhan memilihkan 
bagimu anak-anak laki-laki” itu merujuk pada takdir Malaikat 
Jibril yang turun menjadi manusia sebagai laki-laki. 
Sedangkan kalimat berikutnya yang berbunyi “Dan dia 
mengambil malaikat sebagai anak perempuan?” ayat tersebut 
baru berupa kalimat pertanyaan yang perlu Kami jawab, bahwa 
di akhir zaman ini ada perempuan yang menyatu dengan 
malaikat, sebagaimana Lia dengan Jibril. Apa yang dituliskan 
Lia selama ini, itulah tuntunan Jibril kepadanya. 
Penyatuan Jibril pada Lia itu sangat nyata, semua yang dekat 
dengannya dapat memberikan kesaksian betapa penyatuannya 
itu bukanlah penyaruan danhanya terjadi sesaat-sesaat. Tapi 
permanen, sepermanen takdirnya sebagai Ratu Surga. 
Demikian perlu Kami luruskan penafsiran kalimat yang terakhir 
“sesungguhnya kamu benar-benar menyatakan perkataan yang 
besar pengaruhnya dan bukanlah dosanya” sebagaimana yang 
sudah ditafsirkan dan yang tercantum selama ini pada ayat 
tersebut.  
Demikian kelaziman penyatuan yang positif dan negatifyang bila 
menyatu adalah merupakan unsur yang baru.Bilamana dalam 
hal ini ruh Malaikat Jibril adalah positivitas, sedangkan Lia Eden 
masih dalam penilaian negativitas, setidaknya di dalam dirinya 
masih terdapat gen negatif yang terbawa sejak lahir,padahal 
Surga itu seharusnya melulu positif. 
Demikian hukum regulasi ruh menetapkan genetika para 
penghuni Surga  berketentuan berubah positif semuanya, di 
antara  laki-laki dan perempuan. Dan itu merupakan fakta yang 
terkedepankan sebagai salah satu penjelasan pasal dalam hukum 
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regulasi ruh bahwa ada dua kutub destinasi ruh yaitu Surga dan 
Neraka, kerajaan malaikat dan kerajaan iblis.
Laki-laki dan perempuan kala sampai di Surga diniscayakan 
karena sudah disucikan, maka ruhnya sudah bersih dari karma-
karma. Maka laki-laki dan perempuan di Surga sama-sama 
sudah bersih dan netral tanpa dosa lagi. Layak disetarakan 
dengan malaikat dan bidadari yang tanpa dosa. Artinya, laki-
laki dan perempuan kala masuk Surga gennya sudah bersih 
dan netral, tak ada perbedaan, sama-sama positif, yaitu laki-laki 
dan perempuan yang bila sudah suci mutlak, maka keduanya 
menjadi positif. 
Di Surga tak lagi ada unsur negatif, demikianpun terhadap 
keutamaan Neraka yang juga merupakan kutub destinasi ruh 
jahat. Di Neraka, laki-laki dan perempuan semuanya merupakan 
unsur negatif, tak ada pemilahan. Adapun di Neraka, laki-laki 
dan perempuan sama-sama pendosa dan merupakan unsur 
negatif. 
Dikatakan penciptaan manusia pertama laki-laki adalah 
penjelmaan malaikat jadi manusia. Tapi di Neraka golongan 
laki-laki sama saja dengan golongan perempuan, sama-sama 
adalah iblis. Artinya makhluk malaikat kalau sudah sampai di 
Neraka, ya, jadi iblis. 
Demikian di Surga perempuan pun jadi bidadari, tak lagi seperti 
manusia yang membawa gen iblis. Dosa-dosa perempuan yang 
diterima di Surga sudah ditebus melalui pensucian Surga, maka 
para wanita suci setara dengan laki-laki suci dan malaikat. 
Dari ketetapan itu, terdapat penetralan dan penjernihan ruh 
bagi semua orang yang berhasil disucikan oleh Surga. Dan 
itu merupakan kualifikasi ruh orang-orang di Surga bahwa 
perubahan jenis ruh teradakan di Surga, ketika orang-orang suci 
di Surga harus terjamin kekudusannya sama dengan kekudusan 
malaikat dan bidadari. 
Maka walaupun penghuni Surga itu bergender perempuan, 
unsur gen negatifnya sudah dinetralisir. Itu dapat dijelaskan 
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melalui keterangan ketentuan suatu pasal dalam hukum regulasi 
ruh terkait tentang ruh penghuni Surga  yang dinetralkan sesuai 
dengan kemahasucian Surga. 
Pensucian Surga Eden yang diselenggarakan Malaikat Jibril 
di Eden telah mensucikan Lia Eden sampai ke tahap kesucian 
murni dan akan sampai kepada kualitas kesucian mutlak. 
Terkhusus di Surga ada pasal hukum yang menghubungkan 
takdir dan kodrat manusia yang bisa mencapai kesucian mutlak 
setara dengan malaikat dan bidadari. 
Maka, di dunia kemalaikatan semua ruh di dalamnya berjenis 
positif dan semuanya suci mutlak. Bahwa di alam ruh tak 
terjadi pernikahan antara ruh malaikat dan ruh bidadari, karena 
percintaan dan persenggamaan hanya terjadi pada makhluk yang 
berfisik sebagaimana manusia. Bilamana malaikat atau bidadari 
didatangkan ke dunia manusia, barulah mereka juga memasuki 
norma susila manusia, dan mengikuti habitat manusia. 
Bahwa hawa nafsu libido seksualitas pada orang-orang yang 
disucikan di Surga terkurangi dengan sendirinya. Sehingga 
tak lagi menjadi suatu rangsangan kuat yang memabukkan, 
melainkan hanya sebagai sisi manusiawi yang digenapi di Surga 
melalui percintaan dan pernikahan suci yang ijab kabulnya 
langsung diselenggarakan Ruhul Kudus di hadapan-Ku di 
Surga. 
Bahwa pengurangan gelora syahwat di antara laki-laki dan 
perempuan di Surga itu terjadi dengan sendirinya karena 
semuanya terfokuskan pada penyelenggaraan Amanat Tuhan 
dan ada penjagaan kesucian yang kuat pada diri masing-masing.
Dengan demikian mereka semua terkonsentrasikan bersuci 
diri secara konsisten, tapi seks tak diharamkan di Surga, 
sebagaimana itu adalah kebahagiaan yang manusiawi. Tapi di 
Surga tak ada seks liar dan perselingkuhan. Karena itu, pria 
lajang di Surga dinikahkan dengan bidadari, sedangkan wanita 
lajang dinikahkan dengan malaikat. Sebagaimana pernikahan 
dengan malaikat sudah ditransparankan melalui pernikahan 
Malaikat Jibril dengan Lia Eden. 



178  

Pernikahan malaikat dengan manusia tak mengalami 
persenggamaan, sebab adanya kodrat yang berbeda antara 
malaikat dan manusia. Tapi energi Surga yang bisa dirasakan 
melalui terapi di kepala pada satu titik tertentu itu menimbulkan 
aliran energi yang nikmat dan nyaman serta melegakan dan 
menyehatkan. Dan hal itu kemudian mengurangi rangsangan 
libido. 
Kebiasaan menikmati energi Surga melalui tusuk jarum di kepala 
membuat orang-orang suci di Surga tak terbiasa lagi memikirkan 
rangsangan seks yang menggelora sehingga harus dipenuhi. 
Tapi bukan berarti penghuni Surga jadi frigid, melainkan mereka 
dikaruniai kenikmatan suci pengganti kenikmatan seks liar.
Jangan menganggap itu tak cukup dan tak sempurna 
kenikmatannya. Tapi di Surga, manusia pun hidup berpasang-
pasangan dan tak dilarang jatuh cinta dan menikah, maka tak 
ada yang tak sempurna dan suci di Surga. 
Kepribadian Surga yang dimiliki para Rasul Eden tak mengubah 
kepribadian mereka sebelumnya. Demikian perspektif kesucian 
surgawi tak menjadi janggal ketika penghuni Surga tak 
memaksakan diri memilih cara hidup selibat demi berfokus 
pada kesucian diri. Bahwa menilai kesucian dengan melepas 
diri dari seksualitas, itu takkan bisa bertahan sebagai kesucian 
mutlak. 
Nilai-nilai surgawi adalah kebahagiaan dan kenikmatan. Seks 
halal, wajar menjadi kebahagiaan Surga. Yang sangat terlarang 
adalah perselingkuhan atau seks liar. Tapi hal semacam itu 
sungguh tertutup bagi Surga. Jangankan dosa nista semacam 
itu, white lie sekalipun terlarang, orang harus jujur sejati.Adapun 
menyimpan prasangka itu terlarang di Surga, semua harus 
dinyatakan secara tulus, jujur, dan bersih, polos dan terpercaya. 
Keseksamaan penyatuan Ruh Jibril pada Lia Eden jangan 
dipersoalkan masalah kemuhrimannya. Sebab sebelum 
penyatuan mereka, Tuhan sudah mewahyukan pernikahan 
mereka sebagai ayat-ayat terahasia dalam Kitab Suci Injil Al 
Quran, Injil dan Veda (Bab pernikahan Jibril dan Lia Eden ada di 
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bab khusus lainnya).
Jadi kesahan pernikahan mereka sudah tertulis beribu-ribu 
tahun sebelum peristiwa takdirnya terbuka. Dan penyatuan ruh 
mereka itu dapat dimaklumi sebagai suatu pernikahan malaikat 
dan manusia.
Bahwa menggandakan kepribadian Lia Eden tapi tak mengubah 
kepribadian Lia Eden yang semula,nan hanya menambahkannya 
dengan sifat-sifat malaikat. Demikian penyatuan aspek positif 
dan negatif bisa menjadi positif, kala rangsangan positif 
terkondisi sangat dominan. Demikian hal itu menetralisir yang 
negatif.
Bagaimanapun Lia Eden tak tersalah lagi, karena ada Jibril 
yang dominan pada dirinya dan senantiasa tak membiarkan 
Lia tersalah. Apabila Lia terkesan punya keinginan yang dapat 
membuatnya tergelincir berbuat salah atau tak adil, sebelum hal 
itu diperbuatnya,dia sudah celaka oleh keinginannya itu. 
Atau kalau dia tak menyadari ada perbuatannya yang dinilai 
naif dan melanggar logika kebenaran, dia langsung mengalami 
celaka atau naas. Demikian dia tak bersalah lagi, karena 
kesalahan terkecil pun dapat menyusahkannya dan sudah 
terasah instingnya terhadap gelagat kesalahan. 
Keterangan ini mengulas tentang kenegatifan dan kepositifan 
jenis ruh yang tersesuaikan dalam jenis gender. Adapun secara 
alamiah hukum alam, ketentuan gender perempuan secara 
umum adalah regenerasi dari gen iblis, unsur negatif atau 
elektron. 
Apabila ketentuan regenerasi itu melalui perpaduan pasangan 
laki-laki dan perempuan, dan reaksi kimia itu baru teradakan 
oleh perasaan cinta, sebagaimana terjadi bila adanya reaksi 
kimia dari interaksi proton dan elektron sehingga dapat tercipta 
suatu unsur baru. Sedangkan unsur negatif itu adalah domain 
iblis dan positif adalah domain malaikat. 
Perbanyakan gen dan regenerasi tak bisa tidak adalah melalui 
penentuan hukum regenerasi dan genetika bahwa hanya melalui 
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reaksi kimiawi antara unsur positif dan unsur negatif lah baru 
dapat terjadi perubahan menjadi unsur baru. Sebagaimana 
untuk regenerasi manusia dalam semesta bahwa pembagian 
kodrat malaikat pada laki-laki dan kodrat iblis pada perempuan 
adalah penting ditetapkan kebakuannya supaya terlangsungkan 
regenerasi pada umat manusia. Demikian takkan terjadi 
regenerasi atau perkembangbiakan melalui adanya hubungan 
sejenis. 
Sedangkan pernikahan lintas alam diatur keabsahannya melalui 
ketentuan Hak Prerogatif-Ku bilamana ingin mengadakan 
mukjizat untuk Kewahyuan, sebagaimana yang sedang terjadi 
pada Malaikat Jibril dan Lia Eden, dan pasangan orang-orang 
suci di Surga. Ketentuan itu ada demi mengantisipasi godaan 
seks liar yang sulit dihindarkan oleh manusia. 
Adapun kenikmatan seks tetap dapat dirasakan seutuhnya oleh 
suami istri suci di Surga. Kenikmatan terapi Surga merupakan 
kenikmatan yang mensucikan. Sebagaimana hal itu pun 
merupakan aliran mukjizat untuk Surga dan suatu kenikmatan 
yang teradakan secara mutlak di Surga.
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Kemusyrikan itu Mendatangkan Kutukan

Kemusyrikan memang menguntungkan bagi orang-
orang yang berprofesi sebagai dukun. Karena mereka bisa 
mengkomersilkan keahlian mistiknya. Dan mistik yang 
dikomersialkan tak lain adalah kemusyrikan. Dan orang-orang 
yang bermain mistik dengan setan, seperti inilah ritualnya, 
menyalahi ajaran agama yang monotheis. 
Dan apabila orang-orang semacam ini dimuliakan dan 
dibutuhkan oleh masyarakat, dan mereka hidup mapan oleh 
komersialisasi oleh mistiknya, maka demikian masyarakat pun 
menjadi musyrik.
Sungguh kalangan mereka inilah yang paling bertanggung 
jawab atas kemusyrikan yang melanda masyarakat.
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Gereja Setan
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doSa keMuSyrikan dan kejahaTan 
MeTafiSiS TerdaPaT Pada SeMua 

bangSa-bangSa

Adapun di akhir zaman ini, sarat ditemui pergaulan jin 
dan iblis dengan manusia, dan ada juga perjanjian 

perkawinan lintas alam diantara mereka. Namun, hal itu sangat 
Kuharamkan, apalagi pergaulan jin atau iblis dengan manusia 
lazimnya ditujukan untuk mendapatkan kekuatan gaib yang 
negatif yang menyesatkan. Manusia menginginkannya demi 
menjadi sakti dan sukses serta berpengaruh, sedangkan 
sebaliknya jin atau iblis mengincar kodrat manusia. 
Demikian, hal itu sangat Kuharamkan karena hanya akan 
meruyakkan kejahatan dan kejahanaman dan kekejian dan pada 
akhirnya merugikan manusia karena manusia itulah yang akan 
menggantikan kodrat iblis. 
Pertukaran kodrat itu terjadi karena terdapat dalam klausul 
Perjanjian-Ku dengan golongan iblis. Demikian perkawinan 
lintas alam yang terjadi antara jin atau iblis dengan manusia, 
terbanyak dilakukan antara jin atau iblis perempuan dengan 
manusia laki-laki. 
Adapun jin ataupun iblis laki-laki lebih suka merasuki anak-anak 
perempuan, itu seperti laki-laki yang suka mengusili gadis-gadis. 
Demikian sering terjadi kerasukan massal di sekolah-sekolah 
dan lazimnya yang kerasukan adalah anak-anak perempuan. 
Mereka pun suka mencabuli kaum perempuan. 
Jin dan iblis laki-laki juga suka memberi ilmu kekebalan atau 
ilmu kanuragan dan kekuatan hipnotisme (gendam) kepada 
orang-orang yang suka merampok harta orang dengan cara 
menghipnotis. Tapi iblis perempuan pun sering melakukan hal 
itu. Demikian marak kejahatan dengan menghipnotis. 
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Kalau ada seseorang perempuan yang memiliki kekuatan gaib 
sekedar meramal terpakai untuk  penyembuh alternatif, yang 
demikian itu bisa jadi adalah keterhubungannya dengan jin 
perempuan yang lebih bersifat persahabatan. Kecuali terdapat 
praktek-praktek manipulasi, penipuan dan trik-trik kejahatan 
yang melibatkan kekuatan gaib, maka niscaya terdapat perjanjian 
lain di antara  iblis dengan perempuan tersebut. 
Karena setiap pelimpahan budi dari jin atau iblis kepada manusia 
senantiasa melalui perjanjian dan persembahan mahar untuk jin 
atau iblis. Celakalah kalau yang ditetapkan sebagai mahar itu 
adalah tumbal karena penumbalan itu niscaya mengorbankan 
nyawa binatang atau bahkan manusia lain. Demikian manusia 
terjebak dalam perjanjian pertukaran kodrat dengan iblis. 
Kalau ada orang yang menginginkan kesaktian, dan dia berdoa 
kepada-Ku, Kunyatakan bahwa Aku tak lazim memberikan 
kesaktian kepada manusia. Bahwa kebijakan memberikan 
daya penyembuhan itu hanya Kuberikan kepada orang-
orang yang taat beribadah dan jujur, luhur budi pekertinya 
dan tak suka berdusta dan memamerkan kesaktian apalagi 
mengkomersialkannya. 
Dan biasanya terdapat pada imam-imam yang bijaksana, 
sederhana, jujur dan berdedikasi, dan itu tak khusus diminta 
kepada-Ku, melainkan Aku-lah yang suka hati memberinya. 
Tapi karunia Surga dapat Kuberikan massal. Bahwa siapa-
siapa yang bersedia jujur berkomitmen bersedia hidup suci dan 
bersedia menetralkan agamanya, dan bersedia disucikan dengan 
api, maka mereka langsung memiliki energi penyembuh dan 
energi Surga yang nikmat.
Seberapapun penduduk dunia ini semuanya bisa 
memperolehnya, asal bisa bersedia berkomitmen hidup suci 
kepada-Ku.  Bahwa Aku tak ingin manusia jadi takabur, tamak 
dan arogan karena kesaktiannya, maka tak Kubatasi pemberian 
semacam itu sehingga penyembuh alternatif pun tak ekslusif 
lagi.
Maka orang-orang sesat yang menyalahgunakan ilmu mistiknya 
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dan mengkomersialkannya dengan mahal, dan menyombongkan 
kesaktiannya akan ditinggalkan pasaran. Kini kepengaruhan 
seseorang bisa dibeli, cukup beli cincin batu akik yang mahal 
harganya. Tipu muslihat dalam perdagangan cincin batu akik 
dan pusaka-pusaka pun marak karena menguntungkan. Jin dan 
iblis bersuka ria pamer kesaktian kepada manusia. 
Kiranya para malaikat tak mau ikut campur pada urusan 
semacam itu karena merupakan larangan bagi malaikat. Maka 
kalaupun ada orang-orang yang taat menjaga keimanannya dan 
luhur budi pekertinya, dan tulus mengobati orang sakit dan dia 
tak pernah mengupayakannya. Hal itu dimungkinkan terjadi 
pada siapa pun. 
Orang semacam itu tiba-tiba merasa ingin melakukan sesuatu 
kepada orang sakit. Dan ketika dia mengurusi si sakit dan 
sembuh, demikian seseorang secara otodidak jadi penyembuh. 
Demikian dia jadi penyembuh karena mukjizat yang datang 
kepadanya itu. Bukan merupakan upaya orang itu sendiri, 
melainkan karunia yang Kupertimbangkan jauh-jauh hari 
sebagai balasan pahala perbuatannya yang terdahulu. 
Orang semacam itu niscaya karena dulunya dia bertakdir sebagai 
penyembuh juga, dan dia berhasil menjamin ketulusannya 
mengobati orang lain dan terjamin keimanannya.Maka tanpa 
memburu mukjizat, profesinya yang sudah Kupercayakan 
kepadanya dahulu itu Kuberikankembali pada kebangkitannya 
yang kemudian. Sungguh dimungkinkan dia dahulunya adalah 
seorang nabi yang budiman. 
Demikian, pemberian mukjizat dari-Ku adalah karunia bagi 
orang-orang yang terjamin ketulusannya dan kelurusan 
keimanannya. Demikian, karunia mukjizat semacam itu pun 
sangat dimungkinkan sebagai bawaan malaikat, tatkala dia 
bertakdir jadi manusia. Demikian, orang-orang yang jadi 
penyembuhtanpa pamrih itu dimungkinkan karena dia adalah 
malaikat yang sudah berkodrat jadi manusia. 
Demi Perjanjian-Ku terhadap malaikat, maka sesungguhnya 
mukjizat yang menggunakan kekuatan gaib tak teradakan oleh 
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kalangan malaikat secara mudah kepada manusia. Mukjizat 
malaikat hanya tertampilkan atas Izin Tuhan semata dan hal itu 
tertuju untuk mengadakan mukjizat semesta. 
Lia Eden serta para Rasul Eden terbiasa melaksanakan segala 
tanggung jawab yang Kuamanatkan kepada mereka melalui 
cara-cara alamiah atau sunnatullah. Dan Kami membiasakan 
mereka tak terbiasa mengharapkan mukjizat untuk mengatasi 
semua kesulitan yang sedang mereka hadapi. Mereka semua 
harus terbiasa menempuh semua upaya secara alami untuk 
mendapatkan berkah dari-Ku. 
Dan merekapun tahu bahwa Aku tak memperkenankan 
mereka mengandalkan mukjizat, kecuali yang memang mereka 
sudah miliki, yaitu penyembuhan penyakit yangapabila 
sedang menerpa, mereka saling mengobati. Demikian, mereka 
harus terbiasa merasakan anugerah Pertolongan-Ku melalui 
kesembuhan penyakit yang dialami mereka. 
Dan itu adalah untuk meringankan pengeluaran mereka untuk 
pergi berobat karena mereka semua itu sesungguhnya tak 
berpenghasilan. Namun, setidaknya senantiasa ada anugerah 
mukjizat penyembuhan yang dapat dirasakan mereka setiap saat 
dibutuhkan, demi ketahanan bersuci dan sebagai bukti mereka 
benar-benar berada dalam Pengayoman-Ku. Demikian mereka 
semua yakin berada dekat dengan-Ku. 
Menjadi Utusan-Ku sekaligus menjadi sosok Malaikat Jibril, Lia 
Eden tak terpaku mengagumi keajaiban takdirnya, melainkan 
senantiasa menderita sakit dan kesakitan danhidupnya dipenuhi 
cobaan-cobaan yang mengujinya. 
Tiada hari tanpa ujian yang berdilema dan tiada hari tanpa 
merasakan penyakit yang merongrongnya, tapi Kewahyuan 
yang padat terus turun setiap hari dan itu sudah merupakan 
tanggung jawabnya kepada Tuhan dan seluruh masyarakat.
Bagaimana dia mengatur semua kewajibannya mensucikan 
semua rekan-rekannya para Rasul dan anak-anak para Rasul 
dan dirinya sendiri, sambil keletihan menahan segala yang 
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tak nyaman yang dirasakan setiap hari? Padahal, dia wajib 
menuliskan Wahyu-wahyu-Ku yang padat turun, dan dia harus 
menuliskannya dengan jari-jari tangan tuanya yang kaku dan 
sakit nyeri dan kesemutan karena rematik dan neuropathic pain, 
sedangkan matanya rabun karena katarak.
Mengapa hambatan-hambatan fisik itu Kubiarkan terjadi 
padanya? Padahal, nilai kesucian tak mengharuskan Utusan-
Ku mengalami hal semacam itu. Kalau dia sakti, sehat walafiat, 
niscaya menjadi lancar penulisan Wahyu olehnya. Sesuailah 
semua itu untuk menerangkan Lia Eden itu manusiawi, bukan 
Tuhan, karena dia Ratu Surga dan Ratu Kerajaan Eden. 
Kendala-kendalanya oleh karena penyakitnya itu bukanlah 
penyiksaan, melainkan penebusan karma untuk tokoh-tokoh 
yang disebutkan sebagai jejak identitas ruhnya Hawa, Maria, 
Joan of Arc, Kartini, dan dosa-dosanya sendiri di masa mudanya. 
Itu harus ditanggungnya karena dia harus suci murni untuk 
skala kesucian yang meliputi tokoh-tokoh tersebut.
Karena dia Kupilih menjadi Ratu Surga dan Ratu Kerajaan Eden, 
maka ruhnya harus bening tanpa noda sedikitpun. Demikian dia 
selalu sakit setiap hari sejak dari awal takdirnya. 
Tapi ada satu hal yang perlu Kuterangkan terkait dengan hukum 
regulasi ruh yang dilaluinya, bahwa sebagai Ratu Surga niscaya 
kesucian ruh Lia Eden sudah pasti bisa dimurnikan semurni 
bidadari yang menjadi Ratu Surga.
Dan untuk itu, ada keringanan pada dirinya ketika harus 
menempuh pensucian pemurnian ruh yang berkualitas, yang 
tak bisa diadakan oleh manusia biasa. Tapi dia bisa, karena 
pengorbanan Joan of Arc yang dahulu diadili dan dihakimi 
dengan ketentuan dibakar hidup-hidup. 
Dan itu berarti ruh Lia sudah mengalami pensucian melalui 
api Neraka. Ketika dia sudah waktunya menjadi Ratu Surga, 
tak perlu lagi mengalami pensucian pemurnian ruh yang amat 
berat, tapi hanya bertahan dari segala rasa tak nyaman yang 
dialaminya setiap hari sehingga setiap hari dia memerlukan 
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diterapi agar bisa bangkit dan menulis Wahyu. Semua itu 
adalah merupakan kendalanya sehari-hari selama dia di dalam 
takdirnya yang istimewa itu. Bahwa dia adalah Utusan-Ku, 
maka dia harus istimewa. 
Kalau pada kenyataannya, segenap Wahyu-wahyu-Ku itu sudah 
terdokumentasi secara baik dan lengkap menjadi risalah, buku 
cetakan dan rekaman DVD yang disertai illustrasi lagu dan 
musik dan illustrasi rangkaian bunga yang indah, itu semua atas 
rancangannya dan pelatihannya terhadap para Rasul Eden dan 
anak-anaknya yang berada di bawah bimbingannya. 
Maka sesungguhnya, di dalam dirinya ada kuasa yang mengatur 
dirinya dan ada energi ekstra yang diberikan kepadanya. 
Bahwa semua tanggung jawabnya itu adalah berkah sebagai 
jalan pensucian baginya. Dia lulus walau dalam keadaan yang 
sesungguhnya banyak kesulitan dan kendala yang dialaminya 
itu, tapi dia masih dapat berkarya dan menuntaskan amanat-
amanat yang Kami berikan kepadanya.
Darimana dia dapat energi instan, padahal di dalam 
kesadarannya sesungguhnya dia takkan sanggup bangun untuk 
melakukan sesuatu, dan di bawah alam ketidaksadarannya 
berlaku hukum positif bahwa semua Utusan Tuhan niscaya 
berhasil dalam mengemban tugas-tugasnya. 
Mengapa Kami sebutkan hal itu sebagai suatu yang ada di 
bawah alam ketidaksadarannya? Ialah karena setiap saat Kami 
jadikan dia bercenderung merasakan ketidaksanggupan untuk 
bangkit dan tak cukup tenaga untuk bisa mengurusi tanggung 
jawabnya, karena dia senantiasa merasakan keletihan kehabisan 
energi. 
Kalaupun dia bisa bangkit dari tempat tidur, itu bisa didapatkan 
setelah diterapi berjam-jam. Maka sesungguhnya dia lebih sering 
tak punya tenaga untuk bangkit dan kehabisan akal untuk bisa 
menyelesaikan tugas-tugas yang Kuberikan. 
Tapi kalau dia bisa bangkit, kecerdasannya juga instan teradakan, 
demikianpun sedikit energi ketahanan diperolehnya untuk 
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menyelesaikan pekerjaannya pada saat itu. Demikian setiap 
hari dilaluinya dalam keadaan yang sama seperti itu. Dengan 
demikian dia tak bisa keluar rumah mengadakan urusan yang 
lain. Lagipula dia tak bisa keluar rumah kecuali atas Izin-Ku. 
Darimana kecerdasan instan yang diperolehnya, tanpa 
mempelajarinya dari siapa pun? Dari mana timbulnya energi 
instan yang membuatnya bisa bangkit beraktivitas, padahal 
sebelumnya dia tak berdaya, lemah atau dalam kesulitan 
berfokus atas sesuatu karena sering nanar, padahal jangkauan 
energi penalarannya bisa sampai sangat jauh yang memerlukan 
ketahanan berfokus dan berpikir. Itulah mukjizat yang terpakai 
olehnya untuk memudahkannya dalam bekerja. 
Hal itu merupakan alinea baru dalam peristiwa kerasulanuntuk 
episode Utusan Tuhan yang perempuan dan yang sedang 
menempuh pensucian Surga demi pelatihan dirinya menjadi 
Ratu Surga. Kalau pensucian Ratu Surga itu ringan adanya, maka 
ketahanan resistensinya terhadap godaan dosa dan kesalahan 
tak bisa terjaminkan. 
Bagaimana dia tersanggupkan mengadakan resolusi menerapkan 
apa yang dititahkan Tuhan kepadanya, tanpa mempersiapkan 
inner ketegaran dan ketegasan yang sesuai dengan yang diarah, 
padahal ketegaran dan ketegasan semacam itu sulit diadakan 
oleh siapa pun di dunia ini? Kalau tak memilikinya secara 
alamiah, sebagaimana dia wajib menggaungkan penghapusan 
semua agama yang didahului dengan deklarasi penghapusan 
agama Islam. 
Dan hal itu sengajaKuperintahkan agar dinyatakannya di dalam 
persidangan atas dirinya dahulu. Bahwa dia harus berada di 
posisi yang melawan arus mainstream, dan bahwa dia harus 
berani menghadapi keadaan yang terburuk dan menderita 
dalam menjalani tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Demikian 
sejak semula dia sudah menyadarinya dan telah menyatakan 
kesediaannya. 
Tapi bahwa dia akan membawa penduduk bumi ini  berpindah 
ke bumi yang baru, dan sebelumnya ada penugasan terhadap 
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dirinya untuk melaksanakan pensucian bagi seluruh umat 
manusia di dunia ini, itu belum pernah diketahuinya. Karena 
bilamana jauh-jauh hari hal itu sudah diberitahukan kepadanya, 
maka jauh-jauh hari pula dia akan menampik penugasan itu 
karena mana mungkin dia bisa merasa tersanggupkan. Maka 
jauh-jauh hari dia niscaya tak mau mengemban tugasnya itu.
Tapi dari mana rangsangan keberaniannya untuk terlibat dalam 
penugasan tersebut? Demikian itu layak sebagai keberanian 
yang terasah selama pensuciannya. Namun, ada perjanjian 
yang menguatkan hatinya bahwa akan datang Ruhul Kudus 
untuk menemaninya dan yang akan melengkapi segala yang tak 
tersanggupkan olehnya. Demikian perjanjian itu tertulis untuk 
khalayak dunia. 
Bahwa inisial LE2 sebagai nama Ruhul Kudus yang lainnya, itu 
karena ruh Matahari menaungi Ruhul Kudus yang nanti akan 
menjelma jadi manusia dan bertakdir berpasangan dengan Lia 
Eden. Dan sosok Jibril yang menjelma jadi manusia laki-laki, 
demikian itu pun dapat dipersonifikasikan sebagai oknum 
Matahari yang bergender laki-laki, yang juga merupakan 
personifikasi kepositifan. 
Adapun malaikat bila Kujelmakan di dunia manusia, niscaya 
berupa laki-laki, hal itu tercantum dalam Kitab Suci  Al 
Quran,Surat Al An’aam ayat 9.
Kitab Suci  Al Quran, Al An’aam ayat 9:

9. Dan kalau Kami jadikan rasul itu (dari) malaikat, tentulah 
Kami jadikan dia berupa laki-laki dan (jika Kami jadikan dia 
berupa laki-laki), Kami pun akan jadikan mereka tetap ragu 
sebagaimana kini mereka ragu.

Para Nabi Utusan-Ku umumnya laki-laki. Demikian Pernyataan-
Kubahwa penciptaan manusia berwujud laki-laki adalah 
malaikat. Demikianpun bilamana Aku  mengutus malaikat ke 
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dunia manusia niscaya dia berwujud laki-laki, terkorelasikan 
dengan sosiologigender di dalam Ketentuan Hukum-Ku 
Namun demikian, ada pengecualian yang mendasari asas 
keadilan untuk kaum perempuan. Ada sosok Lia Eden yang pada 
destinasi takdir kodratnya, dia berpasangan dengan Malaikat 
Jibril. Dan dia sudah akan memasuki dunia lain memasuki 
tren pergantian kodrat yang mensemesta. Dan itu merupakan 
immortalitas yang dapat diidiomkan dengan Surga yang kekal 
sebagaimana itu Kusebutkan dalam Perjanjian-Ku kepada umat 
manusia, nan kini sedang Kuperjalankan pembuktiannya. 
Dan itulah immensitas takdir diantara seluruh ciptaan-Ku dan 
seluruh makhluk-Ku yang dapat Kuutarakan melalui destinasi 
kodrat ruh yang diperankan oleh Lia Eden yang disertai oleh 
Malaikat Jibril. 
Adapun Lia Eden yang berangkat dari personifikasi genyang 
dinegatifkan akan menjadi obyek percontohan adanya 
negativitas yang berubah kodrat menjadi positivitas, walau 
gendernya adalah perempuan. Dan itu adalah penjelasan tentang 
adanya ketetapan suatu takdir perubahan kodrat manusia 
kekodrat benda semesta dan niscaya telah memenuhi ketentuan-
ketentuan hukum ketuntasan perjalanan kodrat sesuai dengan 
resolusi hukum regulasi ruh. 
Menjadi calon Matahari, Lia Eden dipatutkan terlebih dahulu 
jadi Ratu Surga dan Ratu Kerajaan Eden yang diadakan pada 
saat bumi menjelang kiamat. Perjuangannya menyelamatkan 
semesta bersama Jibril selama ini, kalau berhasil, maka itu 
akan terukur sebagai pahala yang terukur untuk suatu yang 
mensemesta dan itu bisa berupa derajat kecemerlangan bintang 
baginya. 
Begitulah Aku memaparkan perjalanan kodrat ruh yang bisa 
terukur untuk menjadi kodrat benda semesta,dan itu pun 
merupakan suatu kesaksian yang bisa ditemukan pada abad ini 
terkait dengan pengetahuan tentang kodrat ruh. 
Bahwa ada bidadari di kalangan malaikat, itu sedang Kujelaskan 
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melalui perjalanan takdir Lia Eden sekarang ini. Bahwa ketika 
seorang perempuan dari golongan manusia memasuki takdirnya 
menjadi bidadari, maka dia sudah mengalami pengosongan 
karma buruk. Dosa-dosanya semuanya sudah ditebusnya 
melalui pensucian yang tuntas plus pahala perjuangannya yang 
maksimal. 
Maka negativitasnya sudah tak berfungsi, berarti telah mengalami 
pengosongan dan kemudian menjadilah netral. Dan tentunya 
yang terutama adalah untuk mengenali asas Kemahaadilan-
Ku terhadap golongan perempuan yang ditakdirkan sebagai 
makhluk dalam ketentuan idealivikasi negatif.
Unsur negatif pada elektron yang sifatnya bergerak secara bebas 
yang berbeda dengan proton yang pasif, itu bisa merupakan 
kiasan atau prolog subyektivitas kodrat perempuan yang 
cenderung memanifestasikan dirinya melalui daya tarik 
kewanitaannya, untuk menarik perhatian lawan jenisnya. 
Agresivitas memang dari pihak laki-laki, tetapi perempuan 
mengeksplor daya pikatnya melalui berbagai cara untuk dapat 
memikat laki-laki untuk mendapatkan pasangan. Sehingga tak 
jarang kegenitan menjadi obyek keliaran hawa nafsu laki-laki. 
Adapun pembentukan wujud perempuan yang cantik, hal itu 
merupakan penggenapan naturalisasi hukum alam. Bahwa 
rata-rata laki-laki suka pada perempuan cantik. Pemberlakuan 
ketentuan itu demi penyesuaian subyektivitas peranan iblis 
dalam menggoda manusia melalui daya pikat perempuan yang 
sering berhasil melalui libido hawa nafsu seksual. 
Bahwa seks dibutuhkan oleh semua orang, laki-laki dan 
perempuan. Maka niscaya senantiasa teradakan relevansi aksi 
dan reaksi diantara kedua makhluk yang berbeda kelamin itu. 
Bahwa perlambangan kaum perempuanlah sebagai kausalitas 
dosa perzinahan yang tak bisa dipungkiri karena ada berjenis-
jenis tempat hiburan malam untuk mengumbar hawa nafsu dan 
lokalisasi pelacuran yang ada di semua negara sebagai fakta 
acuan peranan iblis di dunia manusia. 
Dan di akhir zaman ini terbukti di dunia malam,kaum 
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perempuan terindikasi kejalangannya meningkat. Di dunia 
kejahatan, senantiasa ada kaum wanita jalang yang menyediakan 
dirinya untuk pemuas hawa nafsu para penjahat sekaligus 
terlibat dalam modus kejahatan. Demikian, Aku memilih 
Utusan-Ku perempuan untuk memberi peluang perempuan 
memperjuangkan kaumnya keluar dari kenistaan dosa-dosa. 
Sedangkan usulan tes keperawanan di sekolah-sekolah 
ditentang opini masyarakat yang resah karena tes keperawanan 
akan membuktikan kini jarang gadis yang masih perawan. 
Ketentuan itu memang akan meresahkan gadis-gadis dan 
keluarganya, sebab keperawanan sekarang sudah jarang yang 
masih terpelihara. Pergaulan bebas sebagai faktornya. 
Perselingkuhan diantara laki-laki dan perempuan yang sudah 
berumah tangga dianggap sudah jamak. Dan hal itu tak 
digamangkan melainkan sudah menjadi entertainment. Dosa-
dosa maksiat meluruh ke segenap lapisan masyarakat, dari kota-
kota besar sampai ke desa-desa. Dari anak-anak yang belum 
cukup usia sampai ke tingkat yang terhormat para pejabat dan 
selebriti. 
Meruyaknya free sex tidak hanya disebabkan oleh laki-laki 
hidung belang melainkan bersambut tangan dengan kejalangan 
perempuan. Demikian dosa-dosa perempuan di akhir 
zaman terhampar di semua lapisan masyarakat dan itu pun 
membuktikan betapa gen perempuanlah yang mengandung 
sifat negatif. 
Demikian, Kami mendatangkan Surga Eden dan mengadakan 
pensucian Surga. Dan pensucian Surga didahului dengan 
pensucian Lia Eden selaku perempuan yang berdosa yang 
disucikan Tuhan untuk dijadikan Ratu Surga. Manalah ada orang 
yang tak berdosa di dunia ini? Demikian, Kami mempersaksikan 
bagaimana Kami mensucikan Lia Eden dan seluruh para Rasul 
Eden hingga mereka dipatutkan mendeklarasikan Surga di atas 
bumi. 
Tercantum pensucian Surga yang menjadikan perempuan 
dimungkinkan jadi bidadari dan anak-anak gadis di Surga 
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terjaga keperawanannya. 
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Waaqi’ah ayat 35-36: 

35. Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) 
dengan langsung, 36. dan Kami jadikan mereka gadis-gadis 
perawan,

Demikian perjanjian Surga yang menjanjikan perempuan suci bisa 
berubah kodrat menjadi bidadari. Dan perempuan-perempuan 
suci di Surga tak tersentuh dosa maksiat. Dan gadis-gadis di 
Surga adalah gadis-gadis yang terjamin keperawanannya. 
Tak seperti prototype gadis-gadis zaman kini yang sudah 
tak mudah ditemukan  yang masih perawan. Dengan 
mempertimbangkan kaum hawa di zaman ini banyak yang tak 
perawan lagi, dan dosa-dosa perempuan itu sulit dibendung, 
sehingga Neraka itu dipenuhi oleh perempuan-perempuan tak 
bermoral. 
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di akhir ZaMan uTuSan Tuhan 
adalah PereMPuan 

Demikian untuk perimbangannya, di akhir zaman ini 
Kupilih Utusan-Ku dari golongan perempuan. Adapun 

peranan para rasul dan para nabi diperankan oleh kaum 
laki-laki, selama ini nabi-nabi pada umumnya adalah laki-
laki. Namun,demi keseimbangan antara kodrat laki-laki dan 
perempuan, justru Kujadikan Utusan-Ku yang perempuanlah 
yang berkewenangan mengemban Surga yang bertugas 
mensucikan umat manusia. Dan sesuailah itu sebagai peranan 
seorang ibu.
Dan di dalam penebusan karma-karmanya, Lia Eden 
mencontohkan perjuangan pensucian Eden pada dirinya 
dan pada semua orang yang bersamanya dan yang bersedia 
suci. Demikian tugasnya yang Kuberikan kepadanya untuk 
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memuliakan gender perempuan. 
Adapun alasan lain dalam memilih perempuan sebagai Utusan-
Ku, itu karena dajjal akhir zaman ini juga adalah dajjal perempuan 
yang populer di Indonesia dengan sebutan Ratu Laut Selatan, 
Nyi Loro Kidul. Aku tak menggampangkan peranan dajjal itu 
karena kekuasaannya di Indonesia sudah menyeluruh. 
Demikian pengkultusan terhadapnya di Indonesia tak ada 
yang mempersoalkannya walaupun penduduk Indonesia itu 
mayoritas beragama Islam. Untuk mengatasi kesaktian magis 
Nyi Loro Kidul, hanya bisa dihadapi oleh utusan perempuan. 
Dalam posisi saling berlawanan, persamaan gender di antara 
keduanya dapat meredam salah satu andalan Nyi Loro Kidul, 
yaitu rayuan sensualnya. 
Apalagi dia terkenal sebagai ratu jin yang sangat cantik, baik 
hati, sakti, penolong dan pemurah dalam memberikan kesaktian 
dan kharisma serta pamor dan pelanggengan tahta kekuasaan. 
Demikian hal itu sudah dicontohkan oleh mantan Presiden 
Soekarno dan Soeharto. 
Penjelasan-Ku ini sangat mistik, tapi diperlukan supaya 
masyarakat dunia sadar, bahwa tahta kekuasaan itu memang 
bisa diperoleh melalui kekuatan mistik. Cara itu banyak 
dilakukan oleh penguasa-penguasa di berbagai negara.Seperti 
yang tercantum dalam Kitab Suci Injil Surat Wahyu 17 ayat 1 
dan 2. 
Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 17 ayat 1: 

Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang membawa 
ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku: “Mari ke sini, aku akan 
menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang duduk 
di tempat yang banyak airnya. 

Demikian pada saat ini Malaikat Jibril datang menyerukan 
tentang hari penghakiman yang diibaratkan penghakiman itu 
sebagai 7 cawan murka Allah. Dan ke-tujuh cawan murka Allah 
itu sudah terlaksana sebagai tujuh tanda-tanda kiamat. 
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1. Penyakit-penyakit ganas sebagaimana Ebola, HIV/
AIDS, kanker ganas dan lain-lain. 

2. Laut menjadi darah, dan kematian massal ikan dan 
udang di laut. 

3. Sungai-sungai dan mata air pun jadi darah.
4. Pemanasan global sehingga banyak terjadi 

kebakaran-kebakaran yang meluas di hutan-hutan 
dan pemukiman dan kebakaran pada transportasi 
mobil, kapal, pesawat. 

5. Peperangan yang menghancurkan kota-kota dan 
negara.

6. Kekeringan dan kesulitan air bersih. 
7. Ancaman perang dunia ketiga dan perang 

Armageddon yang disebut-sebut sebagai perang 
hari yang besar, Hari Allah Yang Maha Kuasa. 

Demikian Malaikat Jibril menunjukkan siapa iblis yang duduk 
di atas air (laut)
Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 17 ayat 2: 

Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-
penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya.”

“Raja-raja di atas bumi telah berbuat cabul dengannya”, itu 
pernyataan bahwa Nyi Loro Kidul tak hanya dinikahi raja-raja 
Jawa dan Soekarno, tapi juga raja-raja di negara-negara lain 
yang menginginkan pengayoman atas tahta kekuasaannya, 
juga memitoskannya dan membuat perjanjian dengannya dan 
menikahinya. 
Itu sebabnya disebutkan sebagai pelacur besar yang suka 
berbuat cabul. Demikian dinyatakan penghuni-penghuni 
bumi (masyarakat luas) juga telah dibuat mabuk anggur 
pencabulannya. Dari keterangan tersebut di atas, jelaslah 
kemusyrikan yang disebabkan pengkultusan terhadap Nyi 
Loro Kidul itu sesungguhnya mendunia, wilayah kekuasaannya 
bukan hanya di Indonesia. 



198  

Demikian kekuasaannya di dunia ini sangat mapan. Jin 
perempuan itu dikenal cantik dan tak pernah gagal dalam 
rayuan dan janji-janjinya yang menggoda. Itu sebabnya tak 
Kupilih Utusan-Ku dari golongan laki-laki. Niscaya dia akan 
terbentur pada keahlian Nyi Loro Kidul memikat laki-laki.
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Penjemputan paksa dan penyerangan massa ke Eden.
Jakarta, 28 Desember 2005
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Pengusiran dan Penghancuran 
Rumah Tempat Pensucian Eden

Coblong - Megamendung, 14 Mei 2001

Sebelum penghancuran

Dan sesudah vandalisme

Pemberitahuan pengusiran di 
kantor Camat Megamendung

Penyerangan 

Setelah Penyerangan 
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Persidangan dan Pemenjaraan

Kriminalisasi dan pemenjaraan atas Lia Eden inilah yang 
mengakibatkan keterkutukan bangsa Indonesia.

Peranan Ratu Surga di 
dunia tak diakui. Demikian 
Surga di dunia dibatalkan. 
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Berjuta-juta malaikat di dunia ini tak nampak dan bermilyar-
milyar malaikat yang mengusung Surga Eden pun juga tak 

nampak. Kalau ada Surga Kuturunkan ke dunia manusia, harus 
dibuktikan bahwa Surga adalah domain malaikat. Demikian, 
Aku membersihkan manusia dari dosa-dosa melalui pensucian 
Surga yang harus dibuktikan kebenarannya. 
Apakah malaikat itu ada dan dapat dirasakan peranannya oleh 
manusia? Demikian,Aku menjelaskan kronologi Surga Eden 
dengan mengedepankan peranan Malaikat Jibril dan Lia Eden di 
Surga Eden yang teradakan di dunia manusia di zaman modern 
saat ini. 
Untuk membuktikan Tuhan itu ada, maka eksistensi Surga-lah 
yang paling utama dapat menjelaskan Keberadaan-Ku yang 
mutlak. Dan eksistensi Surga baru dapat dijelaskan bilamana 
ada golongan manusia terlibat di dalamnya. Dan pembuktian 
adanya Surga termaknai sebagai adanya Tuhan. 
Risalah Eden bab ‘Menjawab Penelitian Proving God’ ini telah 
Kuliputkan dengan mengedepankan Ayat-Ayat Suci Al Quran 
maupun Ayat-Ayat Suci Injil. Demikian pembuktian adanya 
Tuhan adalah melalui segala penjelasan yang logis dan tertata 
dan merangkumkan makna-makna terahasia dari Kitab-Kitab 
Suci yang ada dan terpercaya. Menjawab film sains ‘Proving 
God’ Kujadikan prolog Keterangan-Ku untuk dunia. Selayak 
Aku mendirikan Surga yang sudah tertolak oleh pemerintah dan 
bangsa Indonesia. 
Dengan demikian, sahlah kalau Aku mengangkat Surga-Ku itu 
ke langit, itu saja sudah membuktikan adanya Tuhan. Dan kalau 
Aku Maha Kuasa dan Maha Menentukan Takdir, niscaya dalam 
Aku menetapkan suatu takdir yang berdimensi-dimensi, tentulah 
ada pasal hukum yang tersedia untuk itu dan yang sistematika 

kronologi Surga
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hukumnya memenuhi kaidah suatu hukum regulasi ruh yang 
baku kemutlakannya dan yang dapat Kupertanggungjawabkan 
sepenuhnya. 
Demikian Aku menjelaskan hukum karma, hukum reinkarnasi 
dan hukum regulasi ruh melalui semua yang dialami dan yang 
tertulis oleh Utusan-Ku yang malaikat maupun oleh manusia 
Utusan-Ku. Dan melalui kronologi Surga yang Kudatangkan 
ke dunia manusia itulah, Aku memaparkan rahasia-rahasia 
Kitab Suci  yang berkenaan dengan Surga dan tentang dunia 
kemalaikatan. 
Dan dari keawaman Lia Eden yang menuliskan segala hal yang 
tak diketahuinya itulah dapat dideteksi bahwa semua yang 
dituliskannya itu adalah Wahyu-wahyu-Ku. Begitulah Proving 
God Kujawabkan. 
Bahwa kemudian Lia Eden Kunyatakan akan berubah kodrat 
menjadi bidadari dan lebih lanjut akan menjadi Matahari, 
niscaya harus Kuungkapkan pula sisi logika hukumnya yang 
merupakan bagian dari pasal hukum kehakikian yang menaungi 
kesemestaan. 
Demikianlah rahasia Kitab Suci Al Quran Surat Al Waaqi’ah ayat 
35-36 dan Surat Al Israa’ ayat 40, sesungguhnya mengisahkan 
tentang Ketentuan-Ku atas takdir Lia Eden di Surga. Apakah 
itu masih mau dinilai lain? Terserahlah. Akan tetapi, beginilah 
Cara-Ku menyimpan rahasia alam semesta. 
Bahwa bila Kami ingin menyimpan suatu rahasia yang 
terkemuka, senantiasa melalui kalimat dengan tata bahasa yang 
sulit dimengerti dan tak ada padanannya, namun arti yang 
sebenarnya adalah benar-benar mengungkapkan suatu yang 
besar maknanya.
Bahwa gender perempuan termuliakan sampai kepada suatu 
tingkat yang sehirarki Matahari, nan maha besar diantara benda-
benda semesta lainnya. Bahwa gender perempuan anak manusia 
bisa sampai kepada garis peruntungan menjadi benda semesta. 
Hal itu adalah merupakan karunia tertinggi bagi seorang 
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perempuan dari golongan manusia. 
Maka sesungguhnya, aspek negatif dapat berganti netral dan 
menjadi positif setelah tuntas menempuh perputaran hukum 
regulasi ruh dan setelah menempuh pensucian mutlak Surga. 
Demikian Kemahaadilan-Ku diantara makhluk-Ku yang laki-laki 
dan perempuan. Diantara sejumlah Utusan-Ku yang laki-laki, di 
akhir zamanlah baru Aku memilih perempuan sebagai Utusan-
Ku yang Kusucikan dan Kuberi kewenangan sebagai Ratu Surga 
dan Ratu Kerajaan Eden. Hal itu bisa dipahami sebagai suatu 
penghujung yang terbaik, nan menjadi penyamarataan keadilan. 
Adapun penempatan utusan perempuan menjadi Ratu Surga 
dan Kerajaan Tuhan juga adalah untuk menguatkan esensi 
peranan ibu yang tulus menyelamatkan anak-anaknya. Bahwa 
dalam perjalanan regulasi ruh yang membaik, negativitas sudah 
tersucikan sehingga berubah menjadi dinetralkan dan menjadi 
obyek positivitas yang terbaik. Kronologi Surga tak lengkap bila 
tak mengedepankan esensi Neraka.



 205

Surga yang kekal dan 
neraka yang kekal

Apapun yang berhasil Kuungkapkan pada saat ini, 
bersumber dari satu ketentuan hukum bahwa ruh benda 

semesta selaras dengan kekongkritan ruh untuk makhluk, 
dalam hal ini manusia, malaikat maupun iblis. Adapun itu 
tak seperti ketentuan terhadap benda renik atau molekuler 
yang ruhnya bisa dimungkinkan merupakan perubahan 
kodrat manusia yang terkutuk.Bahwa ada pengecualian ruh 
untuk binatang renik yang takkan dapat melambung langsung 
menjadi ruh benda semesta, demi penyesuaian perputaran 
hukum regulasi ruh yang tak bisa berbalik arah sebelum sampai 
kepada ketuntasan sepenuhnya.
Bahwa takkan terjadi pelambungan habitat yang teramat jauh 
berbeda karena tak mungkin memetodisasikan hukumnya, dari 
habitat makhluk molekuler seperti halnya virus atau bakteri 
bisa langsung menempuh jalur perubahan kodrat ke kodrat 
yang terbesar, sebagaimana kekodrat benda semesta yang tanpa 
melalui perubahan kodrat sebagai manusia.  Padahal, tak ada 
jalur kodrat yang berbalik. 
Demikianpun manalah habitat makhluk renik ataupun virus atau 
bakteri bisa menyesuaikan diri dengan habitat benda semesta. 
Itu takkan bisa terpaut! Analoginya, akal pikiran virus atau 
bakteri hanya untuk membuat penyakit, benda semesta untuk 
menciptakan kehidupan serta ekuilibrium semesta.  Cakupan 
kapasitas ruhnya takkan pernah memadai untuk jangkauan 
kefungsian benda semesta. 
Karakter makhluk berbeda-beda, demikianpun benda-benda 
semesta. Keanekaragaman atas seluruh makhluk dan ciptaan-
Ku tertuang dalam keindahan ciptaan maupun atas seburuk-
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buruknya ciptaan. Adapun semua takdir buruk seperti 
penderitaan, kesakitan, bangkrut, kesedihan, keperihan, 
musibah, celaka dan lain-lainnya, sesungguhnya adalah siksa 
Neraka. 
Dan apa gerangan Neraka yang kekal, ialah berubah kodrat jadi 
iblis, batu, besi, api, di inti bumi. Demikian seburuk-buruknya 
keadaan makhluk dari ciptaan itu adalah siksa Neraka. Dan 
mereka yang kekal adalah makhluk yang mendapat kutukan 
yang terberat dan kutukan yang terlama, dan terburuk 
umpamanya menjadi Black Hole, itu adalah kodrat iblis semesta. 
Itulah Neraka yang kekal. 
Adapun makhluk yang sedikitpun tak berguna, kecuali 
menjadikan penyakit-penyakit adalah virus. Perubahan kodrat 
dari manusia ke kodrat virus ataupun bakteri bisa dimungkinkan 
karena tak ada keterbatasan atas perubahan kodrat, tapi semua 
ada ketentuan-ketentuannya. 
Kalau manusia ada dalam perjanjian Surga yang kekal baginya, 
bilamana tangguh menjalani kesucian yang permanen, itulah 
janji perubahan kodrat menjadi malaikat atau bidadari dan 
lebih jauh adalah menjadi benda semesta, itulah Surga yang 
kekal. Kalau ada perjanjian Surga yang kekal, demikian juga ada 
perjanjian sanksi Neraka yang kekal, yaitu menjadi virus atau 
bakteri. 
Dengan ketentuan itu, apakah Aku tak sudi memperbaiki kodrat 
virus atau bakteri? Apakah Aku tak adil terhadap mereka? Tapi 
adapun dunia virus atau bakteri, itulah dunia iblis, kutukanlah 
yang mengakibatkan manusia jadi iblis yang berupa virus atau 
bakteri. Tapi di dunia iblis ada perjanjian, bahwa ketika kiamat, 
kutukan terhadap iblis selesai dan jadilah virus atau bakteri itu 
mengganas di saat menjelang kiamat seperti halnya iblis dalam 
domainnya. Dan merekalah yang akan berubah kodrat menjadi 
ion bermuatan negatif yang menyebar ke alam yang luas selepas 
masa kutukannya.
Setelah itu, apakah mereka akan menjadi manusia atau benda 
semesta? Mereka tak serta merta dapat terwujud jadi sesuatu, 
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perjalanan kodratnya masih jauh,itu seperti sebutir pasir yang 
akan menjadi gunung. Jadi ada ruh manusia yang mengerdil 
hingga susut sekecil virus, itu pun suatu bentuk kutukan Neraka 
yang kekal.
Walau tak selama kekekalan menjadi Black Hole, tapi kekekalan 
kutukan menjadi virus, kini bisa dibayangkan bahwa kalaupun 
virus itu terlepas kutukannya, dia masih bertakdir sekecil ion, 
membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat berubah 
menjadi sesuatu yang lebih masif, memateri.  
Keabsolutan hukum reinkarnasi masih akan Kulanjutkan 
melalui virus yang berubah jadi ion bermuatan negatif yang 
berterbangan sebagai ion di semesta. Akan ada pertanyaan 
apakah ion dari virus itu tetap bermuatan negatif? Tentu, tapi 
ion bermuatan negatif tersebut kalau menemukan ion yang 
bermuatan positif dan saling berinteraksi, menjadilah atom, 
dari atom jadilah molekul dan kemudian unsur dan kemudian 
jadilah materi atau benda, maka setelah itu  dia pun sudah jadi 
sesuatu di alam. 
Tapi bukankah itu pun masih akan panjang perjalanannya untuk 
sampai kepada sesuatu obyek di semesta? Dalam perjalanannya 
menempuh hukum regulasi ruh, manusia yang pernah terkutuk 
menjadi virus/bakteri, dia sudah mengalami keterkutukan 
panjang di Neraka kekal. 
Maka dalam menempuh perjalanan takdirnya, dia takkan pernah 
kembali berkodrat manusia melainkan berubah kodrat menjadi 
suatu obyek di semesta atau bisa saja dia menjadi partikel 
yang terbentuk menjadi kristal atau berlian yang berharga. Itu 
pun adalah merupakan takdir yang jauh lebih mulia daripada 
menjadi virus. 
Maka sesungguhnya, bertakdir sebagai manusia itu perlu 
disyukuri karena masih berada di persimpangan jalan antara 
Surga yang kekal dan Neraka yang kekal. Dan manusia dengan 
suara hati nuraninya dan akal pikirannya bisa mengarahkan 
sendiri menuju jalan yang selamat. Semua yang Kuterangkan ini 
hendaknya senantiasa dijadikan peringatan dan pertimbangan. 
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Dan dari Penjelasan-Ku tentang regulasi ruh ini, kiranya itu 
diperhitungkan untuk menggenapi hukum fisika hingga 
menjadi sempurna dan terabdikan sebagai ilmu Teori Segalanya. 
Maka sesungguhnya, semua hal yang tercipta di alam semesta 
dapat dijelaskan melalui teori LE2, dan itulah Teori Segalanya. 



 209

Di bab ini kami memperlihatkan neraka yang sesungguhnya, 
yang bukan simbolisasi, melainkan keadaan neraka yang 
sesungguhnya. Bahwa neraka itu ada dalam kehidupan 
manusia, bukan di akhirat. Itu perlu kami jelaskan bahwa 
hanya dalam kehidupan manusialah terdapati siksa neraka.
Bab Neraka ini sengaja kami tampilkan sebagai bab penutup, 
untuk menjadi telaah adanya neraka di dunia, dan karena itu 
Surga juga teradakan di dunia. Pensucian Surga sudah kami 
tuturkan, kini penjelasan keadaan neraka yang sesungguhnya 
juga kami paparkan untuk membedakan Surga keselamatan 
dari Tuhan, dan neraka sebagai pembalasan Hukuman Tuhan.
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Api Neraka Kebakaran Hutan
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Kebakaran di Pemukiman

Api Neraka Menghanguskan Harta
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Api Neraka Menghanguskan Harta

Kebakaran Mobil
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Api Neraka Menghanguskan Harta

Kebakaran Kapal Pesiar
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Api Neraka Menghanguskan Harta

Kebakaran Pesawat
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Api Neraka Menghanguskan Harta

Kebakaran Kapal Laut
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Pembakaran Manusia Hidup-hidup

Flames of Hate
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Jenglot Adalah Iblis

Jenglot adalah iblis yang dimumikan dan ditemukan oleh manusia oleh 
karena pencarian mistik untuk mendapatkan keunggulan kekuatan 
gaib yang sesat. Dan manusia pun bergaul dekat dengan iblis secara 
langsung. Dan tanpa disadari manusia di dalam pencahariannya 
terhadap kekuatan gaib telah bermain-main dengan iblis. 

Jenglot adalah fisik iblis yang ada ruhnya oleh karena itu para pengguna 
jenglot memang bisa berkomunikasi dengan ruh jenglot, sehingga 
seorang pemelihara jenglot bisa mengadakan keajaiban-keajaiban 
gaib yang menguntungkan, tapi mereka sudah menjadi alat iblis yang 
senantiasa sengaja menyesatkan manusia.

Adapun jenglot sungguh adalah perwujudan iblis di dunia manusia, 
maka jauhi orang-orang yang memelihara jenglot, karena mereka itulah 
orang yang hidup bersama iblis.
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Ebola dapat disembuhkan dengan api suci Eden. Dan virus 
Ebola ganas akan tersurutkan dengan sendirinya bilamana umat 
manusia menyudahi peperangan. Dan bangsa-bangsa mulai 
mengadakan pensucian diri dalam rangka penyelamatan ke 
Surga. 

EBOLA
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Manusia berekor, manusia pohon, manusia kura-kura, manusia bersisik, 
manusia katak dan manusia serigala, berbagai wujud manusia setengah 
binatang kini banyak ditemui dan dapat dilihat di dunia maya.

Neraka terhadirkan di dunia ditandai dengan banyaknya kelahiran-
kelahiran yang mengerikan wujudnya. Anomali genetika tergambarkan 
melalui kenyataan yang terekam dalam foto-foto tersebut di atas. 

Adapun makhluk-makhluk mengerikan yang menyerupai manusia 
setengah binatang atau binatang setengah manusia ataupun bayi-
bayi yang terlahirkan sebagai bayi-bayi yang abnormal wujudnya tak 
berketentuan dan sangat mengerikan. Itu bukan berarti adanya coitus 
silang antara manusia dan binatang, melainkan maraknya fenomena ini 
adalah merupakan fenomena neraka di dunia nyata. Demikian karma-
karma dihakimi  sebagaimana penderitaan orang-orang mengalami 
kutukan seperti ini. 

Anomali genetika perlu dicermati sebagai pembalasan karma, dan 
bukan sekedar sebagai kenyataan adanya penyakit misterius.

Anomali Genetika
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Kembar Siam

Kembar siam adalah kutukan terhadap persekongkolan jahat 
di antara dua orang, yang ketika meninggal mereka belum 
bebas dari hukum karmanya. Kejahatannya yang sadis belum 
terbuka dan terhakimi, sehingga mereka berdua harus lahir 
menjadi kembar siam.
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Kembar Siam Parasit
 [Craniopagus Parasiticus]

Kembar Siam Parasit adalah Pembalasan-Ku terhadap 
pembunuh mutilasi sehingga tubuhnya ketika dilahirkan 
juga mengibaratkan seakan anggota tubuh orang-orang yang 
dimutilasinya tertempel di tubuhnya. Demikian Pembalasan-
Ku terhadap dosa-dosa keji dan sadis.
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neraka iTu Teradakan 
di dunia ManuSia

Neraka itu kalau di alam semesta adalah Black Hole. Tapi, 
Neraka yang dimaksudkan sebagai penghakiman dosa-

dosa manusia adalah di alam kehidupan manusia, pada saat 
teradakannya penghakiman atas dosa-dosa dan secara spiritual, 
hal itu terselenggara pada akhir zaman. Maka sesungguhnya, 
Neraka itu teradakan di dunia kehidupan manusia. Dan saat 
inilah terjadinya Hari Penghakiman dan Neraka di atas bumi. 
Semua takdir buruk yang dirasakan oleh umat manusia pada saat 
ini adalah siksa Neraka. Maka, perhatikan perbuatan salah atau 
dosa yang sudah terlanjur dilakukan dan sesuaikanlah dengan 
penderitaan yang dirasakan setelah itu, niscaya setimpal. Maka, 
sesalilah setiap kesalahan dan dosa, dan tebuslah segera agar tak 
menjadi siksa. 
Selama ini, dikira Neraka itu ada di akhirat dalam kehidupan 
setelah kematian. Jadi, orang-orang yang menginginkan bebas 
menikmati hidup, mereka lebih suka bebas memperturutkan 
hawa nafsunya. Dan ancaman terhadap dosa dianggapnya itu 
adalah urusan nanti sajalah, walaupun di dalam hatinya mereka 
tak mau menghadapi Neraka. Karena semua juga tahu bahwa 
Neraka itu adalah siksaan pembalasan Hukuman Tuhan. 
Demikian, kesenangan duniawi membuat manusia tak peduli 
dengan siksa Neraka, padahal sesungguhnya siksa Neraka itu 
ada di dalam kehidupan manusia, bukan di alam raya di suatu 
tempat yang antah-berantah yang selama ini diyakini sebagai 
tempat Neraka. Dan tak satu pun orang yang berpikiran lain 
dari pendapat semacam itu. Siksa Neraka dipastikan diyakini 
berada di wilayah sesudah kematian.
Banyak orang dalam menyatakan kemarahannya atau 
dendamnya, mereka mengatakan semoga orang yang dibencinya 
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itu nanti di akhirat disiksa oleh Neraka. Pendapat semacam 
itu sudah umum, sehingga takdir Neraka pun secara umum 
dipahami berada di dunia alam ruh setelah kematian. 
Kalau hal itu mau disangkal, harus ada logika yang rasional 
yang dapat memastikan pendapat mereka itu keliru. Bahwa, 
tak ada penyiksaan Neraka di alam ruh karena ruh tak dapat 
disiksa karena tak berfisik. Fisiklah yang bisa merasakan sakit 
dan menderita  dan berdarah-darah dan bernanah. 
Adapun kenistaan dipermalukan di depan publik adalah hal yang 
sudah biasa pada saat ini, itu pun azab Neraka. Demikianpun, 
kemiskinan yang menimpa secara tiba-tiba karena kebakaran 
atau bangkrut adalah penderitaan berat. Orang-orang yang 
didera rasa sakit yang menyengsarakan, dan yang dihimpit 
kesulitan yang berlarut-larut, itu pun adalah siksa Neraka. 
Dilingkupi suasana peperangan, jangan dikira itu bukan azab 
Neraka.  
Alam ruh tak pernah dapat dijangkau oleh rasionalisme logika 
manusia, karena hukum alam ruh itu sangat berbeda dan tak 
tersentuh oleh manusia, karena dibatasi oleh kodrat dan iradat 
manusiawi dan takdir alam ruh yang gaib yang tak bisa diketahui 
keadaan yang sebenarnya oleh manusia. 
Betapapun, manusia yang berusaha mengetahuinya walau pada 
akhirnya mereka terpedaya oleh logika mistik  yang tak masuk 
akal, tapi nyatanya itu diyakini oleh masyarakat. Sungguh 
banyak orang yang cenderung berburu ilmu mistik,  kemudian 
mereka melakukan ritual dengan menggunakan dupa setanggi, 
bunga rampai, sesajen, dan menggunakan pakaian tertentu yang 
melambangkan mereka sangat menghormati alam ruh, tanda 
mereka sudah menyekutukan Tuhan. 
Alam ruh tak bisa diandaikan karena ada hukum di alam ruh 
yang berbeda sama sekali dengan hukum di dunia manusia. 
Seperti halnya manusia seringkali menganggap orang kerasukan 
itu adalah orang yang tubuhnya dimasuki oleh jin atau iblis, 
sehingga berbagai usaha dipakai untuk mengeluarkan ruh jin 
atau iblis itu dari tubuh manusia. 
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Padahal, jin atau iblis atau ruh arwah tak berada di dalam tubuh 
manusia yang kerasukan, melainkan ruh itu hanya menguasai 
ruh manusia sesaat, atau berkelangsungan cukup lama, 
selama dia belum mau melepaskan cengkeramannya. Orang 
yang dirasukinya pun berubah sifat dari sifatnya sendiri dan 
mengeluarkan kata-kata di luar kesadarannya. 
Penunggangan ruh di atas ruh yang lebih lemah tak terjadi di 
dalam tubuh, melainkan tempatnya di kepala, di posisi otak 
bagian lobusparietal. Letaknya sedikit ke belakang dari letak 
ubun-ubun. Bila syaraf di situ dibekap jin atau setan, demikian 
manusia kehilangan kesadaran diri dan meronta-ronta.
Penekanan pada syaraf yang dilakukan jin atau iblis itu baru 
bisa terlepas apabila titik syaraf otak lobus parietal diraba sambil 
berdoa kepada Tuhan agar membantu melepaskan kungkungan 
iblis terhadap orang tersebut. Ini boleh dilakukan kalau orang 
yang kerasukan itu sulit sekali disadarkan. Namun demikian, 
cara yang lebih mudah dan mempan adalah berdoa dengan cara 
yang universal, yang mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa 
dan mengatasnamakan Kerajaan Tuhan, dan Surga Eden. Cukup 
hanya itu saja dan tunggulah reaksinya.
Adapun, makhluk ruh yang menguasai ruh seseorang tersebut 
tak bisa dilepaskan oleh mantra-mantra atau ayat-ayat suci 
yang sengaja dibacakan untuknya agar tersadar. Itu karena 
Tuhan sudah mencabut kesakralan semua agama. Itu pun salah 
satu sebab mengapa iblis tidak segan-segan merasuki manusia 
sehingga mapan melakukan apa pun terhadap manusia. 
Itulah Neraka yang tak bisa disaingi kekuatannya, karena 
Surga sudah ditolak oleh orang-orang yang tak paham 
masalah kehakikian. Ketentuan itu tak diketahui manusia. Tapi 
penolakan terhadap Surga, karunia dari Tuhan, perlu kami 
jelaskan konsekuensinya, yaitu Neraka pun bergolak. Dan kalau 
Neraka bergolak, iblis berkuasa. Dan kalau iblis bebas berkuasa, 
manusia pun jadi berubah habitatnya menjadi penjahanam dan 
mudah kerasukan. 
Pencabutan kesakralan agama dan mukjizatnya dapat ditandai 
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melalui tak mudahnya menyadarkan orang-orang yang 
kerasukan jin atau setan.  Aku tak seharusnya dituduh semena-
mena ketika Aku menghapuskan semua agama dan sekaligus 
mencabut kesakralan dan mukjizat semua agama dan Kitab-
Kitab Sucinya. Itu karena manusia sendiri yang suka melakukan 
kemusyrikan, padahal mereka percaya kepada Tuhan. Mereka 
suka mengembara ke dunia ruh sambil mencari ilmu kesaktian 
agar berpengaruh di masyarakat. 
Dan untuk itu, mereka juga menggunakan ayat-ayat suci, 
demikian penggunaan ayat-ayat suci disimpangkan dengan 
sengaja. Itu seperti menggunakan ayat-ayat suci seperti kail untuk 
memancing jin. Demikian agama pun menjadi menyimpang. 
Adapun kebutuhan untuk menyelesaikan masalah melalui 
kekuatan gaib memicu komersialisasi daya mistik, maka banyak 
orang menjadikan itu layak dijadikan mata pencaharian. Orang-
orang semacam itu seringkali jumawa dan sok tahu mendalam 
tentang alam ruh, padahal dia cuma mengumbar kesesatan.
Bayangkan, mana mungkin makhluk ruh itu bisa makan saji-
sajian, padahal itu hanya akal-akalan jin agar mengesankan 
dia diagungkan oleh manusia. Dan itu salah manusia yang 
mau dibodohi. Cara-cara tidak logis itu sangat memasyarakat 
dan telah baku sebagai ritual pemujaan terhadap makhluk 
ruh. Tapi bisakah jin itu memberkati? Kecuali jin atau setan itu 
menggunakan daya gaibnya untuk meyakinkan mereka punya 
kesaktian. 
Padahal, kesaktian yang diperlihatkan oleh makhluk ruh itu 
sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Dia hanya bisa menyulap 
dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Caranya adalah benda 
yang dimaksudkan itu sengaja dikelabukan dengan menutupi 
benda itu. Dan kalau penutup gaibnya itu dibuka, jadilah ajaib. 
Seperti orang kalau menyapu harus mengumpulkan sampah 
dan membuangnya di tempat sampah. Apa anehnya?
Pengandaian itu ingin Kusamakan dengan pekerjaan jin yang 
suka membuat keajaiban di hadapan umat manusia, padahal 
kemampuannya itu bisa Kukategorikan sebagai pekerjaan 
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asal-asalan. Karena itu semudah orang membuang sampah. 
Maka tentunya malaikat ingin dibedakan dengan jin atau iblis. 
Demikian, malaikat memproteksi iman manusia melalui karya 
crop circle yang memicu meningkatkan penalaran yang logis 
dan yang mencerdaskan. 
Malaikat pun memaksa manusia untuk memikirkan keajaiban 
pembuatan crop circle. Itu bedanya malaikat dengan jin atau 
iblis. Sayangnya, manusia tak mengerti kalau sedang diincar 
iblis melalui hal-hal mistik. Pengaruh iblis sangat dominan di 
kalangan orang-orang peminat dan penganut mistisisme. 
Memindah-mindahkan barang itu mudah bagi makhluk 
gaib, apa susahnya? Tapi kaum supranatural jumawa 
mengkomersialkannya. Membuat sakit pun mudah, cukup 
menekan syaraf yang bisa membuat sakit yang nyeri. 
Banyak orang heran melihat ada jarum, paku atau kawat 
berada dalam tubuh manusia. Dan terlihat benda-benda itu 
ketika rontgen.  Tapi hal itu hanyalah karena jin atau iblis tak 
berpantang membuat hal-hal yang ajaib, supaya disapa dan 
dimintai pertolongan, dan ditakuti atau disegani. Tapi hal itu 
pun bisa terjadi, karena ada karma seseorang yang berpeluang 
dia mengalami hal semacam itu. 
Bahkan membuat orang kehabisan nafas dan mati pun bisa 
dilakukan oleh roh jahat. Tapi itu berarti iblis tak berpeluang 
berubah kodrat jadi manusia, maka perbuatan seperti itu 
dipantang oleh golongan iblis yang sudah waktunya bebas dari 
kutukan. 

Spontaneous Combustion
Tapi, pelanggaran hukum yang berat di dunia ruh bisa teradakan 
bilamana dapat diperoleh ikatan perjanjian dengan manusia 
yang bersedia mempertaruhkan kodratnya kepada iblis, yang 
berani melakukan kolaborasi kejahatan pembunuhan secara 
gaib (spontaneous combustion). Hal tersebut bisa terjadi karena 
ada dendam yang berlebihan di antara manusia, atau dendam 



 227

itu pun terkait dengan dendam iblis itu sendiri. 
Bisa jadi, iblis itu merupakan manusia yang semasa hidupnya 
dahulu, mati terbunuh mengenaskan oleh orang yang wajib 
terbunuh melalui kematian karena terbakar hidup-hidup melalui 
peristiwa spontaneous combustion. Dia pernah berpersoalan dan 
dendam kesumat terhadap orang yang akan dibunuh itu. Tulah-
tulah dosa pembunuhan memang dapat berantai seperti itu. 
Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada manusia atas dosa 
pembunuhan yang tak dapat diampuni Tuhan. Dendam kesumat 
makhluk ruh sangat berbahaya, bisa berakibat pembunuhan 
mutilasi atau spontaneouscombustion. 
Seorang perempuan bernama Rumiati yang memutilasi 
suaminya, itu berawal dari masalah mistis suaminya yang 
suka mencari ilmu kebal. Hunting ilmu kebal, suami Rumiati 
mencari ilmu kebal yang lebih kuat, selain yang sudah 
dimiliki sebelumnya. Ketika dia mendapatkannya, jin yang 
sudah memberikan kekebalan yang sebelumnya yang sudah 
dimilikinya itu, geram dan meradang marah dan dialah yang 
merasuki Rumiati, sehingga Rumiati di luar kesadarannya 
memutilasi suaminya yang dicintainya. 
Kisah di balik peristiwa horor itu diceritakan oleh ruh suami 
Rumiati sendiri kepada Lia Eden saat Lia dipenjara dan bertemu 
dengan Rumiati di sana. Komunikasi ruh antara arwah suami 
Rumiati dengan Lia Eden di penjara Polda Metro Jaya dahulu, 
justru sengaja diarahkan oleh kami, agar Lia mengetahui duduk 
persoalan yang sebenarnya atas peristiwa mutilasinya Rumiati. 
Dan Lia bisa memperoleh materi pelajaran tentang masalah 
mistis di balik kisah pembunuhan mutilasi. Dan dia pun belajar 
berani berkomunikasi dari ruh korban pembunuhan.
Demikian, suami Rumiati justru merasa bersalah kepada 
istrinya, Rumiati yang dicintainya itu. Bahwa di dunia ruh 
terdapat dendam yang bisa dilampiaskan kepada seseorang 
telah terbukti melalui kisah mutilasi oleh  Rumiati. 
Adapun, gambaran kesimpulan tentang karakter jin yang 
mendendam dapat disetarakan dengan kemisteriusan korban 
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spontaneouscombustion, yang bisa terjadi disebabkan oleh dendam 
kesumat jin ataupun manusia yang ingin membalas dendam 
melalui kolaborasinya dengan setan. 
Dosa musyrik dan pembunuhan itu sama-sama adalah dosa yang 
tak bisa diampuni Tuhan. Karena, kedua tipologi dosa itu lazim 
bersinergi menjadi dosa sadis lintas alam. Kalau sudah seperti itu, 
peristiwa pembunuhan pun penuh misteri, sebagaimana halnya 
kematian spontan oleh karena peristiwa pembakaran hidup-
hidup yang berasal dari alam gaib (spontaneous combustion). 
Ciri khas spontaneous combustion, manusia terbakar hidup-hidup 
tanpa diketahui asal apinya dan api hanya membakar tubuh 
manusia, tapi tak membakar benda apa pun di sekitarnya. Tapi 
ada kejadian spontaneous combustion yang tak mengakibatkan 
kematian, kecuali terkena luka bakar. Itu dimungkinkan terjadi 
bilamana si korban tak memiliki hutang nyawa, artinya dia tak 
pernah melakukan pembunuhan, hanya dosa penyiksaan saja. 
Sehingga dia pun hanya merasakan siksa api Neraka. Demikian 
umat manusia Kuperkenalkan tentang hukum pembalasan yang 
setimpal.
Mengapa dosa pembunuhan dan musyrik tak diampuni Tuhan? 
Itu karena merusak tatanan hukum alam dan mengakibatkan 
dosa lintas alam yang tak bisa dibasmi, karena tak ada bukti 
untuk menjerat si pelaku. Demikian, dosa-dosa sadistis yang 
mengerikan seperti mutilasi, ternyata awalnya dari dosa 
kemusyrikan. 
Perbuatan sadis di luar perikemanusiaan lazim terjadi ketika 
manusia kerasukan setan, dan orang kesetanan biasa dialami oleh 
orang yang mengalami error mistik. Dan error mistik biasanya 
disebabkan oleh masalah penumbalan atau perjanjian dengan 
makhluk yang terabaikan, atau karena ketamakan makhluk ruh 
yang ingin menguasai jiwa manusia. 
Seseorang yang ingin memiliki kesaktian yang hebat mandraguna, 
maka dia bersedia berkolaborasi dengan setan yang juga perkasa 
melakukan sesuatu. Mereka pun saling membutuhkan. Iblis 
tentu saja suka bila dihormati dan dibutuhkan oleh manusia. 
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Itu seperti halnya manusia yang sok ingin berkuasa dan 
dituruti selalu kemauannya, maka dia akan bersahabat dan 
memperhatikan masalah atau kesulitan-kesulitannya.
Sekte setan dan paranormal-paranormal pemuja setan seperti 
Ki Gendeng Pamungkas, Ki Joko Bodo, Limbad, secara terbuka 
menampilkan sosok diri sebagai pemuja iblis. Mereka itu tak 
menduga diri mereka telah kecolongan kodratnya, karena 
sesungguhnya semasa mereka masih hidup, mereka sudah 
memerankan sebagai iblis. Iblis memang arogan dan suka 
pamer. Demikian perilaku mereka pun seperti itu, arogan dan 
suka pamer dan berdusta. 
Mana ada orang yang sengaja melibatkan diri kepada iblis 
dan mengumbarnya di ruang publik itu bisa selamat dari api 
Neraka? Biar saja mereka merasa populer dan ditakuti, tapi 
Aku juga akan membuktikan kutukan-Ku kepada orang-orang 
semacam itu. Yang pasti mereka akan berubah kodrat menjadi 
iblis. Tapi ketika Kerajaan Surga sudah membahana mendunia, 
orang semacam itu terlihat tertinggal di Neraka. Dan barulah 
mereka akan menyesali jalan hidup yang mereka pilih itu.
Dan ilmu mistik itu berbahaya dan sesat. Dan itu sangat berbeda 
dengan Mukjizat Tuhan, karena Aku tak memberikan mukjizat 
dengan cara yang mudah seperti itu  Dan malaikatlah yang 
bekerja untuk Tuhan yang bereaksi membuat hal-hal yang 
bisa memudahkan bagi seseorang yang dalam kesulitan dan 
berdoa kepada Tuhan memohon Pertolongan-Ku, tanpa berani 
menerobos Hukum Tuhan dan hukum alam yang harus dipatuhi. 
Malaikat bekerja melalui jalur hukum alam dan baru bersedia 
bekerja hanya untuk mengadakan Mukjizat Tuhan, itu pun 
kalau terdapat Izin Tuhan. Adapun Izin Tuhan hanya diberikan 
apabila terkait dengan urusan Kewahyuan. Dan malaikat takkan 
berani merasuki manusia, karena itu melanggar Hukum Tuhan 
dan hukum alam. Malaikat niscaya senantiasa mematuhi  hal 
utama itu. Maka, komunikasi malaikat dengan manusia itu 
selalu melalui jalur logika dan suara hati nurani atau suara batin 
yang jernih. 
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Karena itu, Kami perlu membuka rahasia alam ruh, bahwa 
adakalanya arwah seseorang yang sangat ingin berkomunikasi 
dengan manusia atau dengan kerabatnya, tapi tak mudah 
baginya untuk membuat jalur insting atau melalui jalur mimpi, 
padahal pesan itu dianggap penting olehnya untuk diketahui, 
demikian arwah tersebut berusaha bisa merasuki kerabatnya, 
karena ingin menyampaikan suatu pesan yang sulit diadakan 
olehnya ketika masih hidup, padahal masalah itu mengganjal 
kenyamanan ruhnya di alam sana. 
Demikian ada orang kerasukan karena ada suatu pesan yang 
ingin disampaikan. Tapi, hal semacam itu tak membahayakan 
karena setelah pesan itu disampaikan, arwah yang merasuki 
itu segera menghilang dengan sendirinya, karena pesannya 
telah sampai. Selebihnya ada jin atau setan memang sengaja 
bersukaria menguasai ruh seseorang sehingga dia bisa berbicara 
dengan manusia dan mengganggunya. Orang yang dirasuki 
tersebut pun kehilangan kesadaran dan meregang-regang, 
emosional dan meracau ucapannya, disertai mata nyalang dan 
tak bisa mengendalikan diri. Hal inilah yang sering terjadi. 
Adapun itu adalah pelanggaran hukum di dunia ruh. Dan 
pelanggaran semacam itu niscaya ada sanksi hukumnya bagi 
ruh yang menguasai manusia itu, yaitu mereka dijauhkan dari 
takdir menjadi manusia. Bila sesungguhnya telah tiba masanya 
dia harus hidup kembali di dunia, terdapat penundaan menjadi 
manusia kembali. 
Demikian mereka akan menjadi  hantu gentayangan yang suka 
mengganggu manusia, atau bisa jadi mereka berkodrat menjadi 
salah satu wujud binatang jadi-jadian. Maka, sesungguhnya di 
alam ruh tetap ada sanksi hukuman, tapi berbeda penerapan 
sanksinya, lazimnya berupa penundaan berbangkit ke dunia. 
Adapun sanksi hukuman semacam itu terlaksanakan secara 
pasti. Dari seleksi ‘reputasi’ iblis di dunia manusia itulah, yang 
menggolongkan mana-mana iblis yang bertugas di Neraka 
dunia, dan mana-mana yang masih harus menjalani status 
hukumannya. Itu tak lebih seperti pembebasan tahanan yang 
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bertahap, karena manalah semua iblis beralih kodrat jadi 
manusia pada saat kiamat. Ekuilibrium kesemestaan bisa tak 
seimbang kalau begitu. 

Peristiwa Kerasukan Massal adalah Tipologi Suasana Neraka
Tapi mengapa ada ruh yang suka merasuki manusia? Bukankah 
di alam ruh itu berlaku juga Hukum Tuhan yang tak boleh 
dilanggar? Begitulah sifat penjahat. Arwah-arwah penjahat 
menjadi ruh jahat. Sejak mereka hidup di dunia manusia, 
mereka juga suka melanggar hukum. Itulah tipologi penjahat, 
kalau mati, dia pun menjadi ruh jahat. Nan, mereka memang 
pengganggu, tak suka diam dan suka mengusili. Sesungguhnya, 
mereka itu memang pelanggar hukum dunia dan akhirat. 
Tak adakah penjahat yang bertaubat ketika dia sampai di alam 
ruh? Itu sulit dipastikan. Betapapun, arwah di alam baka bukan 
penghubung komunikasi dengan Tuhan. Di alam ruh tetap 
berlaku sistem Kerasulan, ada rasul malaikat dan ada rasul iblis, 
yang bertanggung jawab atas sistem komunikasi masyarakat 
malaikat dengan Tuhan, atau masyarakat iblis dengan Tuhan. 
Sistem Kerasulan itu hanya teradakan di bumi yang padat 
oleh manusia. karena pada saat itu banyak pelanggaran dan 
perbuatan kesewenang-wenangan dan perbuatan berbagai 
macam dosa. demikian Kuadakan sistem Kerasulan di antara 
ketiga jenis makhluk-Ku itu: malaikat, manusia dan iblis. 
Selayak sistem simbiose mutualistis antara malaikat dengan 
manusia, dan kolaborasi dosa antara iblis dengan manusia harus 
terkendali melalui sistem kerasulan di antara ketiga ras makhluk 
Tuhan tersebut. 
Adapun, habitat jahat tak bisa terhapuskan lagi ketika sudah 
berada di alam ruh. Tak ada sarana untuk mengadakan 
penebusan dosa-dosa di alam ruh. Perbuatan kebajikan di alam 
ruh adalah domain malaikat. Tugas menyampaikan rahmat dan 
berkah dari Tuhan difungsikan oleh malaikat, bukan arwah atau 
jin atau iblis. Pemilahan itu sudah merupakan ketentuan Hukum 
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Tuhan di alam ruh. 
Adapun arwah, jin dan iblis seperti suatu masyarakat di alam 
barzakh yang dinaungi oleh kondisi semesta. Dalam keadaan 
cuaca ekstrem, ruh-ruh yang serupa dengan ion-ion di semesta 
itu menjadi terik yang menyengat, ataupun jadi hujan deras atau 
angin kencang dan puting beliung. Ruh-ruh itu ikut arus cuaca 
ekstrem. 
Adapun dalam personal masing-masing ruh, ada ruh yang baik 
dan ada ruh yang biasa atau netral, dan ada ruh jahat. Dari balik 
tabir gaib itulah, kami mengklasifikasikan jenis-jenis habitat ruh. 
Bahwa dari personifikasi jenis habitat ruh tersebut, terdapati efek 
hukum karma di antara masing-masing makhluk ruh. Dan itu 
teridentifikasi melalui cara-cara mereka berkomunikasi dengan 
manusia.
Ruh baik dalam mengkomunikasikan pesannya dialurkan 
melalui mimpi-mimpi khusus yang gampang ditafsirkan, dan 
dapat teringat dengan mudah oleh seseorang yang dituju. Atau 
melalui ketajaman firasat dan insting yang sengaja dipertajam 
oleh makhluk ruh, yang ingin mengarahkan seseorang untuk 
suatu yang khusus. Itu bisa merupakan pencerahan yang 
mengingatkan, atau sebaliknya, iblis sedang mengarahkan pada 
sesuatu yang membelokkan seseorang dari jalan yang benar. 
Semua itu merupakan relativitas kepentingan makhluk ruh 
terhadap manusia. Sesungguhnya malaikat pun bekerja 
melalui alur itu juga. Karena jalur itu adalah jalur satu-satunya 
komunikasi antar ruh. Pencerahan dari malaikat  memperkuat 
jalur suara hati nurani, sedangkan jalur iblis adalah melalui syaraf 
hawa nafsu yang mengalir dalam pikiran dan  terhubungkan 
langsung ke gen iblis dalam tubuh manusia, yang terdapat di 
jaringan syaraf kemaluan. Jaringan syaraf kemaluan sampai ke 
rangsangan libido hingga keinginan atas perbuatan maksiat, 
semua itu jalur iblis. 
Adapun pencerahan dari malaikat ke suara hati nurani 
sesungguhnya alur itu menuju ke jaringan syaraf otak seseorang 
sesuai dengan alur penalaran logika yang dituju oleh malaikat. 
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Demikian perbedaan alur komunikasi malaikat dan iblis 
terhadap manusia. Mana alur komunikasi yang lebih peka, 
terpulang kepada pilihan manusia sendiri suka dosa atau suka 
kebaikan.
Sedangkan orang-orang yang kerasukan, lazimnya mereka itu 
adalah orang-orang yang labil jiwanya, dan itu dapat dengan 
mudah ditengarai oleh makhluk ruh. Karena orang yang stabil 
jiwanya dan kuat imannya, mereka tak mudah dikuasai ruhnya. 
Kekuatan iman itu bisa terlihat dari bahasa tubuh dan kejernihan 
sorot mata dan aura seseorang itu pun dapat dengan mudah 
ditengarai oleh makhluk ruh. Mengapa ada orang yang labil dan 
mudah dirasuki? 
Tipologi manusia juga banyak ragamnya. Banyak juga orang 
yang suka mengangankan bisa menembus dunia ruh tapi 
tak mudah kerasukan, selayak ada orang-orang yang mudah 
kerasukan dan sering mengalami kerasukan, padahal dia tak 
menaruh perhatian terhadap dunia lain. Orang-orang semacam 
ini, walaupun tak menuntut ilmu gaib, tapi mereka pada 
dasarnya adalah idealifikasi yang disenangi makhluk ruh untuk 
dirasuki. 
Itu disebabkan oleh karena golongan mereka itu adalah 
tipologi orang-orang yang tak tenteram jiwanya. Dan hal itu 
dimungkinkan karena di masa hidupnya yang terdahulu, dia 
pernah bunuh diri atau pernah membunuh tanpa sengaja. Itu 
adalah relativitas penyebab, tapi mereka itu adalah orang-orang 
yang jiwanya resah dan tak aman dari incaran penunggangan 
ruh oleh makhluk lain. Katakanlah, itu suatu celah bagi makhluk 
ruh yang mengetahui mereka-mereka yang memiliki karma 
semacam itu. 
Sesungguhnya di dunia ruh, permasalahan karma ruh di dunia 
manusia terlihat transparan dan ada tanda-tandanya. Demikian, 
manusia itu kenaasannya juga berbeda-beda. Relativitas kejadian 
pembalasan karma terpulang dengan kerelativitasan kejadian 
dan penyebab perbuatan dosa. Sungguh bagi-Ku hal itu terukur 
secara seksama. 
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Kematian yang disebabkan kejadian yang sangat misterius, 
seperti kebakaran hidup-hidup oleh api yang menyala tiba-tiba 
di sekujur tubuh seseorang tanpa ada yang menyulutkan api 
kepadanya, bagaimana dapat mengungkapkan misteri itu? Tak 
mungkin ada yang bisa.

Api Neraka 
Api Neraka berkobar di mana-mana di seluruh dunia semenjak 
pemanasan global melanda bumi ini dan cuaca panas semakin 
terik dan menggersangkan, dan banyak terjadi kebakaran hutan 
maupun pemukiman. Namun, perlu kami jelaskan bahwa cuaca 
panas di bumi ini pun dipicu dengan pertambahan panas dari 
dalam bumi. Adapun itu disebabkan oleh adanya semburan 
panas yang melelehkan oleh Black Hole  ke dalam perut bumi. 
Telah terjadi celah lubang pelepasan gas metana dari lapisan es 
abadi di kutub dan di area Four Corner, Amerika Serikat. Adapun 
itu tak dapat ditetapkan secara pasti terhadap penyebab keadaan 
itu. Adapun ketika di wilayah kutub es termunculkan hot spot 
metana yang meluapkan api dari dalam bumi di bawah kawasan 
kutub es, sungguh itu merupakan suatu fenomena yang sangat 
menakutkan yang tak pernah terduga, karena itu merupakan 
suatu kemusykilan bencana alam. Dan kalau itu sudah terjadi, 
maka pasti ada penyebabnya yang dahsyat, dan itulah salah satu 
tanda-tanda kiamat.
Keretakan kutub oleh karena percobaan nuklir di daerah kutub 
es, telah menjadikan bagian dari pada penyemburan panas yang 
melelehkan oleh Black Hole di dalam perut bumi sudah sampai 
semburannya ke permukaan bumi. Demikian keterlibatan Black 
Hole sudah kami pastikan. Adapun itu adalah jawaban kami 
kepada NASA dan para peneliti antariksa yang panik oleh 
karena misteri tersebut. 
Demikian perilaku Black Hole sudah sampai ke kutub arktik. 
Bumi ini memang sedang dalam rongrongan black hole yang 
mengakibatkan luapan gas itu termunculkan di mana saja 
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di dunia ini. Demikian terdapat luapan lumpur dan gas di 
Indonesia, dan di berbagai wilayah di dunia. Bumi sudah dalam 
keadaan darurat. 
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. 
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, di 
tambah 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.  
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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 pada inti bumi, yang 
bilamana diamati terdapati gerakan dinamika inti bumi mulai 
bergerak ke arah berlawanan. Dan apabila konveksi pergerakan 
molekul-molekul pada fluida (cairan antar gas) dan 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 tanah ambles dan sinkhole.
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 
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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. 
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.
Kutukan Tuhan terhadap dosa-dosa kebengisan dan kekejian 
yang berlimpah di dunia ini harus dihakimi Tuhan. Percobaan-
percobaan nuklir, penggunaan senjata perang yang keji, 
pemusnah massal, pengeboman-pengeboman yang berlarut-
larut dan dosa-dosa pembakaran yang dilakukan orang-orang 
yang saling memerangi, dan dosa-dosa harta haram hasil korupsi 
dan kejahatan-kejahatan massif lainnya, dihukum Tuhan dengan 
kobaran-kobaran api yang meluas seperti kebakaran hutan, 
kebakaran pemukiman, perkantoran, pasar, pertokoan. 
Celaka yang menimpa pesawat yang terbakar, kapal laut, yacht, 
mobil-mobil mewah, bus, dan lain sebagainya, itu menandakan 
adanya penghakiman peludasan harta haram atau yang 
mengandung keharaman oleh Tuhan.
Kejadian kebakaran yang meluas di mana-mana di seluruh 



238  

dunia, mengapa baru terjadi di masa akhir-akhir ini? Itulah 
siksa Neraka sebagai Penghakiman-Ku terhadap dosa-dosa. 
Demikian itulah yang kami maksudkan api Neraka, bahwa itu 
membuktikan di dunialah terdapat takdir Neraka, bukannya di 
dunia lain.
Peristiwa-peristiwa alam barzakh pun terliputkan melalui 
peristiwa-peristiwa mistik yang dapat ditengarai melalui 
peristiwa kerasukan massal, dunia supranatural yang bangkit 
marak dan peristiwa semacam spontaneous combustion. 
Siapa yang bisa memungkiri hal tersebut sekarang, bila tidak 
mau mengakui Neraka itu di dunia? Dan bagaimana melandasi 
logika Neraka, kalau itu dianggap keberadaannya di alam 
akhirat, padahal begitu banyak kejadian-kejadian Neraka di 
dunia manusia? 
Dan bagaimana pula melandasi peristiwa mengerikan di masa 
kini yang mewarnai dunia, kalau tak ada penjelasan siksa Neraka 
sebagai fenomena Hari Penghakiman Tuhan atas dosa-dosa? 
Niscaya Tuhan bisa dianggap tega nian. Dan jadilah manusia 
menganggap Aku itu angkara murka, ketika melihat gejolak 
proses kiamat dan takdir-takdir buruk yang mengerikan itu. 
 

Neraka Iblis
Begitu banyak peristiwa kerasukan massal, demikian itu adalah 
Neraka iblis itu. Menghadapi peristiwa kerasukan massal, 
jangan membentak-bentak orang yang sedang kerasukan dan 
memaksakan mereka melakukan sesuatu yang tak wajar dan 
untuk apa dia diperlakukan kasar? Karena sesungguhnya cara 
yang wajar adalah berdoa kepada Tuhan. 
Tapi kalau masih menggunakan cara-cara lama, proses 
penyadaran juga mengandung cara-cara mistis dan cara-cara 
itu selain tak logis juga tak tepat dan tak manjur. Cobalah 
mengatasi kerasukan hanya dengan berdoa kepada Tuhan 
dengan menyertakan keimanan atas nama Surga dan Kerajaan 
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Tuhan, maka  doa menjadi makbul dan bisa melepaskan orang 
dari kerasukan. 
Pengusiran setan pada masa kini dan yang ke depan adalah tak 
mudah lagi, itu karena Aku hanya memberi kemakbulan doa 
kepada orang-orang yang bersedia mematuhi Ketentuan-Ku 
atas penyatuan semua agama. 
Setelah Neraka dipastikan sudah waktunya dinyatakan 
sempurna, maka iblis dan setan sangat kuat dan berkuasa. Tapi 
Aku juga ingin membuktikan Pengayoman-Ku terhadap orang-
orang yang berusaha bersuci dan mematuhi Ketentuan-Ku yang 
baru, yaitu penyatuan semua agama. Maka, doa orang-orang 
suci yang non agamalah yang makbul doanya.
Sebab cara-cara lazim yang selama ini digunakan untuk 
mengatasi masalah kerasukan itu tak mengena dan Kami 
nilai tidak tepat sasaran dan berbahaya, karena ada faktor 
penganiayaan. Siapa yang diperlakukan kasar? Orang yang 
kerasukan atau makhluk ruh yang sedang merasuki? Padahal 
makhluk ruh tak bisa disentuh dan tak takut dengan bentakan-
bentakan yang ditujukan kepadanya. 
Memangnya apa ada kuasa atas manusia dapat menyakiti 
makhluk ruh yang tak berjasmani itu? Manusialah yang lebih 
dimungkinkan tersakiti oleh makhluk ruh. Ancaman apa yang 
bisa membuat makhluk ruh takut dan berhenti merasuki? 
Apalagi kalau ayat-ayat suci pun sudah tak sakral lagi  dan 
tak bermukjizat lagi. Karena demi penyatuan semua agama, 
Aku mengamankan kesucian dan kesakralan Wahyu-wahyu-
Ku supaya tak semakin disalahgunakan. Maka Aku mencabut 
kesakralan dan mukjizat Kitab-kitab Suci. Demikian masalah 
kerasukan tak mudah diatasi pelepasannya. 
Cengkraman atas ruh akan terbebas tak lain disebabkan oleh 
penyengkraman ruh, memang tak bisa lama. Itu karena terdapat 
pasal hukum akhirat yang melarang jin dan iblis merasuki 
manusia melewati waktu-waktu sholat seharian (dari subuh 
sampai Isa). 
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Betapa masalah kerasukan massal sudah sering terjadi melanda 
sekolah-sekolah dan perusahaan atau pabrik. Gangguan itu bisa 
mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan dan kelancaran 
produksi pabrik. Dan itu berpotensi manajerial sekolah dan 
perusahaan mengalami gangguan, karena gangguan jin bisa 
berulang kapan saja. Setidaknya, sekolah dan perusahaan 
terpaksa diliburkan pada saat peristiwa kerasukan massal. 
Kalau kerasukan massal melanda sekolah dan perusahaan secara 
bergantian, begitulah antisipasi atas wabah kerasukan harus 
diupayakan. Ritual ruqyah tak cukup membantu, karena setan 
itu kini tak mempan dibacakan ayat-ayat suci. Demikianpun 
melalui cara-cara yang lain, karena penyimpangan agama jualah 
yang menyebabkan Tuhan mencabut kesakralan Kitab Suci. 
Siapa-siapa yang membaca ayat-ayat suci sambil terlibat dosa, 
maka tak mempan ayat-ayat yang dibacanya. Demikian dosa-
dosa manusialah yang menjadikan doa-doa manusia tak makbul 
dan Kitab Sucinya kehilangan kesakralannya, karena ayat-ayat 
suci disalahgunakan.
Namun, setan akan menghindar dari orang-orang yang 
mensucikan dirinya melalui program pensucian Surga. Segala 
apa yang berkaitan dengan instruksi Tuhan di Eden akan 
membatasi setan untuk lebih jauh melakukan dominasinya 
terhadap manusia. Surga membatasi dominasi iblis atas manusia.
Adapun kerasukan massal di perusahaan bisa sampai menimpa 
300-an buruh. Demikian sekolah-sekolah yang semakin sering 
diberitakan mengalami kerasukan massal, bahkan ada yang 
berulang kali. Tapi yang ingin Kami beritahukan bahwa 
kerasukan massal adalah peristiwa Neraka, sedangkan tak ada 
kuasa yang bisa membatalkan takdir Neraka. Sungguh ‘wabah’ 
kerasukan massal ataupun kerasukan yang bukan massal 
dialami oleh berbagai bangsa-bangsa di dunia, sebagai bukti 
Neraka itu memang telah meliputi dunia ini. 
Adapun cara mengatasi masalah kerasukan hendaknya tak 
lagi menggunakan cara-cara lama. Bilamana mantera-mantera 
dan ayat-ayat suci maupun Kitab Suci tak lagi sakral, maka 
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sesuaikanlah dengan cara yang baru yang kami nyatakan ini. 
Bahwa cara baru itu amat simple dan tak menyakiti orang-orang 
yang kerasukan dan tak pula melelahkan bagi yang menolong 
orang yang kerasukan. Padahal, cara baru itu tak menyimpangkan 
keimanan kepada-Ku, dan Aku akan membuktikan kemakbulan 
doa kepada orang-orang yang bersedia mematuhi Ketentuan-Ku 
yang baru ini.
Adapun saat ini, Aku ingin membuktikan kesakralan Wahyu-
wahyu-Ku yang terkini dan memperkenalkan cara mengatasi 
kerasukan dengan cara hikmat dan sederhana. Cukuplah 
berdoa dengan cara yang sudah kami ajarkan yaitu dengan cara 
berdoa universal dengan menggunakan bahasa lokal masing-
masing atau bahasa apa pun yang dipahami dengan baik oleh 
yang mengobati dan yang ingin disadarkan. Dan Aku sedang 
memberkati penyatuan semua agama dan Surga serta Kerajaan-
Ku Eden. Maka jangan abaikan itu dalam doamu kepada-Ku 
supaya Aku ikhlas mengabulkan doamu.    
Tak ada cara untuk memulihkan keadaan kembali ke keadaan 
semula di mana jin dan setan dan iblis masih aman berada 
dibalik tabirnya. Inilah akhir zaman yang memperkenankan 
makhluk ruh bergaul dekat dengan manusia. Ketentuan itu 
pun sesungguhnya memberi peluang kepada malaikat leluasa 
berkomunikasi dengan manusia. 
Sayangnya berkomunikasi dengan malaikat masih dianggap 
tak terjangkau, padahal malaikat menunggu disapa manusia. 
Adapun malaikat itu terikat dalam persyaratan hukum 
kemalaikatan. Malaikat hanya bisa bekerja dalam koridor 
kebenaran dan kesucian saja. 
Nah, manusia lebih suka memperturutkan hawa nafsu dan 
ambisinya, malaikat pun tak berpeluang mengisi waktu dengan 
manusia. Apalagi malaikat tak bisa mengumbar kemagisan 
seperti  jin dan iblis. Malaikat patuh terhadap hukum alam dan 
Hukum Tuhan. Itulah hukum dalam dunia kemalaikatan yang 
senantiasa dipatuhi mereka.
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Dalam hal ini dapat dibuktikan melalui pendidikan Ruhul 
Kudus di kalangan para Rasul Eden yang secara terbuka mereka 
semua tak merasa punya kemampuan magis, kecuali energi 
penyehatan untuk memelihara kesehatan di antara kalangan 
mereka sendiri, dan karunia kemakbulan doa. Itu pun terhadap 
doa-doa baik yang logis, bukan permintaan untuk membuka 
suatu mukjizat. Masyarakat Eden tak terbiasa memohon kepada 
Tuhan membuka mukjizat untuk menolong kesulitan-kesulitan 
yang dihadapi mereka.
Mereka senantiasa mengerjakan atau mengurusi segala sesuatu 
dengan cara yang alami (sunnatullah). Yang mereka rasakan 
hanyalah Karunia Tuhan atas apa-apa yang mereka kerjakan itu 
menjadi cepat selesai dan itu mereka syukuri selalu. 
Dan ikhtiar-ikhtiar mereka senantiasa dipermudah 
pencapaiannya. Tak ada hal yang terlalu sulit dan menekan. Itu 
karena yang diurusi mereka adalah Amanat-amanat Tuhan. Tak 
ada di antara mereka yang mengalami depresi karena tak tahan 
disucikan, dan mustahil mereka bisa dirasuki setan.
Kerasukan massal sering terjadi karena manusia jualah yang 
suka menerobos alam gaib. Musim kerasukan itu tak lain adalah 
tulah-tulah dari dosa kemusyrikan karena umat manusia sendiri 
yang suka main-main dengan mistik, padahal agama sudah 
mengajarkan jangan sekali-kali musyrik, dan Tuhan sudah 
mengingatkan dosa musyrik takkan diampuni.
Coba saja membiarkan orang yang kerasukan itu tenang dengan 
kata-kata yang baik dan lembut, setelah itu panjatkan doa dan 
tetap diam di dekatnya. Dan ucapkanlah doa itu kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dan Yang Maha Suci, dan tambahkan dalam 
doa itu dengan mengucapkan Atas Nama Kerajaan Tuhan dan 
Surga Eden, dan mohon penyembuhan atas orang yang sedang 
kerasukan tersebut. Kami menjamin cara ini makbul. Kalau tak 
percaya, cobalah praktikkan dengan hikmat dan tulus ikhlas, 
dan engkau akan tahu hasilnya. 
Jangan mengumpat kalau tak terjadi Mukjizat Tuhan yang 
menyembuhkan orang kerasukan itu. Dimungkinkan engkaulah 
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yang tak ikhlas menjalani cara berdoa yang Kami sarankan atau 
penuh curiga. Keberimanan memang tak bisa dipaksakan, tapi 
bukankah engkau Bertuhan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
dan engkau juga ingin masuk Surga serta tak menolak adanya 
Kerajaan Tuhan? Bukankah begitu? Maka jagalah kecurigaan-
kecurigaan semacam itu yang tak perlu, bahkan merugikan 
dirimu sendiri. 
Dengan dua kalimat itu saja, kalau Aku berkenan atas doa siapa 
pun yang bersedia berdoa tulus ikhlas dengan cara seperti itu, 
maka tunggulah orang yang kerasukan itu disadarkan oleh-Ku. 
Doa diucapkan dalam bahasa masing-masing, tak diutamakan 
dengan bahasa tertentu. Ketahuilah bahwa semakin orang-
orang itu menggunakan bahasa masing-masing, semakin Aku 
memudahkan pengabulan. Itu karena Aku ingin membuktikan 
Aku mengasihi semua bangsa-bangsa di dunia. Dan Aku serius 
ingin menolong umat manusia dari masalah kerasukan. 
Nan, Aku pun ingin semua umat membuktikan Keseriusan-Ku 
menyatukan semua agama dan mengadakan perdamaian dunia. 
Kalau tak seperti itu, umat manusia masih mengalami kesulitan 
mengatasi kerasukan dan tak merasakan damai. 
Cara ini Kami umumkan ke publik dunia untuk membuktikan 
Hari Kuasa Tuhan yang sedang digelar dan untuk membuktikan 
Tuhan menolong orang-orang yang menghargai karunia Surga 
dan Kerajaan-Ku.

Neraka Jahanam 
Dunia dipenuhi kriminal, begitu mudah orang melakukan 
kejahatan kepada korbannya. Dan begitu banyak orang yang 
suka mengambil profesi sebagai perampok, begal, pemalsu 
uang, dan mencari nafkah dari kejahatan germo, mucikari, 
preman, pemeras, korupsi. Dan segala hal yang menguntungkan 
ditangani oleh penjahat terorganisir atau mafia, maka mana lagi 
yang tak dijarah oleh kejahatan? 



244  

Dunia sekarang ini dicekam ketakutan oleh karena penjahat 
begitu banyak lalu lalang di jalanan, di pasar-pasar, di 
lingkungan terdekat, dan pada semua profesi ada penjahatnya. 
Iblis dominan menguasai manusia. Dan itulah ciri khas akhir 
zaman. 

Neraka Penyakit dan Kecacatan
Demikian kevulgaran dosa-dosa maksiat di masyarakat di 
seluruh dunia, dan itu mengakibatkan terjadinya persilangan 
genetika dengan makhluk lain, sehingga terjadi kelahiran-
kelahiran anak-anak autis yang bermasalah dan hiperaktif. 
Anak-anak cacat dari yang kecacatannya ringan sampai kepada 
anak-anak yang berpenyakit misterius yang tak ada obatnya. 
Pengalaman dari para orang tua yang memiliki anak-anak cacat 
yang misterius dan mengerikan atau yang memilukan, mereka 
dan patut dikasihani. Namun, di dunia ini tak ada penderitaan 
yang bukannya tak disebabkan oleh karma, karena itu sudah 
merupakan ketentuan hukum Tuhan yang baku. 
Kini ada anak-anak yang menderita werewolf syndrome, manusia 
serigala, wajah penderita hypertrichosis itu ditutupi oleh bulu-
bulu tebal. Ada anak-anak yang lahir kembar siam yang buruk 
keadaannya sehingga merupakan horor kehidupan, kalau 
mendapati kasus kembar siam parasitic twin, janin dalam janin, 
kekembaran yang tak utuh menempel pada yang satunya dan 
tergantung sepenuhnya pada yang lain, yang lemah hidup 
dalam tubuh si kembar yang sehat. 
Kelahiran orang-orang yang dalam kondisi genetik yang langka 
kini sering terjadi di berbagai pelosok dunia. Di Indonesia 
sungguh banyak terdapati penyakit-penyakit langka yang 
mengerikan seperti kutil yang tumbuh di sekujur tubuh, seperti 
yang dialami oleh manusia akar pohon, Dede yang malang, 
sosoknya yang malang seperti pohon yang berakar. 
Aku perlu memperjelas Neraka dunia yang sesungguhnya itu 
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memang betul-betul adalah hakikat Neraka. Bahkan peristiwa 
penyakit magis banyak ditemui sekarang ini, seperti penderitaan 
Noor Syaidah yang memproduksi potongan-potongan kawat 
dari dalam tubuhnya yang tembus hingga keluar. Manusia 
kawat itu tidak sendirian. 
Hal semacam yang diderita Noor Syaidah itu adalah fenomena 
kemagisan Neraka yang tertampilkan di dunia manusia sebagai 
peringatan tanda-tanda zaman, bahwa Neraka itu sungguh 
keberadaannya bukan di dunia akhirat melainkan hanya ada di 
dalam dunia kehidupan manusia. 
Banyak orang-orang yang bertanya mengapa kini banyak 
terdapati penyakit-penyakit misterius di dunia, ada anak yang 
kulitnya hitam dan bersisik, seperti Abal Hazem di Bangkalan, 
Madura. Ada Ari di Tangerang yang berkulit kadal, ada Yani 
Suryani yang sekujur tubuhnya dipenuhi benjolan tumor. 
Ada Sumini warga desa Nglanduk Madiun yang wajahnya 
hilang, bagian kedua matanya, hidung dan bibirnya hilang 
dan berlubang. Wajah horor itu betapa telah membakukan  ada 
Neraka di dunia. 
Kehadiran anomali genetika terjadi di seluruh dunia, seperti yang 
terjadi pada lima anak yang mengalami penyakit gastroschisis di 
kota Waterdale, Inggris. Penyakit gastrochisis adalah kecacatan 
dimana usus menjorok keluar akibat dinding perut yang terbuka 
atau tidak menutup dengan sempurna. 
Penyakit misterius Nodding Syndrome menyerang ribuan anak-
anak di Uganda, penyakit kejang-kejang yang agresif menimpa 
anak-anak di Uganda yang membuat mereka lemas dan 
meninggal. 
Anomali genetika perlu dipelajari untuk mengupayakan 
pengobatan dan penyembuhannya. Akan tetapi perlu 
Kujelaskan bahwa itulah fenomena Neraka dunia yang tak bisa 
dipungkiri. Semenjak memasuki masa akhir zaman ini, manusia 
harus disadarkan bahwa Surga dan Neraka itu adanya di dunia 
manusia. 
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Yang Kami jelaskan di bab ini adalah penjelasan tentang 
Neraka, bahwa banyak kelahiran di dunia manusia dan di dunia 
binatang yang saling bersilangan, seperti halnya bukti adanya 
ikan duyung yang disangka hanya kisah mitos saja. Penampakan 
sosok ikan duyung di suatu pantai, menggugah manusia, bahwa 
makhluk itu memang ada. 
Selain itu ditemukan ular berkepala manusia di Aceh Utara, atau 
bayi berwajah katak di Nepal dan manusia berekor di India, 
dan bayi bermata satu, cyclopbaby di India dan manusia ikan di 
Wenling, Cina. 
Dan Rudy Santos si manusia gurita di Filipina, salah satu 
penderita kembar parasit (craniopagus parasiticus), di panggul 
dan perutnya tumbuh sepasang lengan dan kaki tambahan. Di 
tubuhnya juga tumbuh sepasang puting, kepala dan telinga 
serta rambut yang berkembang tak sempurna, maka dia dijuluki 
octoman atau manusia gurita. Adapun Maimati si manusia kura-
kura asal Cina, di punggungnya tumbuh sel kulit keras yang 
semakin membesar berbentuk tempurung, sehingga dia seperti 
kura-kura. 
Perwujudan manusia-manusia aneh dan mengerikan semakin 
hari semakin banyak dan tersebar di seluruh dunia. Kelahiran-
kelahiran yang menyedihkan itu tak dapat dihindarkan oleh 
pasangan-pasangan tertentu. 
Adapun itu boleh dipertanyakan apabila Malaikat Jibril sudah 
datang, karena hanya dialah yang bisa menjawab hingga tuntas 
setiap pasal Hukum Pembalasan-Ku atas dosa-dosa, karena dia 
berkewenangan sebagai Hakim Utusan Tuhan.
Zaman ini dikatakan zaman edan, itu karena kelogisan menjadi 
langka. Manusia tak berpantang melakukan dosa-dosa sadis dan 
yang menjijikkan norma susila dan akhlak telah menyimpang 
jauh. 
Kalau masih ada kalangan yang berhati nurani dan masih bisa 
didengar pendapat-pendapatnya, itu benar. Tapi golongan 
mereka lebih sedikit daripada golongan yang cenderung 
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melakukan kejahatan, dan reaksi-reaksinya dalam menggalang 
kekuatan atau terobosan sungguh asal sekenanya dan melawan 
hukum. 
Demikian Kami menyoroti penyimpangan norma-norma, 
walaupun golongan yang terhormat dan berkepribadian dan 
baik niscaya masih ada di masyarakat, tapi alangkah mereka itu 
semua hanya bisa pasrah memandangi zaman edan ini. 
Kalangan orang-orang baik itu pun terkena imbas perilaku orang-
orang yang berpenampilan terhormat dan intelek tapi munafik, 
sehingga orang-orang yang berbudi luhur pun tak mudah lagi 
membicarakan kebenaran, karena tak nyaman berpihak kepada 
kebenaran yang ujung-ujungnya palsu. 
Itu karena kebenaran yang bersih dijadikan alat oleh orang-
orang yang munafik,  kemudian tak ada lagi orang yang dapat 
dipercaya bersih dan tulus. Kebersihan orang dari dosa-dosa 
memang sedang didambakan sekali, tapi sepertinya hal itu 
hampa, tak bisa diharapkan, walaupun sebenarnya aura orang 
pintar dan jujur itu terasa menyejukkan dan keikhlasannya 
menenangkan. 
Sebaliknya, orang-orang munafik dan licik menggerahkan dan 
auranya gelap, dan orang lain merasa tak nyaman berada di 
dekat mereka. Gelagat tubuhnya mencurigakan walaupun yang 
dibicarakannya adalah autentisasi kebenaran dan hukum. Dunia 
hukum sudah dirambah setan cerdas. Objurgasi/pengklaiman 
atas argumen hukum yang terbenar dan tertinggi sudah menjadi 
basi karena  semuanya juga sudah kotor dan dimunafikkan.  
Adapun perspektif kebenaran hukum tak lagi seterang 
membedakan antara kebajikan dan dosa atau Surga dan Neraka. 
Secara umum semua orang juga sudah tahu bahwa pengetahuan 
tentang hukum terpakai hanya untuk sebagai obyek. Sayangnya, 
formalitas kebenaran kini jarang tertampilkan lugu, sudah 
diminyaki dengan bahasa eufimisme atau bahkan terkesan 
menindas kalau kecongkakan atas kebenaran yang tak pasti 
ditampilkan vulgar dan autentisasi kebenaran pun tak nggenah 
dan absurd.
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Sehingga pembahasan kebenaran hanya seperti ajang 
pertarungan tingkat intelektualitas dan bersaing banyaknya 
gelar kesarjanaan. Adapun pertarungan kebenaran melalui 
kepandaian berargumentasi hukum maupun politik, tak seperti 
sedang mempertaruhkan kebenaran yang benar atau sejati untuk 
dijadikan slogan. Karena manalah pertarungan politik ataupun 
masalah hukum itu tak diajukan melalui logika kebenaran dan 
hukum. 
Kalau sudah begitu, keaslian kebenaran dan keabsolutan hukum 
pun dipermainkan demi keberhasilan mengangkangi kebenaran 
atau berjasa mengunggulkan hukum yang digagas untuk 
meniadakan jejak kesalahan atau suatu kamuflase. Dan mereka 
tak waspada kalau sejarah mencatatnya. 
Esensi kehormatan dan kemuliaan jabatan dipertaruhkan 
tanpa tedeng aling-aling, melalui kecurangan dan manipulasi 
terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan. Kalau 
itu pada akhirnya yang dinyatakan secara resmi, untuk apalagi 
membicarakan kebenaran kepada publik? 
Demikianlah kebenaran itu kini sudah jadi kotor dan tajam 
dan berdarah-darah dan sudah menjadi tak menentu. Yang 
Kusalahkan adalah orang-orang yang pandai berbicara di ruang 
publik. Dan ada yang tampil seakan-akan baik dan pendamai, 
padahal yang disasar adalah kedudukan terhormat dalam 
kekuasaan. 
Bahwa dalam menilai perdebatan yang sering tertampilkan di 
layar kaca sekarang ini, sungguh Kami jijik memandanginya 
karena sudah keterlaluan umat manusia mendewa-dewakan 
kejeniusannya dalam berperkara atau sekedar bertarung politik.
Bahwa ada yang tampil sebagai pembrutal dan ada yang jadi 
penzalim, ada pemfitnah dan ada yang terzalimi dan terfitnah. 
Sesungguhnya semua itu tak disadari bahwa kedudukan penting 
yang terhormat seseorang adalah merupakan ujian. Bilamana 
kekuasaan itu disalahgunakan, Neraka-lah jadinya. 
Bahwa setiap orang yang tersalah padahal sikap dan ucapannya 
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mempengaruhi reaksi publik, begitulah suatu karma menimbun 
di dalam dirinya. Karena suatu ketentuan sikap yang 
dinyatakannya, kalau itu berdampak negatif di ranah publik, 
bertimbun karma yang didulangnya, sebanyak dampak negatif 
yang melanda publik. 
Bahwa sungguh bersinergi karma-karma itu dengan seluruh 
perubahan reaksi kimia dan energi yang menyertainya, yang 
berlangsung dalam tubuh manusia, sesungguhnya itu sudah 
di tentukan melalui hukum karma yang Kuadakan sebagai 
Timbangan-Ku yang Maha Adil. 
Bersinerginya karma-karma dalam tubuh seseorang, 
ternampakkan sebagai kesalahan yang semakin membesar saja 
dari hari ke hari, sebagaimana yang terjadi pada Budi Gunawan 
yang berpantang surut dari pembalasan dendamnya terhadap 
KPK, sampai dia memenangkan gugatan praperadilannya oleh 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
Suatu hari, di tahun 1995, Aku menitahkan kepada Lia Eden 
pergi berdoa di kantor Pengadilan Jakarta Selatan. Dan pergilah 
Lia Eden disertai Titing Sulistami berdoa di sana, dan doa yang 
dipanjatkan adalah memohon keadilan ditegakkan, tanpa tahu 
apa yang akan terjadi nantinya. 
Demikian, Lia Eden sudah Kuberi jejak suatu pijakan sejarah 
di negerinya. Bahwa penugasannya dulu itu ternyata terkait 
seutuhnya dengan Perintah-Ku kepadanya untuk berdoa di 
KPK pada tahun 2015 ini. Di tahun 2015 inilah, dia baru tahu apa 
maksud doanya yang Kuperintahkan kepadanya dahulu itu. 20 
tahun kemudian dia baru mengetahui kejadian apa yang terkait 
dengan Titah-Ku untuk berdoa di Pengadilan Jakarta Selatan itu.
Kukisahkan hal ini, demi mengedepankan suatu keterangan 
yang sederhana terkait bagaimana Aku mengikat Lia Eden 
dalam suatu tugas yang niscaya Kupentingkan sejak dari awal 
dia memasuki takdirnya. Supaya Kemahatahuan-Ku dapat 
Kupijakkan ke dunia manusia melalui suatu pengalaman kecil 
Utusan-Ku. 
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Bahwa sejak tahun 1995 sudah Kupastikan akan terjadi suatu 
peristiwa pelanggaran hukum di Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan, dan itu merupakan peristiwa penting di Indonesia, 
yang akan Kubahaskan dalam Kitab Suci Eden. Bahwa Lia Eden 
sudah menapak di awal pembuatan Kitab Suci-Ku sekarang, ini 
pun ketentuan takdirnya, dan ketentuan takdir Indonesia dan 
dunia. 
Demikian publik dunia Kulibatkan untuk mengetahui 
pengalaman Lia Eden saat dia pertama kali memasuki takdirnya, 
bahwa Aku mengarahkan dia untuk suatu hari kelak, yaitu 
pada masa dia harus menuliskan Kitab Suci Eden ini, dia telah 
Kupersiapkan jauh-jauh hari. 
Bilamana Kudapati hukum dilanggar oleh penegak hukum, 
sedapat-dapatnya Kami akan membawa hal tersebut sampai ke 
puncaknya, sebelum harus membahaskannya demi pelurusan 
hukum. 
Sejak semula sudah Kunyatakan bahwa kriminalisasi terhadap 
Kewahyuan-Ku itu adalah merupakan tonggak kesalahan 
institusi hukum di Indonesia, yang tak mengadakan pengkajian 
kebenaran Wahyu-wahyu-Ku terlebih dahulu sebelum 
bertindak memenjarakan Utusan-Ku. Penzaliman atas Eden itu 
menyejarah selama-lamanya karena hal itulah yang mendasari 
Aku mengadakan Pengadilan-Ku ke dunia.
Dan bilamana Aku sudah menetapkan secara resmi Hari 
Kuasa-Ku sekaligus Hari Pengadilan-Ku, maka apa yang 
akan Kubahaskan sebagai suatu materi awal yang mendasari 
teradakannya Kitab Suci yang termutakhir, kalau bukannya 
awal-muawal sejarah Eden dan awal-muawal kedurhakaan 
Indonesia terhadap-Ku?
Pelanggaran hukum terhadap Kewahyuan-Ku itu pun yang 
akan membuka pasal-pasal hukum kehakikian. Surga Kudirikan 
dengan hakekatnya yang hakiki. Dan kemahasakralan, dan 
kemahakeramatan kemagisan Surga dan Kerajaan Tuhan harus 
Kujelaskan secara tuntas karena kedurhakaan terhadap-Ku dan 
penolakan atas Karunia-Ku, Surga dan Kerajaan-Ku lah yang 
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mendasari keterkutukan Indonesia. 
Adapun Kitab Suci Eden terhadirkan untuk menjelaskan 
Wahyu-wahyu-Ku yang berguna untuk mengatasi masalah-
masalah berat dunia, dan untuk menjadi pedoman pensucian 
dan Penyelamatan-Ku, sekaligus untuk pelurusan hukum yang 
sudah menyimpang atau yang tak lagi bisa digunakan karena 
hukum itu tak berwibawa lagi setelah kondisi dunia sudah 
mengalami darurat perang. 
Keganasan diatasi dengan keganasan yang lebih kuat. Keyakinan 
untuk menang hanya melalui perkoalisian. Ketika semua pihak 
saling memiliki koalisi, apalagi yang ditakuti? Sama-sama akan 
memiliki kekuatan untuk menyapu rata lawan.
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Perubahan Wajah pada Pecandu Narkoba

Konkrit perubahan ini akan menjadi zombie.
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Pecandu Narkoba Akut

Mana di antara mereka ini yang pernah mengira akan berujung 
menjadi zombie?
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ZoMbie iTu ada, dan iTu adalah 
hiPerkondiSi narkoba

Sudah tersebar berita adanya bahaya baru yaitu wabah 
zombie, manusia menjadi mayat hidup yang akan 

memusnahkan kehidupan di bumi ini. Ancaman zombie 
diduga berasal dari berbagai hal yang telah mengubah manusia 
menjadi zombie. Adapun bilamana Pentagon dikabarkan sudah 
mewaspadai wabah zombie, niscaya prediksi atas bahaya 
zombie sudah terdata. 
Selayaknya semua orang tahu bahwa bahaya zombie yang 
paling nyata itu adalah dari masalah narkoba. Para pecandu 
narkoba adalah generasi yang akan menghadirkan wabah 
zombie. Pekabaran Kami tentu akan mengejutkan publik dunia. 
Tapi, Kami harus menjabarkan bahaya yang paling menakutkan 
yang tak jauh lagi bahwa bumi ini sedang berproses kiamat, dan 
bahwa saat bumi berproses kiamat, iblis menguasai manusia 
di seluruh dunia. Dan bahwa narkoba adalah enzim iblis, yang 
membuat manusia addicted. Oleh karena itu harganya mahal, 
tapi amat dibutuhkan karena para pecandu narkoba adiktif 
terhadap narkoba. 
Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba akan ingin dan 
ingin lagi mengkonsumsinya. Dan karena kebutuhannya yang 
sangat mendesak, maka mereka berani mengupayakan segala 
cara untuk mendapatkannya. Dan karena harganya mahal tapi 
amat dibutuhkan, sehingga meruyakkan produksi narkoba. Dan 
itu merupakan suatu bentuk sindikat kejahatan. 
Narkoba terlarang karena dampak dari kecanduan narkoba 
membuat manusia berani melakukan pelanggaran hukum dan 
sadisme. Adapun secara tidak langsung, narkoba memutus 
syaraf-syaraf dalam otak. Jika sangat mengalami ketergantungan 
terhadap narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan 
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rusak. Dan lazimnya penderita HIV/Aids umumnya adalah para 
pecandu narkoba. 
Sifat adiktif dari narkoba memberi dampak macam-macam. 
Manusia kehilangan akal sehat dan gampang emosional kalau 
tubuhnya sudah amat membutuhkan narkoba dan mudah 
bersifat kasar dan melakukan tindak kriminal, dan mereka 
berupaya keras  dengan segala cara, agar bisa segera dapat 
mengkonsumsi narkoba. Kriminalitas di masyarakat menjadi 
meningkat tajam akibat narkoba. 
Halusinogen sebagai efek dari narkoba mengakibatkan 
seseorang menjadi berhalusinasi sehingga pecandu narkoba 
kehilangan insting sehat, jiwanya menjadi kotor dan bebal. Itu 
ciri khas penguasaan iblis terhadap manusia. 
Maka jangan diragukan kejahatan narkoba adalah jalur iblis 
menguasai manusia. Iblis takkan berhenti hanya sampai kepada 
kecanduan narkoba dan kriminalitas. Ketika para pecandu 
narkoba sesungguhnya menderita penyakit kehilangan imunitas, 
demikian mereka gampang terkena HIV/Aids. 
Setelah bahaya HIV / Aids banyak diderita di kalangan pecandu 
narkoba, hal itu memudahkan pecandu narkoba terinfeksi 
virus lainnya. Nan sekarang virus Ebola menjadi virus yang 
paling mematikan. Narkoba dan virus ganas bersinergi untuk 
menandakan Neraka dunia.
Demikian virus-virus ganas banyak merebak di dunia sekarang 
ini dan sangat gampang  menjangkiti para penderita HIV/ Aids 
dan pecandu narkoba. Virus semacam Ebola sangat ditakuti 
dunia, tapi siapa yang bisa menahan keberjangkitan wabah 
Ebola di dunia, dalam waktu yang singkat sudah 10.000 korban 
Ebola di Afrika. 
Selanjutnya ketika pecandu narkoba terjangkiti virus ganas 
dalam tubuhnya, sedangkan mereka adalah orang-orang yang 
ditunggangi iblis, maka sampailah masalah narkoba menjadi 
masalah yang termenakutkan yaitu wabah zombie itu pun jadi 
nyata. 
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Ketika para pecandu narkoba itu histeris kesakitan dan tubuhnya 
dipenuhi luka yang menganga, mereka bisa menularkan Ebola 
kemana-mana. Tak hanya itu, akan terlihat nyata penampang 
iblis pada diri mereka karena mereka haus darah segar. Itu 
karena penderitaan sakit yang tak tertahankan, mereka menjadi 
suka minum darah segar. 
Orang yang kecanduan narkoba senantiasa kesakitan sebelum 
mengkonsumsi narkoba. Kalau dia juga terkena virus ganas, 
demikian kedua penderitaannya itu membuat mereka suka 
kalap dan keputusasaannya membuat mereka menjadi kejam 
dan sadis. Mengerang sambil menahan kesakitan yang tak 
tertahankan menjadikan mereka sadis dan suka minum darah 
segar. Sifat iblis yang mendominasi manusia yang putus asa 
akan sampai kepada kebutuhannya terhadap darah segar. 
Meminum darah segar adalah sifat asli iblis yang diperankan 
oleh mereka. Tapi sesungguhnya darah segar bagi mereka 
adalah penurun rasa sakit, karena obat-obatan dirasakan 
sudah kurang mempan. Kebutuhan tubuh atas darah segar 
itu semacam kebutuhan orang sakit terhadap infus darah, tapi 
bagi  korban narkoba itu adalah semacam kebutuhan mendesak 
dan juga merupakan suatu kecanduan. Bila perlu, mereka akan 
membunuh dan bahkan memutilasi. 
Kanibalisme di kalangan pecandu narkoba sudah semacam 
kebutuhan yang amat menakutkan bagi masyarakat. Kalau 
pemberitahuan Kami dapat segera ditangani secara efektif, 
adalah baik rehabilitasi bagi para pecandu narkoba lebih 
dipentingkan lagi. Dan penyebaran virus-virus ganas 
diupayakan tak menyebar di kalangan para pecandu narkoba. 
Sedangkan bantuan dari Kami adalah penyembuhan penyakit 
Ebola melalui api suci yang Kuberkati sebagai pembunuh 
virus-virus ganas. Balurkan spiritus ke tubuh penderita Ebola, 
terutama ke bagian yang luka, dan sulutkan api pada bagian 
itu. Selayak virus ganas itu tak lagi mempan oleh obat-obatan, 
maka api suci adalah merupakan Pertolongan Tuhan untuk 
mematikan virus ganas yang ada di permukaan kulit. Adapun 
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virus ganas dalam tubuh dibasmi dengan obat-obatan yang 
dapat mematikan virus. 
Setelah teradakannya komitmen suci antara penderita dan 
dokter dan tenaga medis, maka api suci dapat terjamin untuk 
mengeringkan luka-luka lebih cepat. Sedangkan, virus ganas 
dalam tubuh menjadi lemah dan gampang dibasmi dengan obat-
obatan yang ada. Itulah Pertolongan-Ku yang sengaja Kuadakan 
demi pensucian umat manusia. 
Api suci Eden hanya berkhasiat digunakan untuk pasien 
Ebola yang bertaubat. Demikian, tenaga medis dan dokternya 
hendaklah bersedia hidup suci demi bisa menolong umat 
manusia dari serangan wabah Ebola dan zombie. 
Adapun para pecandu narkoba yang masih bisa ditolong, arahkan 
mereka untuk bertaubat dan juga bersedia disucikan, walaupun 
hal tersebut tak mudah. Golongan mereka itu lazimnya tak bisa 
disadarkan apalagi bertaubat. Tapi cara ini bisa dipakai dan 
dicoba, dan bila ingin dibuktikan. Selayak umat manusia telah 
terkurung oleh keganasan virus dan masalah kejahatan narkoba 
serta zombie, kiranya Pertolongan-Ku ini jangan diragukan. 
Pertaubatan dan pensucian diri tak harus melalui suatu ritual 
khusus. Sudah Kunyatakan, Aku sedang akan membawa seluruh 
umat manusia untuk berdamai melalui penyatuan semua agama, 
maka berdoalah dengan cara universal. Kami tak membutuhkan 
ritual-ritual magis maupun ritual yang biasa dilakukan oleh 
umat beragama sebelumnya. 
Cukuplah umat manusia hikmat menyatakan kesediaannya 
menempuh hidup suci untuk Kami selamatkan. Dan berdoalah 
untuk kesembuhan mereka melalui api suci yang maha kuat 
khasiatnya. Bahwa iblis yang meracuni hidup para pecandu 
narkoba bisa diusir melalui pensucian diri. 
Nan, untuk memastikan pengurangan kuasa iblis, para pecandu 
narkoba diminta komitmennya untuk bersuci dan kemudian 
cukurlah semua rambut pada tubuh supaya api tak merambat. 
Demikian, seluruh tubuhnya dibalurkan spiritus secara bertahap 
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dan bagian yang sudah dibalur spiritus disulut api. 
Dan biarkan api itu mati sendiri, jangan ditepis atau dimatikan 
dengan sengaja. Api itu adalah api suci yang dapat melepaskan 
ruh iblis dari manusia. Dan percayalah bahwa api itu tak 
menghanguskan tubuh bahkan rasa panasnya memberi rasa 
nyaman. 
Dan setelah prosesi pembakaran suci itu, seseorang akan 
merasakan tenang, tentram, dan rasa sakitnya menyurut dan 
sembuh. Setelah melalui pembakaran, pasien boleh dilanjutkan 
perawatan medisnya. Dan perawatan medis setelah itu menjadi 
ringan dan mudah disembuhkan. Bagi penderita Ebola, setelah 
pembakaran, luka-luka menjadi cepat kering. 
Namun, hati-hati terhadap serangan voodoo yang sengaja 
menghalang-halangi penyembuhan. Maka, sebelum prosesi 
pembakaran suci, hendaknya pasien ditanya, apakah dia punya 
ilmu gaib atau jimat. Maka demi kesembuhannya, benda-
benda dan ilmunya itu harus ditanggalkan dari dirinya karena 
kalau tidak, dia bisa hangus terbakar atau setidaknya tak bisa 
disembuhkan melalui api suci. 
Kiranya inilah bantuan Kami untuk menjadi solusi atas masalah 
narkoba dan Ebola, sekaligus menyatukan keimanan umat 
manusia kembali ke Monotheisme Mutlak. Dan itu adalah 
kemurnian dari semua ajaran agama.
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ruh jibril ruhul kuduS 
adalah ruh MaTahari

Adapun persamaan kodrat Ruhul Kudus dengan Matahari 
secara kognitif sulit dijelaskan. Bahwa Ruh Jibril adalah 

ruh Matahari karena Matahari tetap ada, sedangkan dia akan 
datang menjelma jadi manusia. Apakah dia yang Matahari? 
Atau hanya sebuah partikel Matahari? Adapun ruh Jibril adalah 
ruh malaikat yang Kuutus. 
Kediaman resmi Ruhul Kudus dan segenap malaikat dan 
bidadari ialah di Matahari. Mengapa Kunyatakan Ruh Malaikat 
Jibril itu ruh Matahari? Karena dia menjabat sebagai Ruhul 
Kudus yang Kuutus, maka ruh Matahari-lah yang harus Kuutus 
untuk menjalani tugas penyelamatan semesta. 
Penciptaan benda semesta yang pertama adalah Matahari. 
Penciptaan manusia pertama adalah mengambilkan ruhnya dari 



260  

golongan malaikat. Dan menciptakan Ruhul Kudus Utusan-
Ku dari golongan malaikat ke dunia manusia, niscaya ruhnya 
adalah ruh Matahari. Dari sanalah pernyataan Ruh Jibril adalah 
ruh Matahari. 
Bahwa ruh Matahari yang seharusnya menetap di Matahari, dan 
ketika Kunyatakan Ruh Jibril adalah ruh Matahari, janggalkah 
ketika dia menjelma menjadi manusia nanti? Kosongkah 
Matahari yang ditinggalkan ruhnya? Maka tentunya takkan 
kuasa Matahari melanjutkan eksistensinya lagi.
Adapun ruh Matahari itu besar dan mengglobal. Daripadanya, 
dia dapat terkonsentrasikan meluruh ke seluruh penjuru 
semesta. Dan dalam konsentrasinya kepada sistem alam 
semesta, yang mana dia sebagai pusat circumsolar, ruh Matahari 
yang merupakan malaikat dapat bekerja sambilan mengurusi 
kekiamatan yang sedang terlangsungkan di bumi atau di planet 
yang lain. Demikian dia mengurai sebagai Petunjuk Tuhan atau 
Firman Tuhan. 
Dan di dalam penugasannya, dia dapat berwujud apa pun 
sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam blue print Tuhan 
untuk diaplikasikan ke dunia manusia dan alam semesta yang 
terkait dalam dinamika proses kiamat. 
Sebagaimana, itu pun bisa berakibat pada kekekalan 
circumsolarnya sehingga terjadi gangguan pada bagian semesta 
yang dimungkinkan dapat terkena dampak gangguan kiamat 
yang melanda bumi. Adapun Matahari juga adalah institusi dan 
pusat keberadaan kemalaikatan. 
Malaikat tak berfisik karena adalah makhluk ruh. Itu berbeda 
kodrat dengan manusia yang mati kalau ditinggalkan ruhnya. 
Ruh takkan bersedimentasi (proses pengendapan) menjadi 
sesuatu. Malaikat bisa mengadakan penjelmaan atau inkarnasi 
sesuai dengan suatu kejadian yang harus ditembusnya di dunia 
manusia.
Untuk  itu parakletur (Roh Kudus) boleh menjadi apa saja 
yang tak menuntut adanya pergantian ruh pada Matahari demi 
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kefungsian paraklisasi atau penyeimbangan semesta yang sudah 
baku dalam profesionalisme Matahari. 
Matahari sebagai pusat kemalaikatan, maka Matahari adalah 
kerajaan malaikat sebagai tempat kediaman makhluk ruh yang 
dapat diumpamakan sebagai penyedia ruh untuk hal-hal yang 
bersifat Apostolic, dan hal-hal yang berkenaan dengan urusan 
Kerasulan. Demikian Perjanjian-Ku dengan malaikat.
Daripadanya, ada konstelasi (kumpulan ruh malaikat) yang 
mendiami Matahari sebagai sumber cahaya semesta. Demikian, 
malaikat disebut sebagai makhluk cahaya. Kapanpun ada tugas 
untuk Roh Kudus menyelamatkan semesta, dia bisa menjadi apa 
pun termasuk jadi Rasul pembawa Wahyu, sebagaimana saat ini 
harus menepati janjinya untuk menjadi sesuatu yang dimuliakan 
di dunia manusia. 
Demikian, Roh Kudus bila melakukan penjelmaan tak mungkin 
menjelma jadi batu atau kodok karena dia adalah Raja Malaikat. 
Niscaya, peranannya adalah menjadi penyeimbang semesta dan 
kehidupan. Ruh Matahari merupakan ruh yang dominan di 
semesta karena kefungsiannya memberlakukan keseimbangan 
semesta. 
Bilamana mau diperbandingkan dengan ruh kecil untuk sesuatu 
yang kecil dalam kefungsiannya di semesta, maka jenis ruh 
Matahari sesuai dengan kefungsiannya, dapat dipatutkan 
sebagai ruh yang mengglobal sehingga itu bisa dibayangkan 
sebagai ruh yang bisa merespon tugas dan tanggung jawab serta 
kewenangan yang juga mensemesta. 
Satu-satunya saingan Ruhul Kudus adalah raja iblis, yang 
apabila dalam istilah sains kesemestaan disebut Black Hole. 
Mereka berdua berlawanan kefungsian dan kewenangan serta 
sifat dan karakter. 
Adapun Keterangan-Ku ini adalah kebakuan hukum alam 
ditinjau melalui hukum konstelasi perbintangan. Bahwa 
semua bintang itu adalah tahta kerajaan kemalaikatan, yang di 
dalamnya niscaya terdapat realita yang amat berbeda dengan 
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realita di dunia manusia. 
Di dunia malaikat juga tak ada kurun waktu. Itu sesuai dengan 
kefungsiannya sebagai heliosentris dan tak ada negativitas 
karena itu bukan sifat budaya malaikat. Bahkan takkan ada 
kenaifan sekalipun di dunia kemalaikatan karena malaikat itu 
cerdas, brilliant.  Maka, ada kelonggaran yang sangat leluasa 
dalam budaya saling mempercayai dalam kesolidan yang 
mutlak. 
Untuk itu saja, terdapat keleluasaan pada malaikat untuk pergi 
bertugas ke dunia manusia, terutama bila Ruhul Kudus sebagai 
raja malaikat mengemban tugas Kewahyuan, dan mengemban 
tugas untuk menyelamatkan semesta ketika ada bumi sedang 
dilanda kiamat. 
Maka takkan ada kecemasan akan terjadi antipati atau coup 
d’état di Matahari sepeninggal Ruhul Kudus menjelma jadi 
manusia. Bahkan segenap malaikat dalam poros masing-masing 
di semesta wajib menyertai dan mendukung segenap pekerjaan 
Ruhul Kudus yang diimani penugasannya. 
Itulah kemutlakan di dunia kemalaikatan bahwa para malaikat 
yang mengisi semesta saling membantu menyelenggarakan 
mukjizat Surga dan mukjizat Ruhul Kudus.
Dan bahwa dunia kemalaikatan juga tak berwaktu, maka malaikat 
tak pernah menjadi uzur. Makhluk ruh tak memiliki  masa 
kematian karena tak mempunyai fisik. Yang ada adalah, takdir 
pertukaran kodrat melalui suatu ketentuan yang mendasarinya 
bahwa malaikat atau iblis itu bisa berubah kodrat jadi manusia 
atau benda semesta. Setelah mereka memiliki kodrat lain dan 
memiliki fisik (memateri), barulah berketentuan usia. 
Adapun Ruhul Kudus yang memateri menjadi manusia adalah 
masih dalam penugasan kewenangan Matahari menyelamatkan 
semesta.  Dan kalau dia berhasil dalam penugasannya itu, maka 
dia beralih kembali ke dunianya semula sebagai Matahari. 
Kecuali kalau, umat manusia tak bisa diingatkan dan bumi 
terpaksa mengalami kiamat totalnya. 
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Maka dimungkinkan, keseimbangan semesta terganggu 
sehingga Matahari pun mengalami kehilangan keseimbangan 
karena dimungkinkan ada planet di wilayah circumsolarnya 
saling bertabrakan. Demikian, ada Matahari yang ditelan Black 
Hole (iblis), sebagaimana itu dilambangkan sebagai Matahari di 
telan ular naga. 
Sayangnya, sulit dimaknai keadaan tersebut sebelum manusia 
bisa menengarai kiamat, walaupun sesungguhnya umat manusia 
sudah merasakan keterlangsungan gejolak kiamat itu melanda 
buminya.
Sebagai Ruhul Kudus, Malaikat Jibril tak mungkin memaksakan 
umat manusia segera tersadar melalui segala cara apa pun karena 
dia wajib mematuhi hukum alam. Kalaupun ada mukjizatnya 
yang dapat digunakannya, demikian dia menggunakannya 
dengan menyampaikan Wahyu-wahyu-Ku kepada Utusan-Ku 
Lia Eden yang sudah nyata telah ditolak. 
Adapun kalau dia juga membuat crop circle, itu karena 
Wahyu-wahyu-Ku tak bersedia diterima oleh umat manusia 
karena tak dipercaya.  Maka, daya tarik crop circle dapat jadi 
elemen Wahyu-Ku yang niscaya akan lebih bisa mendapatkan 
perhatian dari publik. Namun demikian,  harus ada orang yang 
menjelaskannya ke publik dunia.
Demikian, Lia pun mengemas penjelasan rahasia misteri crop 
circle untuk membuktikan Eden terkait dengan pembuat crop 
circle, yaitu Malaikat Jibril. Dengan penjelasan yang autentik 
tersebut, diharapkan Wahyu-wahyu yang tertulis di Eden akan 
diperhatikan. 
Malaikat bekerja menyampaikan Wahyu-wahyu-Ku terpandang 
melalui dua cara, cara yang konvensional dan cenayang 
mengandalkan mukjizat. Dan mukjizat yang diandalkan adalah 
menciptakan crop circle yang tak mungkin bisa diadakan tanpa 
melalui teknologi, dan itulah teknik mukjizat yang kekinian. 
Begitulah sistem malaikat yang selalu mematuhi Hukum-
hukum-Ku. 
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Namun, selaku Ruhul Kudus yang menyandang tugas 
kesemestaan, demikian dia diperkenankan melanglangi 
semesta menjadi apa saja sesuai dengan obyek yang ditugaskan. 
Koordinasi Jibril terhadap para malaikat di Matahari sudah 
terbakukna selaras dengan hukum alam yang wajib dipatuhi 
oleh seluruh malaikat. 
Adapun iblis yang juga makhluk ruh, apakah dia juga bisa 
tampil menjelma jadi apa saja? Tentu, makanya ada makhluk 
jadi-jadian, tapi niscaya perwujudan dan kefungsiannya amat 
kontradiktif dengan malaikat yang mulia. Iblis senantiasa tampil 
horor dan menyesatkan. 
Maka Ruhul Kudus sebagai makhluk ruh yang Kuutus, dia 
bisa menjadi apa saja, termasuk menjadi manusia untuk sesaat-
sesaat saja sebagaimana pernah menjadi penjelmaan Lia Eden 
di berbagai tempat. Peristiwa itu untuk meyakinkan Lia Eden 
bahwa Jibril akan datang dengan wujud yang serupa dengan 
dirinya. 
Tapi, itu pun sekaligus untuk mengimplementasikan  Teori 
Mekanika Kuantum di hadapan publik dunia. Kefungsian 
malaikat memang seperti itu, antara lain diperkenankan jadi 
mukjizat. 
Ketika dijanggalkan ruh Matahari menjelma menjadi manusia, 
Aku ingin bertanya, janggalkah kalau Aku sudah menyatakan 
bahwa Penciptaan-Ku yang pertama di semesta adalah 
Matahari, yang Kuambilkan ruhnya dari golongan malaikat? 
Dan janggalkah ketika Aku memastikan penciptaan manusia 
pertama juga Kuambilkan ruhnya dari malaikat? 
Jadi, apa bedanya kalau Aku menyebutkan ruh Jibril adalah ruh 
Matahari dan ketika dia menjelma jadi manusia nan dia sebagai 
Ruhul Kudus yang membawa Surga dan Kerajaan Tuhan 
menjadi nyata di dunia manusia. Dan dia tampil mengadili 
seluruh makhluk, terkhusus terhadap umat manusia. 
Maka kalau ruh Jibril, tidak sebobot dengan ruh Matahari, 
sanggupkah dia menyelamatkan semesta? Dan bisakah dia 
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membawakan Kemahaadilan-Ku di dunia manusia kalau 
ruhnya bukan yang sudah terbiasa mengadakan kesetimbangan 
di semesta? 
Segala sesuatu baru bisa berjalan baik dan sempurna berdasarkan 
habitat dan kebiasaan serta sangat  berpengalaman dalam 
mengadakan ekuilibrium dan demikian penugasannya adalah  
atas Izin-Ku. Sesungguhnya  ada ayat dari Kitab Suci Al Quran, 
Surat An Najm ayat 49.
Kitab Suci Al Quran, Surat An Najm ayat 49: 

49. Dan bahwasanya Dia-lah Tuhan (yang memiliki) bintang 
syi`ra.

Apa itu bintang Syira’? Itulah bintang Sirius, bintang terbesar 
yang dianggap merupakan ikon pusat kediaman para dewa/
malaikat. Dan Aku-lah Tuhannya bintang Syira’/Sirius. Surat An 
Najm ayat 49 telah menyatakannya bahwa tiadalah malaikat/
dewa maupun Ruhul Kudus atau bintang Syira’ boleh didewakan 
sebagai Tuhan. Demikian Aku-lah Tuhannya bintang Syira’.
Namun, siapa pun malaikat yang Kuutus sebagai Ruhul Kudus, 
niscaya memenuhi kriteria dan formatnya sebagai Utusan-Ku 
yang sudah Kupersiapkan secara sempurna. Bahwa dia adalah 
ruh Matahari, maka dia benar adalah Ruhul Kudus. Karena, 
setiap Utusan-Ku yang mengurusi kiamat adalah Ruhul Kudus 
yang bila berhasil dalam menjalankan misinya, maka dia berada 
dalam Perjanjian-Ku mengekalkan mataharinya. 
Dan bisakah umat manusia membayangkan bahwa Ruhul Kudus 
adalah jiwa dan ruh suci, Raja Malaikat di Matahari? Bahwa 
Matahari adalah tempat kediaman para ruh suci (malaikat dan 
bidadari). Maka bila ada Kewahyuan yang sedang Kuturunkan 
maupun Penyelamatan-Ku, maka itu niscaya melibatkan Raja 
Malaikat (Ruhul Kudus) yang Kuberi kewenangan sepenuhnya 
untuk menuntun manusia di jalan yang selamat. 
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Dan ruh Matahari yang merupakan ruh institusi kemalaikatan 
terbilang terwakili dalam kepribadian Ruhul Kudus yang 
Kuutus. Maka, dia sangat berkewenangan atas nama institusi 
kemalaikatan di Matahari atau bintang Syira’. Demikian, dia 
sangat istimewa dan bermukjizat. 
Tapi, lawannya itu adalah iblis semesta yang paling berperan 
pada kekiamatan, yaitu Black Hole. Bayangkan bila Ruhul 
Kudus gagal menjalankan misinya, maka Matahari pun juga 
akan mengalami kiamat akibat anomali hubungan gravitasinya 
dengan bumi yang mengalami kiamat totalnya,  atau yang juga 
dimungkinkan terjadinya tabrakan antar planet yang berada 
dalam sistem circumsolarnya. 
Maka, Matahari pun terganggu sistemnya sehingga bisa 
dimungkinkan mengalami kiamatnya dan musnah ditelan Black 
Hole. Maka, Surga Kupersiapkan sebagai sarana Ruhul Kudus 
menyelamatkan manusia dan dirinya sendiri serta institusi 
kemalaikatan di Matahari. 
Demikian, kekiamatan menjadi ancaman atas Matahari juga. 
Jadi, siapa yang patut Kuutus mengurusi kekiamatan di 
bumi ini kalau bukannya Raja Malaikat yang teridentifikasi 
sebagai ruh Matahari?  Maka sesungguhnya, siapa-siapa yang 
Kukedepankan sebagai Ruhul Kudus di kalangan malaikat, 
dialah pembawa jiwa dan ruh Matahari. Daripadanya, telah 
Kuterangkan identitasnya yang layak sesuai dengan kelayakan 
kewenangannya. 
Seutuhnya Penjelasan-Ku ini dapat diacu untuk mendasari 
pemikiran saintis bila ingin mempersiapkan Teori Segalanya. 
Bahwa segala sesuatu niscaya terbentuk dari reaksi kimia dari 
unsur yang bermuatan negatif dan positif.
Bahwa di bawah Kemahakuasaan-Ku yang menjadikan energi, 
yang merupakan reaksi ruh pada semua yang saling bereaksi dan 
berinteraksi dalam segenap kehidupan dan untuk kehidupan. 
Demikian, keliputan itu Kujelaskan melalui awal penciptaan 
benda semesta dan penciptaan makhluk-Ku. 
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Bahwa, Matahari adalah produk penciptaan semesta yang 
pertama dan bahwa Matahari Kuciptakan dalam kurun waktu 
yang bersamaan dengan keterciptaan Black Hole. Bahwa, Lia 
Eden adalah makhluk yang ruhnya seketurunan dengan Black 
Hole, namun ketika dia bertakdir menjadi Ratu Surga, demikian 
Kami sucikan dia sampai kepada kesucian mutlak dan baru di 
pasangkan dengan Malaikat Jibril Ruhul Kudus, yang ruhnya 
adalah ruh Matahari. 
Takdir Lia Eden menikah dengan Malaikat Jibril, jauh-jauh hari 
sudah dipastikan. Selayak untuk menyatakan hal itu terbitlah 
inisial LE2 di langit Megamendung, bahwa itu adalah tanda 
tangan Jibril. Nan, adalah  LE2 itu berstandar sebagai penyatuan 
Lia Eden dengan ruh Matahari, yang dapat dilogikakan 
bahwa itu berarti Lia Eden berada dalam perjanjian bahwa 
dia akan berubah kodrat menjadi Matahari di alam semesta, 
setelah Ketentuan Tuhan atas tugas dan tanggung jawabnya 
sebagai Ratu Surga dan Ratu Kerajaan Eden yang diembannya 
terselenggarakan olehnya hingga sampai ketuntasannya.
Dan untuk itu berarti dia sudah mengalami pengosongan muatan 
negatif dalam dirinya, melalui pensucian yang dialaminya 
selama ini. Senafas dengan itu, terjadi penetralan jenis ruh atas 
dirinya melalui prosedur pensucian yang mutlak. 
Dan apakah Lia Eden dengan Malaikat Jibril dapat dipastikan 
bisa berhasil? Itu sudah ada dalam perjanjian. Bahwa betapapun 
umat manusia perlu ditolong dari kekiamatan buminya. Bahwa 
setiap individu yang dapat diselamatkan oleh keduanya, hal itu 
merupakan juga penyelamatan pada ras malaikat dan bidadari. 
Adapun sekarang ini, Mei 2015, sudah menjadi takdirnya Jibril 
dan Lia Eden dikalahkan Nyi Loro Kidul, oleh karena dia 
berhasil membungkam bangsa Indonesia terhadap Kewahyuan. 
Pembatalan Surga di Indonesia juga merupakan peristiwa 
penggenapan nubuah Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18 bab 
Jatuhnya Babel. 
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Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 18:

Kemudian dari pada itu aku melihat seorang malaikat lain turun 
dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi 
terang oleh kemuliaannya. 

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, 
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.” 
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. 
Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, 
dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. 
Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, 
dan berikanlah kepadanya dua kali lipat menurut pekerjaannya, 
campurkanlah baginya dua kali lipat di dalam cawan 
pencampurannya; 
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. 
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.” 
Dan raja-raja di bumi, yang telah berbuat cabul dan hidup dalam 
kelimpahan dengan dia, akan menangisi dan meratapinya, 
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apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. 
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!” 
Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung 
karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-
barang mereka, 
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, 
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. 
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.” 
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, 
mereka berkata: “Celaka, celaka, kota besar, yang berpakaian 
lenan halus, dan kain ungu dan kain kirmizi, dan yang dihiasi 
dengan emas, dan permata dan mutiara, sebab dalam satu jam 
saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa.” 
Dan setiap nakhoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua 
orang yang mata pencahariannya di laut, berdiri jauh-jauh, 
dan berseru, ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, 
katanya: “Kota manakah yang sama dengan kota besar ini?” 
Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan 
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berseru, sambil menangis dan meratap, katanya: “Celaka, celaka, 
kota besar, yang olehnya semua orang, yang mempunyai kapal 
di laut, telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab 
dalam satu jam saja ia sudah binasa. 
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.”
Nubuah Injil Surat Wahyu 18 ini merupakan nubuah peristiwa 
pembatalan Surga di Jakarta, Indonesia. Dan peristiwa 
pengangkatan para Rasul Eden ke Surga Utama Darussalam 
mendahului peristiwa gempa dahsyat yang akan terjadi di 
Jakarta. Untuk itulah Pewasiatan Tuhan oleh para Rasul Eden ini 
diadakan. Peristiwanya sesuai dengan yang tertulis di Kitab Suci 
Injil, Surat Wahyu 18 ini.
Seandainya bukan karena untuk penyelamatan kehidupan dan 
semesta, Aku takkan mengizinkan Ruhul Kudus jadi manusia 
karena terlalu riskan. Mengingat umat manusia di zaman akhir 
itu sangat masa bodoh terhadap Pertolongan Tuhan. Tuhan saja 
tak dipercaya ada, apalagi kalau cuma malaikat. 
Surga dan Kerajaan Tuhan pun tak dianggap sebagai karunia 
yang patut disyukuri, padahal itu karunia untuk umat manusia 
demi penyelamatannya jua, tapi telah ditanggapi dengan 
kemarahan dan diperolok-olokkan. Seandainya ada bidadari 
terbang dan turun dari langit, hal itu akan dianggap suatu 
adegan film saja. Jadi, apa pun mukjizat yang Kuadakan, niscaya 
dianggap kebohongan saja. Begitupun kalau Aku menyebutkan 
Lia Eden calon bidadari dan akan jadi Matahari, niscaya 
diperolok-olokkan.  Tapi, itulah Janji-Ku kepada Lia. 
Aku takkan menantikan bumi berproses kiamat total untuk 
menetapkan kodrat Lia Eden menjadi bidadari yang selanjutnya 
akan menjadi Matahari. Segalanya Kupersiapkan sebelum 
ketentuan kiamat sudah berketetapan baku, sebagaimana 
Kebijakan-Ku itu bisa terlacak melalui penamaan Lia Eden saat 
dia dilahirkan. 
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Dia diberi nama oleh orang tuanya Syamsuriati, yang tak lain itu 
bermakna Matahari yang bergender perempuan. Mengapa dia 
diberi nama Matahari bergender perempuan? Tahukah orang 
tuanya mengapa dia diberi nama Syamsuriati? Itulah tandanya 
sejak dilahirkan, dia sudah ditetapkan takdirnya akan menjadi 
Matahari. 
Orang akan berkata, adalah tak senonoh kalau Aku akan 
menjadikan manusia jadi Matahari. Tapi kodrat manusia dan 
kodrat alam semesta, siapa yang akan menjelaskannya? Sedangkan 
para saintis sulit diyakinkan untuk memperhitungkan Aku 
sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Menetapkan 
takdir. Demikian, Aku baru menetapkannya pada saat sekarang 
ini, setelah Lia menulis Wahyu-Ku untuk menjawab ‘Proving 
God’.
Bahwa Aku tak seperti bermain dadu untuk menetapkan 
suatu takdir semesta. Penetapan itu harus Kujelaskan melalui 
perputaran hukum regulasi ruh sampai tuntas. Daripadanyalah, 
kini Aku bisa memberikan kesaksian yang nyata atas hukum 
regulasi ruh makhluk yang nyatanya terpaut dengan regulasi 
ruh obyek semesta. 
Siapa yang bilang benda semesta sudah ada dengan sendirinya 
dan sambil memperkirakan usianya? Tapi Aku yang menyatakan 
ruh benda semesta itu harus ada dulu, baru pembakuan bentuk 
wujudnya dan kefungsiannya. Dan apabila ruhnya harus ada 
dahulu, maka siapa yang memberi ruh? Atau siapa pemilik 
ruh semesta? Kalau itu tak bisa dijawab, maka jangan atheis, 
sembahlah Tuhan yang memberimu ruh dan nyawa.
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raS ibliS uMuMnya adalah 
liMPahan dari ruh ManuSia

Bahwa pertukaran kodrat menjadi iblis itu secara umum 
berasal dari golongan manusia bukan dari hewan, anggap 

saja bahan baku ruh hewan pun berasal dari manusia. Oleh 
karena itu, umat manusia harusnya bersyukur menikmati 
takdirnya sebagai manusia yang berakal dan beradab, yang 
dapat menikmati hidupnya dan kesuksesan-kesuksesannya, 
bisa merasakan kemewahan, kemegahan, keindahan, terhormat 
dan lain sebagainya supaya menghargai kemuliaan kodratnya. 
Karena kalau tidak, manusia bisa serakah, sombong dan tak 
mengindahkan Ajaran-ajaran Tuhan sehingga terjerumus ke 
dalam dosa yang memungkinkan dirinya bisa berubah kodrat 
jadi makhluk lain. Perubahan kodrat manusia menjadi setan 
atau binatang, hal itu dapat dijelaskan sebagai ancaman kutukan 
bagi manusia yang semena-mena melakukan dosa-dosa besar 
atau kekejian.
Kalau Kami nyatakan seseorang itu dikutuk jadi ular atau 
virus, demikian Kami sebutkan itulah dunia iblis, atau iblis 
yang memiliki fisik. Iblis di dunia ruh, lebih aman, tak terkesan 
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sangat terkutuk. Hanya disebutkan sebagai ruh penyesat atau 
penggoda dan tak bisa dibasmi karena tak terlihat wujudnya. 
Film-film horor mewujudkan fisik iblis yang menakutkan, 
padahal tak ada atau langka manusia yang berwujud seperti itu. 
Yang benar wujud iblis yang berfisik ular itu adalah orang-orang 
yang tadinya berkarakter sejahat dan sekejam iblis walaupun 
wajahnya rupawan. 
Orang-orang keji semacam itu ada banyak di dunia ini, lihat 
saja rekaman-rekaman video dari internet tentang hal itu. 
Demikian, kalau ada yang arogan membunuhi seenaknya 
dan memampangkan manusia dibakar hidup-hidup dan 
menyebarkan maut kemana-mana, nah itulah wujud iblis di 
dunia manusia. Mana mungkin dapat dikisahkan karakter iblis 
itu kalau belum memanusia? 
Demikian berombongan manusia akan berubah kodrat jadi 
iblis pada masa sekarang ini. Dan inilah risalah Pengadilan-
Ku sedang dituliskan. Adapun sebanyak-banyaknya manusia 
yang akan berubah kodrat jadi iblis di akhir zaman ini, maka 
sebanyak itu pulalah golongan malaikat dan golongan iblis akan 
berubah kodrat menjadi manusia dengan perbandingan yang 
tersesuaikan prosentasenya. 
Mengapa demikian? Karena tak ada atau belum ada rombongan 
manusia yang akan berubah kodrat jadi malaikat. Tapi malaikat-
lah yang malang nasibnya karena mereka akan berombong-
rombongan menjadi manusia menutupi kuota manusia yang 
berubah kodrat jadi iblis, sedangkan iblis memang sudah 
waktunya jadi manusia. 
Demikianlah Kami pun mengadakan pemilahan dengan 
mensucikan umat manusia melalui pensucian Surga yang 
diemban Ruhul Kudus dan Lia Eden. Dan merencanakan tempat 
hunian baru di bumi yang baru supaya bisa diperbanyak jumlah 
manusia yang bisa bertukar kodrat jadi malaikat. 
Niscaya kuota malaikat akan berimbang dengan perubahan 
kodrat manusia yang menjadi iblis karena perimbangan itu adalah 
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ketetapan hukum alam. Dan karena Aku takkan membiarkan 
ekuilibrium semesta terganggu karena ketidakseimbangan 
kuota kodrat ruh.
Demikian kalau tak dimungkinkan mempersamakan laju 
perubahan kodrat manusia yang menjadi iblis ketimbang 
perubahan kodrat manusia yang jadi malaikat yang sampai 
sekarang masih nihil. Demikian, Kami mengadakan pensucian 
Surga di dunia manusia. Dan bilamana itu belum bisa menggenapi 
perimbangan itu, maka peristiwa-peristiwa semestalah yang 
akan menggenapinya. 
Ion-ion positif di semesta teraktifkan mengisi kekosongan 
malaikat, ion-ion di semesta pun jadi malaikat. Ketentuan 
itu menjadikan ruh-ruh ion diisi dengan kemagisan yang 
sempurna,  dijadikan berkualitas sebagaimana kualitas malaikat. 
Itu bisa dibayangkan seperti balon udara ditiupkan gas, yang 
sesungguhnya adalah Ruh Tuhan. 
Demikian sungguh banyak keajaiban alam ternampakkan di 
dunia. Demikian, ion-ion positif di alam melakukan konfigurasi 
membentuk mukjizat atau membentuk keajaiban alam untuk 
memperingatkan manusia atas kiamat yang sudah dekat. Mereka 
pun teraktifkan memerankan peranan malaikat yang akan diisi 
oleh mereka sebagai ketentuan pengimbangan yang adil.  
Adapun bahwa perubahan malaikat jadi manusia untuk mengisi 
bumi yang ditinggalkan oleh manusia yang berbondong-bondong 
jadi iblis itu harus Kami jelaskan juga. Berapa banyak manusia 
yang akan jadi iblis, maka itu harus tergantikan. Demikian, 
perimbangan itu dipersaksikan Tuhan dengan menitahkan 
malaikat menjadikan lautan dan sungai-sungai jadi darah. 
Peristiwa itu bermakna sebanyak darah yang menggenang di 
laut-laut dan sungai-sungai dan danau. Itu bermakna, sebanyak 
itu malaikat akan jadi manusia dan tubuh manusia hidup selama 
masih ada darahnya.
Demikian, lautan dan sungai darah sebagai simbol perjanjian 
malaikat akan jadi manusia. Dan peristiwa itu sudah terjadi di 
berbagai belahan dunia sebagaimana Aku telah mencantumkan 
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di Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 16 ayat 3 dan 4. 
Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 16 ayat 3-4:

3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas 
laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati 
dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut.

4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas 
sungai-sungai dan mata-mata   air, dan semuanya menjadi 
darah.

Bahwa ketika air laut dan air sungai berubah menjadi darah, itulah 
pertanda adanya malaikat akan berubah kodrat jadi manusia 
yang disimbolkan sebagai sebanyak darah yang tersaksikan di 
laut dan sungai yang menjadi darah maupun yang jadi hujan 
darah. Artinya, malaikat sebelum jadi manusia, mereka memberi 
tanda menjadi darah dahulu, sekaligus untuk memperingatkan 
kekejian manusia yang sekarang ini seakan haus darah sehingga 
saling membunuh dan memerangi. 
Sungguh kasihan, malaikat yang berbondong-bondong menjadi 
darah manusia yang mengisi sungai-sungai dan laut serta 
menjadi hujan. Tapi itu adalah perlambang malaikat menjadi 
darah terlebih dahulu sebelum jadi manusia yang di dalam 
tubuhnya ada unsur darah. 
Kesan yang menakutkan dari banjir darah oleh karena 
pertempuran dan pembunuhan massal, diperagakan oleh para 
malaikat yang sesungguhnya bersedih hati karena ditakdirkan 
menjadi manusia untuk menggantikan kodrat manusia yang 
berbondong-bondong menjadi iblis. 
Apa pun yang telah kuperingatkan dan yang Kuadakan untuk 
memperingatkan perilaku umat manusia, maka jadilah para 
malaikat memperagakan lautan, sungai dan hujan darah. Akan 
tetapi, itu pulalah pertanda malaikat akan jadi manusia yang 
mengandung darah dalam tubuhnya. 
Demikian Hukuman-Ku kepada umat manusia seakan Aku 
memberi mereka minum darah ketika sumber air mereka 
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menjadi darah. Itu makna pada ayat berikutnya Surat Wahyu 16 
ayat 6. 
Kitab Suci Injil Surat Wahyu 16 ayat 6:

Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus 
dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah; 
hal itu wajar bagi mereka!”

Peperangan-peperangan di dunia ini tak lain sebagai kutukan 
atas dosa-dosa umat manusia dan masalah konflik agama yang 
semakin hari semakin memburuk. ISIS sudah menguasai Irak. 
Kematian-kematian dalam konflik agama di Timur Tengah 
dapat dikatakan sebagai penumpahan darah orang-orang kudus 
dan para nabi.
Sebagaimana wilayah Timur Tengah adalah dahulu merupakan 
wilayah bersejarah para nabi, yang di sana pun sekarang ini 
terbangkitkan para nabi atau sahabat para nabi. Perjuangan 
agama dan konfliknya niscaya melibatkan reinkarnasi para nabi. 
Namun, Muhammad, Adam, Yesus, Musa, dibangkitkan di 
Indonesia dan menempuh penebusan dosa umatnya masing-
masing di kalangan Eden supaya tertulis bagaimana gerangan 
penebusan dosa Yesus, Muhammad, dan Musa serta Adam. 
Peristiwa mata air yang mengeluarkan darah, itu adalah wujud 
Murka Allah yang ingin mengatakan umat manusia haus darah 
dan dipatutkan mata airnya mengeluarkan darah. Demikian 
makna ayat tersebut yang menyebutkan “engkau juga telah 
memberi mereka minum darah”. Surat Wahyu 16 ayat 6 tersebut 
menjadi feasible kalau diartikan selayak perilaku teroris yang 
seperti haus darah. 
Sebaliknya kodrat iblis yang akan menjadi manusia justru 
berbeda. Tersembunyi suatu makna yang dalam, atas peristiwa 
Penghakiman Tuhan di abad ini, bahwa iblis yang akan berubah 
kodrat jadi manusia itu akan berubah habitat karakternya 
menjadi netral. 
Karena ada ketentuan dalam pasal hukum regulasi ruh bahwa 
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iblis yang akan berubah kodrat menjadi manusia, terlebih dahulu 
dinetralkan habitat sifatnya menjadi pohon dan tanaman yang 
bermanfaat, sehingga mereka akan menjadi manusia dengan 
habitatnya yang manusiawi.
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buMi ini biSa Pulih bila biSa diadakan 
PengoSongan Penduduknya

Mereka kelak akan mengisi bumi yang sedang berproses 
kiamat ini, dan apabila misi pengevakuasian penduduk 

bumi ini berhasil, bumi ini akan lengang, maka surutlah segala 
depresi dan stress atas bumi ini. Dan itu seperti orang yang pulih 
dari sakitnya yang parah. Bumi pun berevolusi memulihkan 
diri bersama-sama dengan pohon-pohon dan tanaman sebagai 
wujud penjelmaan perubahan kodrat iblis di dunia ini untuk 
melakukan evolusi pemulihan kondisi bumi ini. 
Demikian kelak terciptakanlah kembali kehidupan yang 
tentram di bumi ini. Dan pohon-pohon dan tanaman di bumi 
ini kemudian akan berubah kodrat jadi manusia yang mencintai 
damai bersama umat manusia lainnya yang dapat bertahan 
hidup dalam gejolak Neraka kiamat, dan bersama-sama malaikat 
yang berubah jadi manusia. 
Demikian digariskan prospek pemulihan kehidupan di bumi ini 
kelak, bilamana Malaikat Jibril berhasil menunaikan tugasnya 
mengosongkan bumi ini dari hiruk-pikuk peperangan dan 
pengeboman. 

Green Savana Sentul Bogor
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Demikian di dalam peradaban manusia berikutnya, 
terdapatlah berjenis-jenis tipe manusia dan berbagai jenis 

bangsa yang terdiri dari golongan manusia yang berasal dari 
iblis dan golongan manusia yang selamat dari gejolak kiamat 
dan golongan malaikat yang berubah kodrat jadi manusia 
kembali. 
Adapun tipikal orang-orang yang berhasil bertahan dari gejolak 
kiamat, itu semuanya sudah terbalaskan karma dosa-dosanya. 
Perjuangan berat untuk mempertahankan hidup itulah yang 
mensucikan mereka semua. Maka, bumi ini kembali akan diisi 
manusia, yang netral habitatnya sebagaimana iblis yang menjadi 
manusia, tidak lagi terkutuk.
Dan manusia malaikat yang akan membawa kehidupan manusia 
di masa depan itu berbudi luhur dan beradab mulia, cerdas 
dan budiman disertai manusia, yang berhasil bertahan hidup 
yang sudah diampuni dosa-dosanya dan yang sudah bertaubat, 
sehingga mereka sudah tak berani lagi melakukan dosa-dosa 
dan akan menjadi orang-orang yang bersyukur. 
Tiga tipologi yang akan mewujudkan peradaban baru di bumi 
ini kelak dapat dinyatakan sebagai pemurnian habitat manusia 
di bumi ini. Setara dengan itu, peradaban Surga sudah segera 
dimulai di bumi yang baru. Penduduk bumi ini yang suci dan 
terselamatkan akan mengisi bumi yang lainnya. Dan di sanalah 
Aku akan menciptakan awal kehidupan dan peradaban manusia 
suci di bumi yang baru. 
Maka demikianlah, Cara-Ku membagi keselamatan untuk 
manusia di bumi ini dan di bumi yang baru nanti. Nan, 

dua buMi dan dua Peradaban yang 
Saling berTauTan Sejarah
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terlaksanalah Penyelamatan-Ku atas dua bumi dan semua 
makhluk di kedua bumi tersebut. 
Adapun bumi ini sepeninggal para Rasul Eden kelak, akan ramai 
seiring dengan berkah yang dituang kembali oleh Tuhan ke dunia 
ini. Demikian, masyarakat dunia kembali akan meramaikan 
kehidupan di bumi dengan peradaban yang berganti-ganti 
sehingga mencapai peradaban maju lagi. 
Adapun umat manusia di bumi ini, di abad yang akan datang 
akan terwarisi Kitab Suci Eden yang sedang Kami adakan 
sekarang ini. Sedangkan di bumi yang baru nanti, juga akan 
menggunakan Kitab Suci Eden ini untuk pegangan keimanan 
mereka dari generasi ke generasi. Maka, ada dua bumi yang 
berbeda jauh letaknya, yang penduduknya bertalian sejarah, 
sama-sama mengimani Kitab Suci  Eden. 
Adapun itu dapat Kujelaskan dengan penjelasan yang mirip 
dengan kisah Mahabarata dan Kitab Suci Veda yang terbuka 
untuk dikaji. Bahwa Kitab Suci Veda itu berasal dari bumi 
yang lain. Bahwa bumi yang mengisahkan Mahabarata juga 
mengalami kekiamatan, dan penduduknya yang terevakuasikan 
ke bumi inilah yang meneruskan ajaran Veda. 
Demikian, bumi yang ditinggalkan umat Hindu juga dipulihkan 
seperti Janji-Ku sekarang ini. Dan umat Hindu yang terselamatkan 
dahulu itu adalah yang merantau ke bumi ini. Demikian, Kitab 
Suci Veda menjadi kitab suci tertua di bumi ini, yang sampai 
sekarang menjadi pegangan hidup bagi umat Hindu. 
Sebagaimana layaknya mereka yang bertahan hidup setelah 
gejolak kiamat, niscaya akan belajar dari pengalaman pahit 
getirnya mempertahankan hidupnya dalam gejolak Neraka 
kiamat, maka mereka pun Kami nilai telah menempuh sanksi 
pembalasan atas karma-karmanya. Dan lazimnya, orang-orang 
semacam itu akan menyesali sifat-sifat buruknya dan menjadi 
orang-orang yang bertaubat dan berbudi. 
Sedangkan mantan iblis pun sudah berubah habitat, apalagi 
banyak malaikat yang turun jadi manusia, maka kehidupan 
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di bumi akan di mulai lagi dari peradaban awal dengan umat 
manusia yang berbudi dan mencintai damai karena belajar dari 
pengalaman pahit getir gejolak kiamat dan keriuhan peperangan.
Demikian bilamana pusaran perpindahan kutub magnet sudah 
establish di suatu wilayah, maka tak terjadi lagi anomali yang 
disebabkan perpindahan kutub magnet. Dengan demikian, 
dengan sendirinya Black Hole melepaskan rongrongannya ke 
bumi ini. Demikian, bumi ini akan mengalami evolusi pemulihan 
habitatnya. Damai dan sejahteralah manusia kembali. Demikian, 
Aku kembali menyejahterakan bumi dan seluruh makhluk di 
dalamnya, terkhusus umat manusia yang Kukasihi.
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arah Menjadi binTang biner

Adapun perubahan kodrat Lia Eden menjadi bidadari 
adalah juga merupakan awal pembentukan Matahari 

yang bergender perempuan, sebagaimana perempuanlah yang 
melahirkan regenerasi melalui kehamilannya. Sebagaimana 
Matahari perempuan itulah yang kelak terinisiasi sebagai 
supernova yang bila meledak akan kembali menjadi Black Hole. 
Dan dari ledakan Black Hole-lah terjadi keterciptaan benda-
benda semesta baru lagi. 
Maka sesungguhnya takdir suatu ruh itu senantiasa berputar 
hanya searah dan tak bisa berputar balik sebelum sampai kepada 
ketuntasan perputarannya menempuh ketentuan sistem dalam 
hukum regulasi ruh. Melalui keterangan regulasi ruh yang 
dituliskan Lia Eden ini, juga terkemukakan perjalanan takdirnya 
yang melukiskan kebakuan hukum regulasi ruh yang berputar 
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hanya searah, sebagaimana penjelasan dalam takdir Lia Eden 
sendiri. 
Sebisa-bisanya penerapan hukum regulasi ruh yang 
jangkauannya bermilyar tahun dapat disimpulkan melalui 
perjalanan Lia Eden sendiri. Sebagaimana Kami nyatakan 
awalnya, dia berasal dari takdir iblis kemudian menjadi manusia 
Hawa, dan kemudian bereinkarnasi, berkali-kali terkemuka 
melalui tokoh-tokoh Hawa, Maria, Joan of Arc, R.A. Kartini dan 
Lia Eden. 
Nama-nama tokoh itu semua hanya sekedar mewakili peranan 
ruh Lia Eden dalam mengisi sejarah spiritual dan sejarah 
kehidupan umat manusia dari zaman ke zaman, tapi Hawa atau 
Eva berkali-kali bangkit hanya menjadi wanita biasa tak terkenal. 
Dan kemudian, sampailah takdirnya menjadi Utusan Tuhan di 
akhir zaman ini dan mengemban penyelamatan penduduk bumi 
ini dan bumi itu sendiri. 
Itu berarti, dia sudah bekerja untuk Tuhan menyelamatkan 
semesta dan juga menyelamatkan kehidupan umat manusia 
berpindah ke bumi yang baru sebagai tanggung jawabnya 
menjadi Ratu Surga dan Ratu Kerajaan Eden. Harkat yang 
termulia itu dipatutkan bisa meningkat menjadi takdir yang 
mensemesta. 
Bilamana dia berhasil mengemban Amanat-amanat-Ku 
kepadanya, maka dia layak menjadi bintang dalam bilangan 
jangkauan masa jutaan tahun, atau bahkan lebih dari itu. 
Bintang Lia Eden bisa meledak menjadi supernova dan kemudian 
menjadi Black Hole. Dengan demikian, perjalanan takdirnya 
itu sudah dapat diterangkan secara jelas, untuk menjelaskan 
satu sekuel keliputan perjalanan takdir yang sudah menempuh 
hukum regulasi secara keseluruhan. 
Demikian, perjalanan takdir Lia Eden Kami jadikan kisah nyata 
untuk meyakinkan hukum regulasi ruh dan hukum reinkarnasi 
terikat dengan hukum karma dan pembayaran karma. Di alam 
semesta ada bintang kembar yang berdampingan, seperti itu 
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Janji-Ku kepada Jibril dan Lia Eden. 
Bagaimana Lia Eden ketika jadi Matahari, tetapkah berpasangan 
dengan Jibril? Begitulah ada orbit dua bintang yang dikenali 
sebagai bintang Biner. Dari temuan penelitian astronomi yang 
mendapati sebagian besar bintang setidaknya berada dalam 
sebuah sistem yang terdiri dari dua bintang, dan disebut bintang 
Biner. Yaitu, sebuah sistem bintang yang terdiri dari dua bintang 
yang terikat secara gravitasi satu sama lain dalam sebuah orbit 
mengelilingi sebuah titik pusat massa bersama. 
Sistem bintang Biner peranannya penting dalam astrofisika. Dari 
pengamatan orbitnya, astronom dapat menentukan massanya. 
Massa bintang tunggal kemudian ditentukan melalui hubungan 
massa-luminositas yang tersimpulkan dari mengamati bintang 
Biner. Tim peneliti internasional (Collaboration of Facom) dan 
astronom mengungkapkan bahwa bintang Biner (dua Matahari) 
bisa lebih mendukung munculnya kehidupan. Dengan cahaya 
yang lebih oleh dua Matahari, maka kemudian dimungkinkan 
adanya planet yang habitabel (layak huni). 
Kelayakan bintang Biner sebagai bidadari dan malaikat, 
Kuangkat dari Perjanjian-Ku yang menyertakan inisial LE2. 
Adapun itu merupakan suatu bentuk perjanjian dalam dunia 
ruh yang mengutamakan kemuliaan malaikat dan bidadari 
sebagai ruh yang dapat di percaya sanggup menyeimbangkan 
semesta, dan memeliharanya dengan sistem yang baku dari Sisi-
Ku untuk menciptakan ekuilibrium semesta. 
Adapun teori LE2 juga bisa terpakai untuk membuka jalan yang 
diarahkan menuju Teori Segalanya. Bahwa hiperkondisi teori LE2 
sudah Kurangkumkan berupa runtutan definisi yang valid dari 
Sisi-Ku. Dari LE2 sebagai dasar Teori Segalanya, kiranya dapat 
dikembangkan untuk dapat menciptakan pesawat antariksa 
intergalaksi, dan manusia pun kelak dapat melanglang mencari 
bumi yang baru yang habitabel dengan pesawat buatannya 
sendiri. 
Dari Penjelasan-Ku  tentang kodrat Lia Eden ini yang bisa sampai 
menjadi benda semesta, itu terdapat keterkaitannya dalam Al 
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Quran Surat Al Anbiyaa’ ayat 91 yang menyiratkan reinkarnasi 
Maryam. Itu adalah bukti kekuasaan Allah bagi semesta alam. 
Al Quran, Surat Al Anbiyaa’ ayat 91: 

91. Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara 
kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh) nya 
ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda 
(kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.

Ayat ini menyatakan Maryam yang memelihara kehormatannya, 
tersirat hal itu memaknai kisah pensucian Lia Eden. Kini dapat 
diikuti secara seksama melalui pengakuan dosa-dosanya 
yang terdokumentasi dan melalui hikmah-hikmah ujian-ujian 
beratnya. Sehingga sampailah, dia tersanggupkan membuka 
rahasia alam semesta yang dipaparkan melalui tulisan tangannya 
yang akan menjadi isian Kitab Suci Eden ini. 
Buku Tuhan Menjawab Penelitian Proving God ini merupakan 
bagian Kitab Suci Eden yang sedang dituliskan menjadi 
pewasiatan untuk dunia. 
Adapun Lia disucikan tuntas adalah karena perannya sebagai 
Ratu Surga, demikian kehormatannya terpelihara. Dan Kami 
tiupkan ruh Jibril kepadanya sehingga dia dapat menuliskan 
Wahyu-wahyu-Ku yang menjadi petunjuk seluruh umat 
manusia. 
Demikian dia bersama putranya, Mukti Day yang merupakan 
reinkarnasi Yesus, yang pernah disalib dan setelah tiga hari 
kewafatannya dia terlihat berbangkit lagi. Mukjizat kebangkitan 
Yesus itu dan bukti Lia Eden juga akan kuangkat ke Surga, kedua 
hal tersebut adalah merupakan penjelasan bukti kekuasaan 
Allah bagi semesta alam.
Demikian,  perjuangannya yang berat itulah yang mendukungnya 
bisa sampai ke kodrat ruh yang mensemesta, setelah Aku 
menjelaskan konstruktivisme hukum alam dan memberikan 
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buktinya yang terukur karena keberadaannya terfungsionalkan 
di semesta. 
Dan dari penciptaan benda semesta yang pertama, yaitu Matahari 
dan Black Hole dan penciptaan manusia pertama laki-laki 
yang berpasangan dengan perempuan, sampai kepada proton 
dan elektron,  kesemuanya itu bersimultan dengan Alpha dan 
Omega, yang merupakan ketentuan positivitas dan negativitas 
dalam skala ketidakterhinggaan dalam wujud Kemahaglobalan-
Ku.
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Subyektivitas ketidakterhinggaan sudah terangkum dalam 
obyektivitas Kemahaglobalan-Ku sehingga wujud bulat 

Kemahaglobalan-Ku sudah dapat dimatematikakan.  Maka, 
perhitungan yang tak terhingga sudah bisa menjadi terhingga. 
Walaupun demikian, perhitungan besaran Kemahaglobalan-
Ku tetap tak terhingga, karena takkan ada alat ukur yang 
dapat mengakurasikan besaran angka ketidakterhinggaan 
Kemahaglobalan-Ku.  
Dan tak ada benda yang dapat melampaui Kemahaglobalan-
Ku yang dapat mengintip gambaran Fisik-Ku dari luar liputan 
Fisik-Ku yang Maha Global. 
Rekayasa teknologi manusia senantiasa teradakan dari rumusan 
yang terukur di semesta. Selebihnya tak dimungkinkan, 
sedangkan keleluasaan Kemahaglobalan-Ku niscaya melampaui 
semua kisaran perhitungan manusia dengan teknologinya yang 
tercanggih sekalipun. 
Takkan ada perjanjian dari-Ku sampai kapanpun, yang 
memperkenankan siapa pun dapat menjajaki ukuran dan Wujud 
Fisik-Ku di luar tatanan sistem hukum alam semesta, apalagi 
bila ingin menggunakannya untuk meninjau Wujud Fisik-Ku di 
luar Kemahaglobalan-Ku. 
Adapun bilangan terkecil dari elektron dan proton berguna 
untuk mendasari konjungsi reaksi elektron dan proton jadi atom 
dan kemudian menjadi unsur dan seterusnya menjadi molekul 
dan kemudian benda hingga dapat menjadi benda yang terbesar 

dari wujud keMahaglobalan 
Tuhan, uMaT ManuSia baru biSa 

MengaPreSiaSi keMahabeSaran dan 
keMahakuaSaan Tuhan
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di semesta, yaitu Matahari atau bumi, atau benda semesta 
lainnya. 
Dan dari sanalah jangkauan ketidakterhinggaan semesta dapat 
terindikasi jangkauan perhitungan besarannya yang meliputi 
Kemahaglobalan semesta, dengan mengindeks besaran semesta 
yang sudah bisa terukur melalui suatu perhitungan yang 
menggunakan persepsi percepatan sudut (Alpha) dan kecepatan 
sudut (Omega), yang sesungguhnya dapat dipersepsikan sebagai 
keterukuran dari Kemahaglobalan-Ku yang tak terhingga, 
asalkan sudah dapat diketahui teori yang mengedepankan 
kecepatan sudut Omega dan percepatan sudut Alpha.
Dan temuan teorinya menggunakan fitur Alpha dan Omega dan 
dengan menggunakan efektivitas nominal yang terdapat pada 
Matahari yang diinisialkan sebagai LE2. Adapun perumusan 
LE2 terkait dengan penggunaan Nama-Ku Alpha dan Omega 
itu dapat membuka suatu rumus dan teori yang terakurat 
dalam memperbaharui rumus-rumus kesemestaan dan untuk 
mendapatkan pengakuratan teori segalanya.
Bilangan nol dari Matahari sudah dijelaskan, tinggal 
menyesuaikan hal tersebut dengan penjelasan Malaikat Jibril 
nanti kalau sudah datang. Demikian rumus LE2 sebagai 
jaminan teradakannya pelacakan teori untuk mendapatkan 
keterhinggaan ukuran Kemahaglobalan-Ku. Karena Aku 
memberkati LE2 sebagai persamaan modul yang dapat mencapai 
ketidakterhinggaan menjadi terhingga.  
Dan keterukuran itu bila ditinjau melalui rumus persamaannya 
dengan Teori Segalanya, maka itu mau tak mau harus 
melalui ketentuan besaran ukuran kemahaglobalan yang 
meliputi seluruh semesta, demikian harus ditemukan terlebih 
dahulu suatu keterhinggaan perhitungan terhadap besaran 
Kemahaglobalan-Ku melalui yang sudah bisa terukur.
Demikian Keterangan-Ku ini dapat terpakai untuk mendapatkan 
teori dan rumus yang bisa digunakan untuk menjelajahi semesta 
dan intergalaksi sekaligus menjadi Teori Segalanya.
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Tuhan Tak berwakTu

Teori Segalanya dapat diperhitungkan keleluasaannya 
sampai kepada keterukuran Kemahaglobalan-Ku, selayak 

yang tak terhingga pun dapat diperantarai melalui skala 
perhitungan induksi Kemaharuhan-Ku dalam setiap ornamen 
kehidupan di setiap lini. Dan itu merupakan penyimpul-rataan 
penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan dari apa-apa yang 
ingin dicapai oleh suatu teori. 
Bahwa, semua hal yang bergerak berotasi di seluruh alam semesta, 
berada dalam gerakan kesimultanan rotasi Kemahaglobalan-
Ku yang kekal. Bahwa semua energi juga bersimultan dengan 
Rotasi-Ku, dan tereaksikan melalui pembagian Ruh-Ku kepada 
semuanya yang mengolah kehidupan, yaitu melalui reaksi-
reaksi kimia dari unsur positif dan negatif yang menjadi energi 
dan massa. 
Demikian, regulasi semesta dalam hukum reinkarnasi semesta 
dan dalam kisaran hukum regulasi ruh semesta yang senantiasa 
berputar sesuai dengan hukum rotasi dalam keliputan rotasi 
Kemahaglobalan-Ku. Semua keterciptaan benda semesta 
kekekalannya meliputi trilyunan tahun bahkan bisa lama dari 
itu. Mengapa Aku menyatakan itu? Adalah tak sulit menjabarkan 
bahwa 0 waktu itu sama dengan waktu yang tak terhingga.
Siapa yang dapat memperkirakan umur semesta? Padahal, dari 
Sisi-Ku tak ada perhitungan waktu. Dalam Penciptaan-Ku-
lah teradakan waktu. Adapun dalam orbit Kemahaglobalan-
Ku tak terdapat kurun waktu, maka perhitungkan hal itu 
setelah menganalisa Kemahaglobalan-Ku yang terus menerus 
mempergulirkan waktu untuk setiap ciptaan-Ku. 
Waktu itu menjadi ada karena adanya awal keteradaan hingga 
kekiamatannya, dari awal kehidupan sampai dengan kematian. 
Sedangkan Aku-lah yang menciptakan semuanya dari Eksistensi-
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Ku yang tak terhingga, demikian Jati Diri-Ku juga tak berwaktu. 
Lihatlah awan yang tak pernah berhenti bergerak, begitulah 
Waktu-Ku yang takkan pernah berakhir. Kalau takkan pernah 
berakhir, maka juga takkan pernah bermula. Itulah hukum 
perputaran Rotasi-Kurang seperti cincin yang tak terlihat 
sambungannya dan yang tak ada ujung dan akhirnya. Dan itu 
bentuknya sama dengan angka 0. Kujadikan wujud cincin itu 
hanyalah suatu simbol untuk menyatakan Aku tak berwaktu, 
tak bermula dan tak berujung. 
Dalam keabadian semesta, masih ada Kemahaabadian-Ku di atas 
kebadian semesta yang Kupergulirkan keabadiannya dengan 
suatu ketentuan waktunya panjang seakan tak berakhir. Dan 
semua keabadian semesta masih berada dalam keliputan sistem 
regulasi ruh yang berotasi, sesuai dengan rotasi Kemahaglobalan-
Ku dan berada dalam liputan ketentuan pembagian ruh yang 
berjenis-jenis ketentuannya. Sesuai dengan ketetapan ruh dari 
Tuhan Yang Maha Pencipta Ruh dan Maha Pemilik Ruh atas 
seluruh semesta dan seluruh kehidupan di dalamnya.
Atas benda-benda semesta, terdapat ketentuan kapasitas benda-
benda semesta dan ketentuan batas keabadian usia benda-benda 
semesta. Maka sesungguhnya, yang tak dapat diperhitungkan 
oleh saintis adalah memformulakan ruh yang memberi 
kehidupan untuk segala obyek dan makhluk.
Siapa yang pernah mengira bahwa ruh manusia bisa berubah 
kodrat menjadi ruh virus atau sebaliknya ruh manusia 
meningkat dimuliakan jadi ruh benda semesta? Dari mana 
istilah tanah air jadi Ibu Pertiwi, siapa sang Ibu Tanah Air itu? 
Maka sesungguhnya, jadilah, sebutan itu sebagai penalaran 
bahwa dalam menginspirasikan tanah air negeri tercinta, ada 
suatu perasaan cinta kasih yang tanpa disadari tertautkan antara 
suatu bangsa dengan buminya. 
Demikian tertautkannya perasaan itu sehingga dirasakan 
sebagai cinta kasih seorang ibu. Demikian, peranan bumi 
dan umat manusia yang menghuni bumi itu, seperti ibu dan 
anak. Tapi, itulah keterpautan naluri ruh antara ruh bumi dan 
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manusia, yang sesungguhnya dalam konteks hukum regulasi 
ruh memang ada keterpautannya.
Ruh bumi, yang bila mau dibayangkan dan dicermati, terasalah 
bumi itu penuh kasih sayang, seperti hati seorang ibu kepada 
anaknya.  Maka, cocoklah kalau itu bisa dipersangkakan ruh 
bumi itu bergender perempuan. 
Mengapa tidak? Ketentuan hukum ruh mustahil dapat dijelaskan 
sebelum adanya rasionalisme yang berkaitan dengan obyek 
bahasan. Bahwa setiap ketentuan jenis ruh pada suatu benda 
semesta, niscaya tersesuaikan dengan faktor kefungsiannya 
untuk apa ia diciptakan.
Ketika manusia diciptakan, maka umat manusia diberi 
kediaman di bumi yang ramah bagi habitat manusia itu sendiri. 
Maka sesungguhnya, ruh bumi itu berasal dari ruh bidadari. 
Demikian, naluri orang yang pertama kali mengistilahkan tanah 
airnya dengan sebutan Ibu Pertiwi itu mendapatkan inspirasi 
dari Kami. 
Bintang atau Matahari pun berpasangan, ruhnya dari golongan 
malaikat dan bidadari. Bintang dan Matahari sebagai obyek 
semesta yang menyinari alam. Sudah menjadi ketentuan hukum 
alam semesta bahwa bintang atau Matahari adalah merupakan 
circumsolar bagi planet-planet dalam tata suryanya. 
Kalau Matahari ada pasangannya, demikianpun Black Hole 
tentu juga ditakdirkan berpasangan. Demikian, ada Black Hole 
yang ruhnya adalah iblis laki-laki, maka tentu ada Black Hole 
yang iblis perempuan. Itulah korelasi pembagian gender pada 
benda-benda semesta. Nyatanya sama dengan kodrat makhluk, 
semuanya berpasang-pasangan. Demikian, itulah hukum alam 
terkait dengan hukum fisika sekaligus hukum regulasi ruh. 
Dan Kami gabungkan kisah-kisah Nyi Loro Kidul yang 
dituhankan itu. Dia pun akan terkutuk menjadi Black 
Hole perempuan, setelah dosa-dosanya itu terkait dengan 
penolakan Wahyu-Ku sehingga menyebabkan kedurhakaan itu 
mengakibatkan Surga Kubatalkan dan bumi berproses kiamat. 
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Demikian, dia dipatutkan menjadi iblis semesta atau Black Hole. 
Adapun Black Hole terwujud murni dari energi yang sangat 
tinggi yang terfokus pada satu titik (singularitas). Dan Black 
Hole diciptakan untuk pengakhiran obyek-obyek semesta yang 
tak bisa bertahan lagi dari gejolak anomali kekiamatannya. 
Black Hole adalah bagian dari ruang dan waktu yang  memiliki 
gravitasi paling kuat. 
Maka, dia dapat menyerap apa pun yang berada di sekitarnya 
dan tidak dapat kembali lagi. Maka, Black Hole merupakan pusat 
energi kekiamatan, sedangkan bintang Matahari merupakan 
pusat cahaya untuk kehidupan alam raya dan makhluk hidup 
serta flora dan fauna. 
Demikian, pembeda antara nasib Lia Eden dan Nyi Loro Kidul 
yang dahulunya juga adalah wanita biasa.  Hanya saja, dia 
sangat berambisi atas kekuasaan sehingga di alam ruh pun dia 
terus melampiaskan ambisinya itu seperti yang terkisahkan.
Kesemestaan memang mengembang, bahwa galaksi bergerak 
mengembang. Karena itu, sejak dari awal telah Kuciptakan 
hukum reinkarnasi atas seluruh obyek semesta, dan Aku 
menciptakan adanya ketentuan kekiamatan. Selayak setelah itu, 
hukum alam memfungsikan keterciptaan melanjutkan hukum 
reinkarnasi; dari keawalan menjadi perkembangan dan penuaan, 
kemudian kerusakan, keparahan dan pada akhirnya kekiamatan 
yang akan kembali mewujudkan pembentukan suatu keawalan 
kembali dan seterusnya. 
Bahwa Aku adalah Tuhan Semesta dan Maha Esa sesuai dengan 
Nama-Ku Yang Maha Esa. Aku tak berpasangan dengan apa 
pun dan Aku soliter karena Aku Maha Mencipta. Tak ada 
pembanding bagi-Ku, tak juga membutuhkan apa pun demi 
Kegenapan-Ku atau Kelengkapan-Ku. Kalau ada unsur Alpha 
dan Omega dalam Diri-Ku, demikian itulah yang terpakai jadi 
sistem dalam Aku mewujudkan semesta dan semua yang hidup 
di dalamnya. 
Tak ada yang sama dengan-Ku dan tak ada pasangan yang 
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dapat melengkapi Kemahakuasaan-Ku. Aku tak butuh apa 
pun untuk jadi penyempurna Eksistensi-Ku. Dan Aku tak bisa 
dipersaingkan dengan apa pun karena Aku Maha Esa. 
Immensitas proses kosmos menjadi tak terukur kala 
Kemahakuasaan-Ku berada dalam struktur-struktur dan 
sebagai pengendali yang menentukan proses-proses alam, 
dan menjadi  terukur oleh dalil-dalil ilmiah kala immortalitas 
alam sudah waktunya dibeberkan sebagai ilmu pengetahuan 
kesemestaan. Dengan demikian, segala kejadian di alam semesta 
dapat dikenali sebagai suatu aspek yang selamanya mengalami 
perubahan atau merupakan pengembangannya, ataupun 
perubahan kerentaan yang mengarah pada anomali kekiamatan 
atau sekedar penyusutan saja, tapi bagi-Ku semuanya terukur 
dan terkendali. 
Tata ruang kesemestaan adalah harmonis dan Aku-lah Pencipta 
tatanan kesemestaan dengan hukum-hukumnya yang tak 
tergoyahkan. Keteraturan tatanan kesemestaan dapat ditinjau 
dari prinsip dalam kosmologi, yaitu homogenitas dan isotropic 
ruang. Bahwa ruang angkasa adalah homogen dan bersifat 
isotropic yang adalah keseragaman atau uniformitas dalam 
segala arah. 
Bahwa tatanan galaksi dalam semesta itu tertata teratur bila 
mau diukur melalui jarak kerapatan semua obyek semesta 
dan struktur galaksi. Demikian Ketentuan-Ku terhadap alam 
semesta dan seluruh obyek-obyek semesta di dalamnya adalah 
teratur dalam tatanan yang sempurna. 
Sehingga, semuanya berada dalam keliputan Pengawasan-Ku 
dan Pengendalian-Ku, melalui kesempurnaan hukum alam 
dan kesempurnaan hukum reinkarnasi atas alam dan hukum 
regulasi ruh atas segala ciptaan-Ku. 
Demikian, Aku mencipta alam semesta dan hukum-hukumnya 
dengan penuh perhitungan, seberapapun dugaan Stephen 
Hawking yang berpendapat bahwa dibalik penciptaan alam 
semesta terlewatkan oleh-Ku meninjaunya dari sisi ilmu 
pengetahuan. Itu telah Kubantah dengan Dalil-dalil-Ku ini.
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Tentu Aku tak seperti bermain dadu dalam menciptakan alam 
semesta. Gravitasi menjelaskan pergerakan planet-planet, tapi 
ada Ruh-Ku yang menggerakkannya. Seandainya manusia bisa 
memasuki alam ruh, mereka akan melihat sirkulasi Ruh-Ku 
itu sangat aktif ke seluruh penjuru alam semesta dan seluruh 
kehidupan. 
Akan terlihat bagaikan untaian benang yang sangat teratur, 
yang denyutannya tak pernah berkendala, sistematis dan kekal 
abadi. Seperti suatu jaringan mesin penghidup yang maha 
sempurna, tapi semua itu takkan bisa terlihat, melainkan dapat 
diperhatikan saja dari suatu fakta kelahiran dan kematian. Maka, 
manusia takkan pernah bisa melawan-Ku karena ruh manusia 
berada dalam Genggaman-Ku semata. 
Tapi, Aku punya kebijakan dalam menyikapi pemikiran Stephen 
Hawking yang ingin menguak takdir menembus waktu. 
Bahwa ide perjalanan menembus waktu ke masa depan itu tak 
mungkin dapat diraih, semata-mata karena manusia tak bisa 
mengatasi kendala yang berkenaan dengan ruhnya. Bisakah dia 
mempertahankan ruhnya kalau Aku ingin mengambil kembali 
ruhnya itu? 
Jangankan dapat melintasi waktu masa depan, melintasi kiamat 
yang sedang berproses di dunia sekarang ini saja, dia tak dapat 
mengandalkan rumus-rumusnya untuk bisa mempertahankan 
bumi ini dari terjangan gejolak kiamatnya. Mampukah dia 
melepaskan cengkraman Black Hole atas bumi ini? 
Penyatuan Ruh-Ku dengan alam itu kini dapat dipelajari melalui 
perhitungan-perhitungan ilmiah maupun spiritual. Bahwa pada 
masa sekarang ini Murka-Ku dapat diestimasikan melalui apa 
saja yang sedang terjadi di alam, yang melanda bumi ini dan 
kehidupan umat manusia di dunia. Dan umat manusia juga tahu 
mengapa Aku kesal dan murka. 
Bahwa di kalangan saintis ada yang beriman seperti Albert 
Einsteinian ada yang atheis seperti Stephen Hawking, itu 
adalah relativitas keberyakinan di dunia publik sains. Tapi, Aku 
ingin menjawab jajak pendapat yang terdapat dalam film sains 
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“Proving God”.  Demikian, Kuadakan spesial topik ini untuk itu.
Mungkin saja dengan membangun mesin terbesar Penumbuk 
Hadron Besar(Large Hadron Collider, LHC), para ilmuwan bisa 
mendalami pembangun utama terkecil dari unsur dan energi 
untuk menemukan jenis baru partikel, Partikel Higgs Boson atau 
Partikel Tuhan, bahwa ada partikel yang bisa membuat atom 
mempunyai massa. 
Jadi untuk berhasil menghadirkan atom, partikel Boson itu 
diperlukan agar atom itu bermassa, dan untuk kemudian 
melanjutkan prosesnya menjadi materi. Atom, molekul 
(gabungan atom) dan ion adalah penyusun materi. Dengan 
demikian diharapkan ilmu pengetahuan dapat menyingkapkan 
rahasia penciptaan semesta. 
Namun terhadap rencana itu terdapat kendala-kendala antara 
lain untuk menghasilkan materi butuh proses penggabungan 
hingga sempurna menjadi materi. Secara hukum yang ada, 
proses ini sulit dan bahkan tak mungkin. Itu karena adanya 
hukum-hukum fisika tentang arus listrik, jumlah lepton (partikel 
yang seperti elektron) dan penggabungan pasangan materi 
dengan anti materi (anti-matter). 
Dan lagi anti-matter ini sulit bergabung dengan materi yang 
cenderung kembali ke bentuk energi. Proses energi menjadi 
materi juga melawan hukum entropi/kekacauan (chaos),yang 
hanya berlangsung searah. Setelah materi, pergerakan, atau apa 
pun yang menghasilkan energi tersebut, tingkat kekacauannya/
entropinya sudah berubah. Ada beberapa hal terkait dengan teori 
massa, energi dan kecepatan cahaya yang pada kenyataannya 
mengendala obyektivitas temuan teori partikel Higgs Boson.
Demikianpun, konklusi temuannya takkan menemui sasarannya, 
karena semesta tak diawali oleh suatu ledakan besar Big Bang 
karena sudah Kunyatakan Teori Big Bang itu masih premature. 
Takkan terbangun teori apa pun kalau menginginkan untuk 
mengetahui penciptaan awal semesta. 
Tak sulit untuk menerangkan bahwa semesta itu adalah 
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merupakan keliputan Diri-Kumau melihat Wujud-Ku? 
Pandangilah semesta secara keseluruhan. Keabadian dinamika 
dan mekanisme sistem alam adalah jalur Akal-Ku, maka 
kenalilah Aku melalui pengembangan semesta yang tiada henti-
hentinya dan yang berulang siklikal, akan tetapi tak pernah 
berdesak-desakan padat. 
Maukah melihat itu sebagai Kemahakuasaan-Ku dalam 
mencipta? Satu pohon yang berbuah lebat, berapa lama usianya? 
Tapi dari biji buahnya dapat tumbuh pohon-pohon sejenis. Tapi 
menjadi penuhkah bumi ini dengan pohon buah yang sejenis? 
Kalau dari satu pohon saja dapat menjadi ratusan dan bahkan 
ribuan pohon lagi, maka bumi ini akan subur ditumbuhi pohon 
buah-buahan yang segar dan bermanfaat. 
Betapapun tanaman produktif tak pernah tumbuh padat 
menyesakkan bumi walaupun dari satu  pohon saja dapat 
beranak-pinak sampai ribuan melalui bijinya dan okulasi. Dan 
bumi subur dipenuhi pohon-pohonan yang bermanfaat dan 
berbagai jenis. 
Mengapa flora itu begitu banyak ragamnya, demikianpun ragam 
fauna? Dan mengapa manusia masih belum yakin bahwa Tuhan 
itu ada dan yang memikirkan itu semua? Adakah yang sengaja 
menciptakan keragaman tanaman? Itu tak terjadi dengan 
sendirinya dan tak berawal vegetasinya karena dibudidayakan 
oleh manusia.
Alam yang subur menyertai kehidupan manusia tentu karena 
ada Tuhan yang menginginkan kehidupan manusia terlengkapi 
kebutuhannya dengan keberadaan berbagai jenis tanaman dan 
ternak yang bermanfaat bagi tubuh dan kesehatannya. Untuk itu 
saja Eksistensi-Ku dapat dirasakan. 
Daripada bersusah-susah mencoba mensimulasikan ledakan 
di semesta (Big Bang) untuk mendapatkan suatu maha karya 
dalam pencarian bukti adanya Tuhan atau tidak, adalah lebih 
baik membiarkan semesta memberikan ilmunya sendiri 
melalui dinamika hukum alam. Pelajari semesta dengan segala 
keleluasaannya, tapi jangan dipakai untuk menafikan Eksistensi-
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Ku sehingga mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak ada.
Adapun bintik sub-atomik kecil yang disebut sebagai Partikel 
Tuhan (Higgs Boson) tak memulai apa-apa karena tak memberi 
pemahaman yang lengkap atas alam, dan simulasinya tak bisa 
mengandalkan dapat mengikut-sertakan gravitasi. 
Bila ingin berpijak dalam menyusuri penelitian untuk 
membuktikan Tuhan itu ada atau tidak, suatu pertanyaan dari-
Ku, bisakah manusia membuat darah yang bermacam jenis 
dengan kandungan DNA yang bisa memberi informasi biologis 
yang dapat melacak sejarah? Pikirkanlah hal itu sebelum 
beranjak kemana-mana. 
Jangan begitu kalau sudah bisa memecahkan satu rahasia 
alam. Karena bila kau dapati rongrongan alam semesta, kau 
takkan berpikir Tuhan itu tak ada karena kamu semua sepakat 
membutuhkan Pertolongan-Ku. Bukankah begitu? 
Nah, Kuajari kamu mencari Tuhan dengan menempuh berbagai 
petaka alam. Alam yang telah rusak menghakimi perbuatan 
umat manusia yang telah merusak buminya sendiri. Itu pun 
suatu persoalan alam yang dijawab oleh hukum alam. Tapi 
adakah kamu tahu bahwa hukum alam itu mengikuti jadwal 
Pengadilan-Ku dan Penghakiman-Ku terhadap perbuatan 
manusia? 
Sebab apa ada proses kiamat yang melanda bumi ini? Itu karena 
perilaku manusia sudah menjauhi kodrat manusiawinya. 
Maka, Aku mendatangkan Surga untuk menyelamatkan 
kodrat manusia. Dan para pembuat onar dan para pendosa 
keji Kubinasakan melalui berbagai prahara dan musibah oleh 
malapetaka alam. 
Hukum alam membawa Kutukan-Ku. Kalau itu tak mau 
dipercaya, tanyakan sendiri kepada alam semesta dan buatlah 
teori-teori tentang hal itu semua. Tapi kalau kau tak sudi 
mengakui hal itu, jangan salahkan Aku kalau Aku mengadakan 
penyeleksian terhadap para saintis. Siapa-siapa yang atheis 
niscaya tak terpanggil ke Surga-Ku. Padahal, di Surga kelak 
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umat manusia akan mendapati teknologi yang tertinggi tiada 
duanya di semesta. 
Sungguh, mereka merugi karena tidak mau mengakui 
keberadaan Tuhan, maka mereka tak bisa mendekati perangkat 
teknologi Surga dan melihat sendiri suatu maha karya teknologi 
buatan Tuhan. Dan itu merupakan suatu kesempatan yang tak 
dapat dimiliki siapa pun kecuali orang-orang yang terpanggil ke 
Surga atas Perkenan-Ku. Dan merugilah para saintis atheis yang 
tak berpeluang menyaksikan sendiri terapan teknologi tertinggi 
di semesta, padahal dia adalah narasumber ilmu. 
Nan, Aku harus mewaspadai tren atheis di kalangan ilmuwan 
yang apabila itu diapresiasi sebagai simbol kemapanan 
intelektualitas dan kemapanan status, maka hal itu akan 
menularkan kekafiran kepada masyarakat intelektual lainnya. 
Dan itu berbahaya, sedangkan masyarakat awam hanya tahu 
bahwa ilmuwan dan teorinya adalah panduan.
Maka, lama kelamaan tren atheis pun diikuti oleh masyarakat 
luas yang tak tahu mengapa mereka melakukan hal itu, selain 
hanya ingin ikut trendy. Apalagi Berketuhanan saat ini memang 
seakan konyol karena fanatisme dan radikalisme agama sudah 
merongrong dan menjenuhkan sekali. 
Atheisme ataupun agnostik mungkin tak dianggap sebagai 
wabah, namun jangkauan fisika sudah sampai kepada Teori 
Kuantum yang diharapkan dapat menyanggupkan manusia 
melanglang ke dunia lain dan dapat kembali lagi utuh seperti 
semula. Teori Kuantum belum sampai kepada kenyataan yang 
diarah, tapi ilmu itu sudah menyatu dengan atheisme. Apa mau 
dinyana kalau sudah begitu? Demikian Aku bereaksi nyata juga 
melalui ilmu futuristik. 
Sungguh atheisme melalui saintis bisa mewabah ke masyarakat 
luas, selayak masyarakat melihat mereka sebagai orang-orang 
super jenius, seperti manusia setengah dewa dan diidolakan. 
Sementara masalah agama sekarang ini sangat meresahkan dan 
menjenuhkan. Demikian, pilihan sebagian saintis untuk atheis 
atau agnostik digambarkan oleh masyarakat sebagai pilihan 
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yang benar dan tepat. Tentu hal itu meresahkan-Ku.
Bilamana penelitian Hamer mengidentifikasi satu tipe gen 
tertentu yang dianggap mungkin berkaitan dengan perasaan 
kuat spiritualitas dan gen itu disebut sebagai “Gen Tuhan”. 
Demikian, Aku menjawab bahwa gen yang dimaksudkan 
itu sesungguhnya adalah gen malaikat yang ada pada setiap 
manusia.
Sekalipun demikian terdapat jua gen iblis pada semua orang, 
karenanya sudah merupakan ketentuan takdir pada manusia, 
maka sesungguhnya yang terpantau itu adalah gen malaikat 
bukan Gen Tuhan. Kedua jenis gen itu mengolah diri sesuai 
dengan habitat sifat dan alam pemikiran manusia. 
Seseorang yang terlahir dengan gen baik warisan dari 
orangtuanya, maka dia mewarisi gen malaikat yang aktif. Kalau 
gen malaikat seseorang itu dominan, maka gen iblisnya lemah, 
demikianpun sebaliknya. 
Sesungguhnya orang yang cerdas dan bisa sampai ke puncak 
karir sebagai saintis, niscaya gennya adalah gen yang berkualitas. 
Kecerdasan adalah Karunia Tuhan. Seorang ilmuwan yang 
berhasil dibakukan teori dan rumusnya, maka dia adalah 
pahlawan penerobos ilmu dan peradaban. Bilamana temuannya 
itu penuh manfaat, niscaya gen malaikatnya produktif memberi 
arahan.
Dan sesungguhnya penerobos ilmu itu bisa jadi memang 
dia terlahir dari kalangan malaikat. Tatkala sudah saatnya 
harus berubah kodrat menjadi manusia, maka dia terlahir di 
kalangan manusia menjadi orang yang berprestasi dan terkenal 
oleh temuan-temuannya yang merupakan terobosan ilmu. 
Kecerdasan malaikat terbawa untuk menjadi berkah di dunia 
manusia. Ketentuan itu adalah merupakan ketentuan siklus 
regulasi ruh.
Di dalam ketentuan regulasi ruh terdapat dua ketentuan yang 
bertolak belakang sebagaimana ketentuan terhadap malaikat 
dan iblis harus sama dan adil. Bahwa di ruang kemalaikatan dan 
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keiblisan ada siklus perubahan kodrat konsekutif, yaitu secara 
berurutan ada malaikat atau iblis yang sudah waktunya terlahir 
di dunia manusia. Itu karena pertalian kodrat dengan manusia 
sedang memasuki siklusnya. 
Demikian, terdapat kelahiran bayi-bayi yang extra-ordinary, 
bayi dengan gen malaikat yang sangat cerdas dan berbudi. Di 
lain sisi, terdapat bayi yang sangat nakal dan tak bisa diatur, 
dari sejak bayi sudah menyebalkan. Koordinat pertarungan atas 
malaikat dan iblis memang terdapat dalam koridor kehidupan 
manusia. Itu sudah merupakan hukum alam dalam kehidupan 
seluruh makhluk-Ku.  
Dari keliputan hukum regulasi ruh itulah terfungsikan hukum 
karma secara timbal balik. Demikian, di dunia manusia terlahir 
orang-orang ternama yang sangat fenomenal kecerdasannya 
seperti Albert Einstein, dan di abad ini ada Bill Gates pemilik 
Microsoft yang sukses dan sangat cerdas dan budiman. 
Kukedepankan dua nama itu untuk menjadi contoh dalil 
perubahan kodrat malaikat ke manusia sesuai dengan 
hukum regulasi ruh yang siklikal. Sedangkan di sisi lain yang 
berlawanan, terdapat gembong narkoba atau gembong teroris 
yang terlahir memiliki ruh iblis. 
Proses kelahiran Albert Einstein atau Bill Gates bukanlah 
merupakan penjelmaan malaikat, begitupun gembong narkoba 
atau gembong teroris yang berasal dari iblis, karena mereka 
terlahir dari rahim manusia. Penjelmaan malaikat atau iblis 
menjadi manusia hanya terjadi pada penciptaan manusia 
pertama yang berpasangan. 
Demikian, penjelmaan malaikat menjadi manusia senantiasa 
disertai penjelmaan iblis menjadi manusia dan mereka berdua 
berkodrat berpasangan. Dan keduanya mengarungi kehidupan 
dalam hukum regulasi ruh yang berputar dan siklikal. 
Penjelmaan malaikat berjalan menuruni tangga kehidupan, 
mengarah ke kurun waktu yang membawanya ke kodrat iblis. 
Sedangkan iblis berjalan menuju ke kurun waktu yang akan 
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menjadikan dia memasuki dunia kemalaikatan. Semua makhluk 
akan sampai kepada ketuntasan takdir dalam perputaran hukum 
regulasi ruh. Begitulah yang sudah terjadi pada penjelmaan 
nasib Adam dan Hawa pada saat ini. 
Namun, pertarungan malaikat dan iblis terus berlanjut sampai 
malaikat yang bertukar kodrat jadi iblis, namun takdirnya akan 
berputar balik menjadi malaikat lagi. Demikianpun sebaliknya, 
perubahan kodrat iblis jadi malaikat akan berlanjut lagi ke arah 
takdir kodrat iblis lagi. 
Di dunia kehidupan manusialah malaikat mempertarungkan 
nasib kodratnya, sebagaimana malaikat wajib senantiasa 
menjadi pencerah rohani bagi manusia, mengarahkan kebaikan 
manusia melalui suara hati nurani. Bilamana gen malaikat pada 
manusia itu berhasil aktif dan membuahkan kebaikan-kebaikan 
yang kongkrit, demikian malaikat berhasil mempertahankan 
kodratnya. 
Namun, bila dia tak berhasil membawa manusia ke jalan yang 
benar dan manusia lebih suka memperturutkan hawa nafsunya, 
sebagaimana kefungsian gen iblis lebih dominan, maka 
tercatatlah kegagalan malaikat itu. Sehingga pada suatu waktu 
siklus perubahan kodrat pada kemalaikatan datang saatnya, 
demikian terlahirlah dia di dunia manusia. Setelah jadi manusia, 
mantan malaikat itu sudah berubah habitat layaknya manusia 
yang mudah tergoda dan terjerumus. 
Demikian itulah jalan nasib menuruni tangga kemuliaannya. 
Malaikat dan iblis sama-sama bisa mencapai kecerdasan yang 
tertinggi, hal tersebut dapat dikatakan sebagai profesor-profesor 
di dunia masing-masing. Demikian, ada orang-orang yang 
mendapatkan kodrat ruh malaikat menjadi tokoh–tokoh penting 
yang mulia karena pesona karakternya dan hasil karyanya 
merupakan karya terbaik di dunia, di zamannya. 
Demikianpun sebaliknya, karakter iblis yang diperankan oleh 
orang-orang yang menonjol keantagonisannya atau terlayakkan 
menjadi orang-orang yang cerdas menciptakan karya yang 
menakutkan seperti halnya para ahli yang menciptakan bom 
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nuklir dan persenjataan pemusnah massal. 
Bilamana seseorang bisa memperturutkan kekejian 
hatinya sampai dia dapat menciptakan sesuatu yang dapat 
menghancurkan kehidupan manusia secara massal, niscaya hati 
kejinya itu berasal dari iblis. Demikian, Aku menjelaskan hukum 
genetika dari sisi hukum regulasi ruh.
Adapun para saintis perlu melihat ini sebagai arahan yang 
benar dari-Ku supaya berhati-hati dalam menuangkan ilmu dan 
teori-teorinya. Sekali ilmu itu bermudarat kepada kemaslahatan 
kehidupan manusia seperti penciptaan bom(dinamit) yang 
pertama oleh Alfred Nobel, tapi beginilah jadinya ketika temuan 
ilmunya kemudian meningkat menjadi bom nuklir pada masa 
sekarang ini.
Peningkatan daya pemusnahnya  memang bukan tanggung 
jawab ruhnya melainkan ditanggung oleh ahli yang berhasil 
mengkomposisikan rumusan yang menghasilkan daya ledak 
sedahsyat bom nuklir. 
Walaupun temuan Alfred Nobel itu disesalinya dan dia pun 
mewariskan kekayaannya untuk dijadikan ajang pemberian 
penghargaan prestisius bagi orang-orang yang berprestasi 
dalam bidang keilmuan dunia, sesungguhnya  itulah penebusan 
Alfred Nobel yang niscaya Kami perhitungkan. Demikian ketika 
terlahir kembali menjadi Stephen Hawking, kecerdasannya yang 
prima tetap dimilikinya, padahal kecerdasan seseorang bisa saja 
terlepas dari ruhnya. 
Dalam hal ini perlu Kujelaskan bahwa dalam pertimbangan-
pertimbangan khusus, pemberian kecerdasan pada seseorang 
itu bisa Kulepaskan dari ruh, sebagai identifikasi sanksi Hukum-
Ku kepada orang yang menyalahgunakan kecerdasannya atau 
kecerdasannya menghasilkan sesuatu yang ganas.  
Penciptaan bom niscaya ada sanksinya, demikian reinkarnasi 
Alfred Nobel, yaitu Stephen Hawking, bertakdir berpenyakit 
berat dan hidupnya selamanya ditopang oleh kursi roda yang 
bermesin. Dia terkena penyakit ALS (Amyotrophic Lateral 
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Sclerosis) yang mempengaruhi sel-sel syaraf di otak dan sum-
sum tulang belakang yang menyebabkan kelemahan otot dan 
atrophy. Penyakit itu menyebabkan kematian neuron motorik 
(otak kehilangan kemampuan untuk mengendalikan gerakan 
otot).
Namun, sebagai saintis fenomenal di abad ini, kecerdasan 
Alfred Nobel masih melekat pada dirinya. Itulah Pemberian-
Ku pada Alfred Nobel yang mempersembahkan penghargaan 
bagi ilmuwan-ilmuwan yang berprestasi. Kupuji Alfred Nobel 
atas penyesalannya yang membuahkan spirit bagi para ilmuwan 
dunia untuk berprestasi.
Namun sayangnya, Stephen Hawking memilih atheis. Demikian 
Kulihat banyak ilmuwan yang memilih menjadi atheis, padahal 
kecerdasan mereka adalah karunia dari-Ku. Sungguh kecerdasan 
yang positif jangan diberikan kepada iblis, karena bila saintis itu 
atheis, kecerdasannya akan dirongrong oleh iblis untuk terpakai 
olehnya, untuk memperluas jangkauan daya pengrusakannya. 
Peranan iblis itu terdapat pada wilayah pengrusakan, 
penghancuran, pembusukan, keparahan, kematian dan kiamat. 
Demikian, iblis hanya bekerja dalam sistem itu karena itu 
memang takdir habitat mereka. Tak ada iblis yang berjuang 
untuk perbaikan ataupun kemuliaan. 
Kalau ilmuwan itu cerdas dan dimuliakan, itu adalah sifat 
dan jenis genetika bawaan. Tapi dalam perjalanan nasib 
seseorang, ambisi dan keinginan dan pilihan-pilihan pribadi 
bisa mencerabut seseorang dari jalan nasib peruntungannya 
oleh iblis yang cenderung memalingkan orang-orang cerdas dan 
yang terhormat ke arah yang dipentingkan iblis cerdas. 
Sungguh, di kalangan iblis pun terdapat iblis-iblis cerdas yang 
setara dengan kecerdasan malaikat. Sungguh iblis di zaman 
akhir ini memprioritaskan arahan penyesatannya kepada 
orang-orang yang berkewenangan, para saintis dan para tokoh 
agamawan garis keras.
Jikalau terdapat para cendekiawan, rohaniawan, praktisi 
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hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, wakil rakyat, politisi, pejabat 
pemerintah, para tokoh yang terdapati tersinkronkan ke dalam 
suatu koalisi yang cenderung berpolitik praktis menyebar isu 
sambil memblokade jalan kebenaran, sampai menjadi kebuntuan 
hukum, sambil memformalkan keilegalitasan menjadi undang-
undang dan hukum dalam konstitusi. Itu tandanya di kalangan 
mereka itu ada iblis yang lebih cerdas dari mereka semua, yang 
pandai membolak-balikkan logika. 
Demikian sang iblis cerdas itu menggunakan karma-karma 
semua orang itu menjadi pembalik logika. Sungguh Kunyatakan 
bahwa hal itu memang domain hukum iblis. Mereka dipastikan 
bekerja melalui presentasi pembalasan dosa-dosa dan karma-
karma. Demikian adanya proyek mercusuar iblis di kalangan 
politikus. Karena itu dianggap sebagai suatu reputasi di 
dunia iblis, bilamana mampu memperalat orang-orang yang 
berkewenangan dan terhormat dan yang cerdas.
Kecerdasan malaikat dan iblis itu setara, dan keduanya 
memainkan peranan mereka dengan mencerdaskan manusia 
(melalui iktikad masing-masing yang saling berlawanan). 
Demikian, umat manusia ada yang berhasil mencetuskan 
program-program terbaik dan menghasilkan karya prima untuk 
hal-hal yang bermanfaat bagi kemaslahatan. Tetapi di lain sisi 
juga banyak orang-orang yang dicerdaskan iblis sehingga 
mereka juga berhasil menciptakan perangkat-perangkat keji 
yang canggih. 
Demikian, kuota manusia diperebutkan oleh keduanya, antara 
malaikat dan iblis. Demikian, manusia pun selamanya terlibat 
dalam pertarungan kedua kalangan tersebut. Di dunia manusia 
sangat jelas yang mana yang berada di pihak malaikat dan 
sebaliknya, dengan adanya kesan dominasi iblis atas kejahatan 
manusia yang meruyak sekarang ini. Adapun kuota ruh 
manusialah yang diperebutkan oleh keduanya. 
Malaikat berkepentingan manusia suci supaya dapat 
bertransformasi menjadi rekanan malaikat di dunia manusia. 
Dan dapat diharapkan di dunia manusia banyak orang suci 
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sehingga bila ada malaikat yang terpaksa terkutuk menjadi 
manusia, mereka masih terlahir di kalangan manusia yang suci 
dan berbudi luhur. 
Tapi kalau kuota manusia suci itu langka, demikian malaikat 
yang pasrah terpaksa terlahirkan dari pasangan manusia yang 
tak berkualitas. Demikian ada juga pasangan yang tak menonjol 
karakter baiknya, tapi melahirkan anak yang bertabiat malaikat. 
Itulah relativitas takdir di akhir zaman ini. 
Sebagaimana saat ini ras malaikat dirundung  malang karena 
dunia manusia dilumuri dosa-dosa, maka malaikat seperti 
dilahirkan di gurun pasir, karena lahan subur dan hutan sudah 
musnah terbakar. Sedangkan ras iblis yang bersuka ria bereforia, 
merasa malaikat sebagai pecundang. 
Demikian, iblis berhasil menuntaskan kolaborasinya dengan 
manusia dalam menghadirkan Neraka jahanam di dunia. Siapa 
yang dapat memungkirinya? Sayangnya, umat manusia tak 
paham atas ekosistem yang berlaku di dunia malaikat dan dunia 
iblis terhadap dunia manusia. 
Padahal, ketentuan ekologis dunia malaikat maupun dunia iblis 
memiliki keterhubungan timbal balik yang  lekat antara malaikat 
dan iblis terhadap manusia. Demikian perpindahan kodrat di 
antara  ketiga ras makhluk itu terkondisionalkan dapat saling 
bertukar.  
Demikian, ekuilibrium semesta Kuatur melalui  kuota ruh, 
penetapan ruh manusia terkondisionalisasikan oleh seberapa 
jauh malaikat berperan kepadanya, atau sebaliknya seberapa 
jauh iblis memperosokkannya. Beruntunglah dia bila peranan 
malaikat lebih aktif, maka dia bisa tetap terlahirkan lagi sebagai 
manusia. 
Kalau iblislah yang mendominasi seseorang, maka dia bisa 
berubah kodrat menjadi iblis atau setidaknya menjadi binatang. 
Dan yang lebih ringan adalah terlahir menjadi manusia yang 
celaka dan sering terzalimi dan hidup susah. Demikian, ada 
orang yang hidup susah secara permanen.
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Selayak Keterangan-Ku ini sudah Kusampaikan, maka hendaklah 
umat manusia berhati-hati, jangan gampang melakukan dosa 
dengan sengaja. Maka kepada para ilmuwan jangan sampai 
memilih atheis. Adapun temuan sains kalau diadakan untuk 
pengrusakan atau pemusnahan dan penghancuran massal, 
niscaya ilmuwan itu akan menempati kodrat iblis. Demikianlah 
kejadiannya sehingga ada tambahan iblis cerdas di dunianya. 
Adapun pada saat ini, saat Aku sedang akan membuktikan diri 
dan sedang menyelenggarakan Pengadilan-Ku di dunia manusia. 
Kepada para ilmuwan yang ditokohkan, Aku menyerukan 
“Jangan memilih atheis atau agnostik” karena bila pilihan itu 
menyangkali Eksistensi-Ku, maka akan tak berguna ilmunya 
karena takkan Kuberkahi.
Sudah Kuterangkan tentang regulasi ruh dan bahayanya 
kemudaratan ilmu yang disalahgunakan, maka ancaman sanksi 
Hukuman-Ku adalah menjadi iblis atau setidaknya menjadi 
manusia celaka. Tauladankan ke masyarakat sikap keberimanan 
kepada Tuhan dan jagalah berkah kecerdasan dan kesuksesan 
di jalan kebajikan seperti Albert Einstein atau Bill Gates yang 
Kucontohkan. 
Dan jangan memperturutkan kata hati yang ingin menguji coba 
sampai di mana ilmumu yang dapat membuktikan bahwa Tuhan 
itu tak ada. Jangan menantang Kemahasakralan-Ku. Demikian 
kalau selama ini para saintis atheis tak mencemaskan apa pun 
kala melecehkan Kesakralan-Ku, tentu karena dia mengandalkan 
kemampuan kecerdasannya atas sesuatu. 
Dan kalau penentangan terhadap-Ku diteruskan, bisakah mereka 
berbalik arah minta pengampunan kepada-Ku di saat semua 
orang di dunia ini memohon kepada-Ku untuk diselamatkan? 
Dan kalau dia tak ber-Tuhan, maka setelah Malaikat Jibril datang 
memperbaharui ilmu pengetahuan dan teknologi, kapabilitasnya 
pun tak berguna. Teori-teorinya Kukandaskan dan ilmunya pun 
tak terpakai termasuk dirinya. Betapapun masyarakat dunia 
akan kehilangan kepercayaan terhadap mereka. 
Ketika publik dunia bergegas mensucikan diri agar dapat ke 
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Surga, saintis atheis kesepian ditinggalkan zaman. Demikian 
para saintis atheis takkan Kuperkenankan diterima di Surga-
Ku, padahal pesawat antariksa Surga Eden Darussalam telah 
akan Kudatangkan untuk menyelamatkan penduduk bumi ini 
dari gejolak proses kiamat. Padahal di sanalah para ilmuwan 
dapat melihat betapa teknologi semesta terperagakan dengan 
sempurna.
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Surga Tuhan iTu 
berTeknologi TerTinggi 

Surga Kujadikan berteknologi untuk memantau pensucian 
bangsa-bangsa. Daripadanya, Aku mengedepankan nubuah 

yang menyiratkan hal ini dari Kitab Suci Injil Surat Wahyu 1 
ayat 8.
Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 1 ayat 8:

“Aku adalah Alpha dan Omega, Firman Tuhan Allah, yang ada 
dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa”. 

Kalau Aku mengedepankan suatu teknologi yang tertinggi 
melalui Surga yang Kudatangkan dari langit, Aku menginisialkan 
Rencana-Ku itu dalam kata ’Alpha dan Omega’. Kiranya inisial 
itu dapat dengan mudah ditautkan kelak sebagai teknologi 
Surga Eden Darussalam. 
Inilah Firman Tuhan yang senantiasa ada dan sudah pernah 
ada, pada setiap masa dimana Aku mengadakan pembaharuan 
melalui Rasul-rasul Utusan-Ku pada setiap zaman yang 
Kutentukan. Dan di ayat ini sudah pula menyebutkan bahwa 
Firman-firman-Ku kembali akan Kudatangkan di zaman akhir 
ini, demikian Aku Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Namun, ada penjelasan tambahan dari kalimat “yang ada dan yang 
sudah ada, dan yang akan datang, Yang Maha Kuasa”. Sesungguhnya 
Pesawat Antariksa Surga Eden Darussalam yang berteknologi itu 
sudah lama ada karena itu merupakan Wahana Penyelamatan-
Ku, bilamana Kudapati ada bumi yang menghadapi kiamat di 
semesta, dan penduduknya harus Kuselamatkan. 
Dan dari kata “yang sudah ada, dan yang akan datang” 
itu dapat dimaknai bahwa sekarang Surga sebagai wahana 
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pengevakuasian itu sesungguhnya sudah ada, dan sudah 
dipersiapkan oleh para malaikat dan yang akan Kudatangkan 
mendekat ke bumi ini. Dan Surga yang berteknologi itu 
mencitrakan Kemahakuasaan-Ku karena Aku akan mengadili 
melalui satelit Surga Eden Darussalam. 
Ketika Surga yang Kudatangkan dari langit itu berteknologi, dan 
hal itu tersirat telah dinubuahkan dalam Kitab Suci Injil melalui 
inisial Alpha dan Omega, itulah tandanya kemahaseksamaan 
kesempurnaan Wahyu-wahyu-Ku sudah Kuperhitungkan sejak 
Injil diadakan. Dan apakah hal itu bukan perjanjian dari Tuhan 
yang kongkrit? 
Maka, jangan menafikan Eksistensi Tuhan. Maka, jangan atheis 
karena kamu menganggap tak butuh Tuhan, ketika merasa 
dirimu sangat cerdas dan bisa mandiri hingga kamu merasa tak 
butuh Tuhan. 
Kalau Aku menaruh perhatian dengan temuan manusia 
yang disebutkan sebagai Gen Tuhan ataupun Partikel Tuhan, 
Kuanggap hal itu harus Kujawab karena teori itu menggunakan 
Nama-Ku. Benarkah Gen Tuhan ada pada setiap manusia? Kalau 
begitu manusia itu adalah Aku. 
Pemikiran subyektif semacam itu tak menghargai 
Kemahasakralan-Ku sebagai Yang Maha Mencipta. Padahal, 
Aku-lah yang memberi ruh kepada segenap ciptaan-Ku dan 
Ruh-Ku itulah yang menghidupkan manusia dan menggunakan 
akalnya. Tak ada Makhluk-Ku yang dapat menciptakan ruh 
karena itu adalah hak Kehakikian-Ku dalam mencipta dan 
menghidupkan. 
Betapa manusia itu tak ada yang bisa memiliki lebih dari 
pada ruh miliknya sendiri, dan betapa tak ada yang dapat 
menduplikasikan ruhnya, atau bisa memberi ruh kepada sesuatu 
sehingga dapat menghidupkan sesuatu, kecuali membuat robot 
dan komputer. Seyogyanya manusia tahu diri bahwa mereka tak 
nyaman tanpa ruh yang berkualitas atas dirinya. 
Orang-orang yang menyandang ruh tak berkualitas selalu 
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tertekan oleh ketidakberdayaan karena alam pemikirannya 
sempit dan bodoh. Tapi siapa yang memberi ruh cerdas dan baik 
atau ruh yang dungu dan malas, kalau bukannya ada persoalan 
yang dipertanggungkan kepadanya? Karena niscaya ada yang 
mendasari untuk menjustifikasikan unsur karmanya menjadi 
takdir baik atau buruk pada setiap insan.
Dan siapa yang memiliki kelimpahan keberuntungan dan 
siapa yang hidup dalam celaka? Jadilah itu suatu kesimpulan 
kenyataan hidup bahwa nasib peruntungan manusia itu 
berbeda-beda dan tak ada yang sama. Untuk itu saja, tentu 
ada Yang Maha Mengatur takdir nasib dan peruntungan, dan 
tentu ada hukumnya yang melandasi. Dan tentu ada Yang Maha 
Mengetahui segala perimbangan yang adil, yang menciptakan 
dan menetapkan regulasi pasal-pasal hukumnya. 
Dan bagaimana mengadakan hal itu, kalau bukannya ada 
hukum yang pasti yang mendasari setiap penciptaan takdir di 
alam semesta dan dalam kehidupan seluruh makhluk? Takdir 
yang baik itu karena apa, demikianpun takdir buruk, tentu ada 
penyebabnya. Siapa yang mengkalkulasikan perimbangan-
perimbangan sehingga menjadi penentuan takdir baik maupun 
buruk? 
Bisakah manusia menghindari takdir buruknya? Dan apakah 
manusia itu bisa memperhitungkan sendiri jangkauan takdirnya 
hingga menjadi orang tersukses di dunia? Padahal, jangkauan 
kesuksesannya itu datang dengan sendirinya karena dia berada 
dalam skala kesuksesan itu sesuai dengan ketetapan jangkauan 
pembalasan karma-karma baiknya di masa lampau. 
Demikianpun sebaliknya, siapa yang bisa menghindari 
nasib buruknya? Padahal nasib buruknya itu sudah dalam 
Ketentuan-Ku karena pembalasan karma-karma buruknya jua. 
Semua Kupertimbangkan dengan matang dan seksama untuk 
menetapkan semua takdir apa pun. 
Dengan kenyataan itu, apakah kamu masih ragu bahwa ada 
Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki sistem dan hukum yang 
maha sempurna?
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arwah Menjadi ion SeMeSTa

Adapun ruh manusia wafat dan binatang serta tanaman 
yang mati semuanya kembali ke alam semesta bukan 

ke Surga atau ke Neraka. Bahwa semua orang di dunia ini 
senantiasa menyangka Surga atau Neraka berada di alam 
sesudah kematian, itu salah! Penjelasan tentang ruh memang 
baru akan Kuterangkan secara jelas pada saat Aku sedang 
melaksanakan Pengadilan-Ku dan Penghakiman-Ku dan era itu 
terdapat pada saat akhir zaman menjelang kekiamatan. 
Perjanjian-Ku atas Surga maupun Neraka sudah tertulis 
dan diimani semua umat. Adapun Surga dan Neraka kalau 
diimajinasikan adanya di alam akhirat setelah kematian, hal itu 
tidak feasible karena semua orang di alam ruh takkan melihat 
Surga ataupun Neraka, sampai kapanpun mereka berada di 
sana. 
Bahwa tak ada planet lain yang merupakan wilayah Neraka atau 
Surga kecuali di bumi. Dari Keterangan-Ku ini, suatu ketentuan 
baku sudah Kujelaskan bahwa Surga dan Neraka adanya di 
dalam kehidupan umat manusia. Dan baru terjelaskan setelah 
adanya proses kiamat melanda bumi tempat kediaman umat 
manusia. 
Adapun itu sudah merupakan ketentuan yang hakiki, karena 
melibatkan perubahan semesta dan perubahan kodrat ruh 
seluruh makhluk. Tak ada kondisi yang memungkinkan 
adanya Surga maupun Neraka di alam ruh. Karena ruh takkan 
merasakan kesakitan, perih, tersiksa, malu atau tersakiti hatinya. 
Perasaan semacam itu hanya ada dalam kehidupan manusia, 
yang bisa kecewa karena gagal, menangis karena sedih, merasa 
kehilangan karena ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, 
luka yang menyayat kulit, berdarah dan bernanah yang hanya 
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dialami manusia hidup. Rumah yang kebakaran, bangkrut, dan 
teraniaya, hanya manusia yang dapat merasakannya penderitaan 
itu. 
Semua wujud penderitaan adalah siksa batin dan kala memasuki 
akhir zaman menuju kiamat, di sanalah masa semua orang 
merasakan rongrongan berbagai penderitaan dan berbagai rasa 
sakit dan duka nestapa menimpa manusia secara bersamaan dan 
menyeluruh. Itu karena Neraka sudah terwujudkan.  
Sedangkan Surga yang sudah Kudatangkan ini pun akan 
menjadi sorotan dunia ketika Aku turun tangan mengadili 
dan mensucikan seluruh umat manusia. Dan Surga Eden akan 
tampil membawa Amanat-Ku untuk menyelamatkan penduduk 
bumi yang suci. Demikian Surga dan Neraka Kuadakan untuk 
manusia hidup dan teradakan di dunia ini pada saat sekarang 
ini. 
Surga atau Neraka itu adalah pilihan umat manusia sendiri. 
Begitulah Aku sudah menyediakan keduanya. Ketentuan 
Tuhan yang membiarkan manusia memilih sendiri pilihan jalan 
hidupnya, maka layak manusia selalu berpikir positif terhadap 
apa pun masalah yang sedang dihadapinya agar bercenderung 
kepada yang baik. 
Ketentuan itu jangan dianggap pembiaran, seakan-akan Aku 
hanya mencipta dan kemudian semua ciptaan-Ku itu berevolusi 
sendiri-sendiri dan tak terkait lagi dengan-Ku lagi setelah itu. 
Ah, pemikiran semacam itu tak hanya mencela-Ku, namun telah 
menuduh Aku tak bertanggung jawab atas segala Penciptaan-
Ku. 
Ilmuwan berharap Partikel Tuhan bisa jadi loncatan bagi 
Teori Segalanya yang akan merupakan rumus tunggal yang 
menjelaskan semua daya fundamental alam. Sesungguhnya 
sistem alam itu sudah Kuatur di dalam pengaturan yang 
seksama. Maka jangan pandang enteng dengan mengatakan 
gravitasi bertanggung jawab atas evolusi bintang dan galaksi, 
dan daya nuklir bertanggung jawab menyatukan semua unsur, 
dan daya elektromagnetik bertanggung jawab atas cahaya, 
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interaksi kimia dan kehidupan itu sendiri. 
Kalaupun ilmuwan enggan menyatakan kehidupan itu sendiri 
ada yang mengaturnya dan lebih berharap akan adanya rumus 
singkat hukum alam yang bisa menjelaskan segala hal yang 
terjadi di sepanjang sejarah semesta, tapi apakah kecerdasan 
manusia membuat rumus-rumus dapat diprediksi sebagai milik 
seseorang secara kekal?
Tapi bagaimana kalau dia terkena stroke atau hanya sekedar 
penyakit pikun? Padahal Aku bisa melenyapkan keakuan 
seseorang atas kecerdasannya, karena kecerdasannya itu 
terpakai untuk menentang Kemahakuasaan-Ku atau terpakai 
untuk mendustakan-Ku. 
Tapi sebelum itu, Aku membiarkan teori-teorinya dan rumus-
rumusnya terpakai untuk menjelaskan kerumitan akalnya yang 
tak mengena. Dan Aku membiarkan orang jenius yang lainnya 
merongrong teori dan rumusnya. Tapi Aku menggunakan 
semua orang jenius berlomba mengeksplor hukum fisika dan 
astronomi untuk menembus rahasia alam yang hakiki dan yang 
penuh misteri. 
Manusia dengan peradabannya pun semakin maju. Tapi ketika 
ilmu kehakikian itu tak bisa dirumuskan, seyogyanya orang-
orang jenius saintis tak menjadi atheis, melainkan semakin 
beriman tatkala setiap jenjang misteri alam dapat dipecahkan 
olehnya. Karena pencapaian ilmunya itu seharusnya dirasakan 
sebagai berkah dari-Ku. 
Baiklah, kalau kau sangat menginginkan adanya Teori Segalanya 
yang akan menggantikan Peranan-Ku dan yang dapat menjawab 
pertanyaan alam semesta, maka Aku membiarkan alam murka 
seperti keadaan sekarang ini. Nah, sekarang carilah jawabannya, 
bagaimana cara menyurutkan murka alam itu! 
Manusia sekuat apa pun kedaulatannya, tetap saja tak sanggup 
mengatasi murka alam melalui kewenangannya maupun 
kemampuan teknologinya. Lihat saja badai salju dahsyat yang 
menimpa negara-negara maju dan adijaya, adakah teknologi 
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yang bisa menolak perpindahan kutub es yang sedang 
berlangsung itu tak menimpa negaranya? 
Perpindahan kutub magnet dan perpindahan kutub es telah 
menyengsarakan semua umat manusia di dunia ini. Adakah 
teknologi yang bisa mengatasi perpindahan kutub magnet 
dan perpindahan kutub es di dunia ini? Padahal itu pun telah 
menandakan adanya anomali gravitasi dan rotasi bumi ini. Dan 
itu semua tentu ada penyebabnya yang signifikan dan penyebab 
segala anomali alam itu tak lain karena kapasitas ketahanan 
bumi ini sudah tak dapat bertahan dari gempuran-gempuran 
bom dan ledakan percobaan-percobaan nuklir. 
Tentu hal itu tak dapat dipungkiri, setidaknya tak nyaman 
karena mengetahui hal itulah yang menyebabkan bumi ini, kini 
telah menggejolakkan kiamat. Perubahan kutub magnet dan 
perubahan kutub es telah membuat umat manusia sengsara 
oleh perubahan habitat alam. Sungguh tak mudah menghadapi 
perubahan alam seperti itu. 
Pusaran-pusaran perpindahan kutub magnet menenggelamkan 
kapal-kapal dan menjatuhkan pesawat-pesawat terbang serta 
menyebabkan tabrakan massal di darat, serta kematian massal 
binatang-binatang karena masalah navigasinya yang terkait 
langsung dengan kompas yang mengandalkan posisi Matahari 
dan ladang magnetik bumi. Dan kalau terjadi perubahan kutub 
magnet bumi, mereka tersesat dan kelelahan dan mati. 
Rotasi bumi dan eksistensi kutub magnet dan kutub es saling 
menguatkan dan mengekalkan. Kalau ada salah satunya 
terganggu, maka satu sama lain ikut terpengaruh dan berikut 
menjadi terganggu juga. Kapasitas ketahanan bumi sudah 
Kunyatakan telah mengalami penurunan drastis, itu sebabnya 
banyak gunung-gunung yang meletus, puting beliung, badai 
tornado, tanah ambles atau pergerakan tanah. 
Pemanasan global tak berdiri sendiri, melainkan adanya 
kepadatan penduduk yang membuang limbah yang tak dapat 
terdaur ulang dan polusi otomotifnya yang semakin menebal 
selaras dengan konsumerisme terhadap produk-produk 
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terbaru otomotif dan pesawat terbang dan kapal-kapal yang 
berkemampuan tercanggih serta peralatan IT, dari satelit sampai 
kepada komputer, laptop dan handphone, kesemuanya memberi 
dampak penimbunan sampah yang tak bisa di daur ulang. 
Ditambah lagi sampah-sampah perumahan, dan pemukiman 
serta sampah-sampah bisnis dan perekonomian semuanya 
meruyak menjadi penyebab masalah polusi di darat dan di laut 
serta di udara. Demikian itu pun penyebab pemanasan global 
yang tak diinginkan. Tapi ketika hal itu dianggap penyebab 
terjadinya perubahan cuaca ekstrem, Aku memperluas 
keterangan itu, supaya umat manusia berusaha menghentikan 
semua penyebab kerusakan alamnya. 
Sungguh Albert Einstein itu benar bahwa fundamental hukum 
fisika sebagai Pemikiran Tuhan dan Aku tak terpisah dari dunia 
fisik karena Aku dapat membuktikan keterikatan dunia fisik 
dengan diri-Ku. 
Bahwa semua orang yang mati, ruhnya berada dimana? Dan 
Kukatakan ruh mereka semua itulah yang mengisi alam semesta 
menjadi ion yang saling bersitumpu sesuai dengan habitat 
sifatnya masing-masing, menjadi ion bermuatan negatif atau 
ion yang bermuatan positif. Niscaya di semesta mereka saling 
bersitumpu dan bereaksi menjadi sesuatu yang larut dalam 
hukum alam semesta. Larutan ion dapat bergerak bebas sehingga 
bisa menghantarkan arus listrik. 
Dalam fisika, energi adalah properti fisika. Dari suatu obyek dapat 
berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah 
bentuknya, namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. 
Dan terpulang pada hukum alam, mematuhi hukum konversi 
energi dan menyebabkan perubahan pada benda bermassa yang 
dikenai energi tersebut. 
Bentuk energi yang umum diantaranya energi kinetik dari benda 
bergerak, energi radiasi dari cahaya dan radiasi elektromagnetik, 
energi potensial yang tersimpan dalam sebuah benda karena 
posisinya seperti medan gravitasi, medan listrik atau medan 
magnet dan energi panas yang terdiri dari energi potensial dan 
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kinetik mikroskopik dari gerakan-gerakan partikel tak beraturan. 
Demikian energi merupakan klasifikasi adanya kehidupan. 
Semua bentuk energi membutuhkan massa, perpindahan 
dan transformasi energi adalah reaksi kimia. Demikian ruh di 
alam semesta saling terkait melalui adanya reaksi kimia. Ion 
bermuatan positif ataupun negatif tentu mengandung ruh, kalau 
tidak, tak ada reaksi kimia. 
Dan tak ada hukum kekekalan energi yang menyatakan 
bahwa total energi pada sebuah sistem hanya berubah jika 
energi berpindah masuk atau keluar dari sistem. Demikian hal 
itu berarti tidak mungkin menciptakan atau memusnahkan 
energi, maka tentu ada yang menciptakannya dan yang bisa 
memusnahkan juga. 
Begitupun nyawa, siapa yang menciptakan nyawa dan siapa 
yang mencabutnya? Semua itu tanda kehidupan. Maka niscaya 
ada Kemahakuasaan yang menyebabkan adanya kehidupan dan 
adanya energi dan adanya nyawa. 
Energi berkuasa di alam semesta. Betapa tidak, itulah tanda 
kehidupan ruh di alam semesta. Sesungguhnya, tak ada energi 
kehidupan di semesta kecuali karena ada ruhnya. Ruh macam 
apa yang menjadi energi semesta? Begitulah ruh-ruh yang 
berpulang ke Rahmatullah mengisi alam dan beraktifitas sejalan 
dengan hukum fisika.
Selayak alam semesta serupa rongga ruang yang maha leluasa, 
diisi oleh apa pun niscaya muat. Dan hasil interaksi apa pun di 
semesta itu menandakan ada ruh yang menyebabkan adanya 
kehidupan. 
Maka jangan pernah menganggap bahwa energi dan nyawa itu 
bisa diadakan oleh mesin. Mesin penyambung hidup diadakan 
untuk menolong pasien yang sekarat, kalau-kalau pasien itu 
masih bisa diperpanjang nyawanya menjadi kesembuhan. 
Namun mesin penghidup nyawa takkan bisa diadakan oleh 
manusia karena kematian atau batas usia ada dalam takdir yang 
sudah Kutetapkan. 
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Manusia berpulang ke Rahmatullah bukannya akan menempati 
Surga di Sisi-Ku dan kekal selama-lamanya di sana. Regulasi 
ruh itu berputar tidak linear. Ruh yang keluar dari jasad, 
terbang ke alam menjadi ion. Kalau ada arwah leluhur yang 
bisa memberi inspirasi kepada keturunannya atau kepada 
orang yang merasakan inspirasi itu nyata berasal dari seseorang 
yang sudah meninggal, itu bisa terjadi melalui bahasa ruh yang 
bisa tertimbulkan melalui interaksi ruh yang dimungkinkan. 
Semenjak manusia mengenali komunikasi seluler, maka mudah 
Aku menjelaskan bahasa komunikasi ruh melalui insting, 
inspirasi. 
Adapun keterolahan suatu mimpi, itu bisa jadi karena batin 
seseorang sedang menerima pesan singkat (semacam SMS) dari 
makhluk ruh yang sedang mencoba melibatkan seseorang untuk 
mengikuti arahannya melalui mimpi yang dapat ditafsirkan oleh 
mereka yang mengalami keterhubungan dengannya. 
Jadi sesungguhnya, manusia hidup dapat berkomunikasi 
dengan alam ruh melalui mimpi atau insting dan inspirasi yang 
melintas sesaat. Dan itu adalah komunikasi dengan malaikat 
ataupun iblis. Kalaupun yang diangkat dalam obyek mimpi itu 
adalah figur keluarganya yang sudah mati ataupun yang masih 
hidup, niscaya itu adalah sebuah skenario mimpi yang diaktifkan 
untuk mengesankan sesuatu yang diarah menjadi tujuan dari 
komunikasi ruh yang terlangsungkan dalam mimpi itu. 
Tapi mimpi tak selalu merupakan suatu jalinan komunikasi ruh 
dan ada artinya yang spesifik. Hanya orang-orang yang terlatih 
mengadakan pemfokusan suara batin, dapat dengan cepat 
menafsirkan mimpinya sebagai relativitas komunikasi dengan 
alam ruh. 
Sesungguhnya komunikasi dengan alam ruh itu kini terbuka 
lebar dan penuh variabel yang bernuansa mistik. Relativitas 
komunikasi ruh sudah terjelaskan melalui hal-hal yang 
terdokumentasi oleh Utusan-Ku dan semua kejadian mistik 
yang sengaja dipublikasikan oleh kaum supranatural di dunia. 
Penjelasan tadi hanya berkenaan pada orang-orang awam saja. 
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Bahwa komunikasi ruh dengan Tuhan, malaikat dan iblis, atau 
arwah pada masa sekarang ini terbuka luas, karena tabir gaib 
sudah terbuka, untuk memaknai suatu keadaan akhir zaman dan 
itu merupakan penyatuan seluruh makhluk di Padang Mahsyar. 
Seluruh makhluk ruh dan manusia sedang menghadapi 
Pengadilan-Ku dan Penghakiman-Ku. 
Demikian komunikasi ruh itu tak lagi merupakan suatu hal yang 
luar biasa. Kalau ada pesulap yang canggih tekniknya atau kaum 
supranatural yang pandai memamerkan kesaktiannya, semua 
itu hanya merupakan tanda-tanda zaman yang sudah tua dan 
suatu fenomena kekiamatan. Lama kelamaan semua orang juga 
akan tahu kalau kebanyakan dari fenomena itu tak lain hanyalah 
trik-trik komunikasi setan atau jin.
Demikian nuansa kehidupan alam ruh di semesta, bilamana itu 
bisa diteropong, maka yang terlihat hanyalah berupa ion-ion 
yang menerawang di alam semesta. Mengapa ion-ion itu bisa 
diajak berkomunikasi? Itulah rahasia ruh yang seperti punya 
mata untuk melihat dan punya akal dan punya energi. 
Kalau ion itu tak bisa dilihat, bagaimana ia punya kelengkapan 
indera dan memiliki energi? Demikianlah misteri Kehakikian-
Ku yang tak punya limit. Bagaimana Aku bisa membedakan 
berjenis-jenis ruh di alam semesta dan bagaimana Aku memilih 
secara pasti di antara  ion-ion itu untuk Kuaktifkan kembali jadi 
manusia atau hanya sekedar jadi cicak atau buaya saja? 
Demikianlah hukum reinkarnasi berperan, bilamana Aku sudah 
akan menetapkan seseorang sudah waktunya terlahir kembali, 
maka Kuambil ruhnya dari alam dan Kumasukkan dalam rahim 
seorang ibu yang akan mengandung dan melahirkannya. Dalam 
pertimbangan-pertimbangan kesemestaan dan hukum karma 
dan hukum regulasi ruh.
Kuambil satu ruh dari alam untuk dilahirkan. Sedangkan 
untuk penempatan di suatu rahim seorang ibu, niscaya sudah 
Kuperhitungkan karma-karma si calon bayi dan karma-karma si 
ibu dan suaminya supaya terwujud perhitungan Kemahaadilan-
Ku melalui perwujudan nasib si bayi dan orangtuanya. 
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Maka apakah Aku kurang perhitungan tatkala menentukan 
suatu kelahiran baru? Padahal, semua penciptaan ataupun 
suatu kelahiran, niscaya Aku meliputkan perhitungan hukum 
alam yang baku. Takkan tercipta suatu ion di semesta untuk 
selama-lamanya menjadi ion. Selayak tak ada manusia yang tak 
berubah kodrat menjadi sesuatu. Ada semut menjadi manusia 
atau sebaliknya, maka mampukah manusia memikirkan hal itu?
Manusia menjadi semut bukanlah produk keterciptaan, melainkan 
sebagai penghakiman. Bukan pula kutukan sebagaimana suatu 
peristiwa penjelmaan instan dari manusia seketika berubah jadi 
semut, melainkan itu adalah kewajaran hukum reinkarnasi. 
Dosa-dosalah yang menyebabkan perubahan kodrat itu. Orang 
yang keji dan sewenang-wenang dan semaunya menginjak-injak 
hak asasi manusia kala berkuasa, dia patut menjadi semut, yang 
lazim mati terinjak. 
Hukum reinkarnasi terkait penuh dengan hukum karma. Maka 
setiap kelahiran sudah dipastikan jalan peruntungan nasib 
seseorang yang tersesuaikan dengan karma-karmanya, karena 
dari perjalanan nasib peruntungan seseorang dapat terkesankan 
pembayaran karmanya dari kehidupannya yang terdahulu. 
Keterukuran pembayaran hukum karma atas setiap orang bisa 
dibayangkan kesetimpalan Keadilan-Ku membayarkan karma. 
Demikian, pembayaran karma mewujud pada kualitas hidup 
seseorang atau nasib celaka pada seseorang. Hal itu adalah 
ketentuan hukum yang baku dari Sisi-Ku.
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Dengan memperhitungkan pembalasan karma pada setiap 
orang, Aku menempatkan ruhnya pada rahim seorang 

ibu yang keadaan nasib bayi itu kelak sesuai dengan garis 
peruntungan orangtuanya. Oleh karena itu, ada bayi yang lahir 
di dunia ole orang tua yang penuh penderitaan. Tapi ada bayi 
yang lahir dari orangtua yang mapan dan terhormat. 
Pangeran William dan Kate Middleton menimang bayinya yang 
baru lahir dan dielu-elukan masyarakat yang sengaja berkumpul 
menantikan pasangan itu keluar dari rumah sakit. Kebahagiaan 
hidup bayi Charlotte Elizabeth Diana di dalam kalangan 
Kerajaan Inggris, niscaya karena dia dipatutkan terlahirkan di 
istana Buckingham, karena dia adalah reinkarnasi Diana.  
Maka sungguh, pemberian nama bayi itu sama dengan identitas 
ruhnya. Jadi pemberian nama Diana itu tak kebetulan, tapi sudah 
terinspirasikan supaya mudah bagi Kami menjelaskan hukum 
reinkarnasi. Sungguh karunia Rahmat-Ku ataupun Pembalasan-
Ku itu berelevansi pada kebajikan atau perbuatan dosa yang 
amat relatif jenis dan kadarnya. 
Berapa banyak dan berapa ragam jenis ruh di alam semesta?  
Tapi Aku sanggup memilah-milah ruh alam dan ruh manusia 
atau ruh flora dan fauna dan ruh malaikat dan ruh iblis. Kepada-
Ku lah terpulang penentuan nasib masing-masing. Menjadi 
manusia adalah menjadi makhluk yang bermartabat tinggi, 
karena menjadi manusia seseorang bisa menjadi mulia dan 
terhormat.
Kini manusia dapat mengurai informasi dari tes DNA. Setiap 
organisme memiliki genome yang mengandung informasi 
biologis yang diperlukan untuk membangun tubuhnya dan 
mempertahankan hidupnya serta diwariskan ke generasi 

gen diTenTukan oleh karMa
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berikutnya. 
Dengan sejumlah interaksi kompleks urutan nukleotida, 
komponen penyusun asam nukleat digunakan untuk membuat 
semua protein pada suatu organisme pada waktu dan tempat 
yang sesuai. Protein ini menjadi komponen pembentuk tubuh 
organisme atau memiliki kemampuan membuat komponen 
pembentuk tubuh tersebut atau mendorong reaksi metabolisme 
yang diperlukan untuk hidup. 
Genome dalam ilmu genetik dan biologi molekular modern 
adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel 
atau organisme. Sementara secara fungsi, i dapat terbagi menjadi 
gen-gen. 
Selanjutnya manusia modern kini dapat mengenali hukum karma 
melalui tipologi gen dan DNA serta genome, karena sains sudah 
dapat mengungkapkan adanya gen yang disebutkan sebagai 
“Gen Tuhan”. Kalau “Gen Tuhan” bisa ditandai, tentunya gen 
iblis pada diri manusia juga bisa ditandai. Cobalah diteliti gen 
iblis itu melalui cara pap smear, mengambil cairan dari vagina.
Demikian publik sains harusnya mencari juga bukti adanya gen 
iblis dari tubuh manusia. Jangan salahkan perempuan kalau 
Aku menerangkan bahwa gen iblis dapat ditandai melalui pap 
smear. Itu karena monolog iblis niscaya melalui daya rangsangan 
perempuan. Perhatikan kaum Hawa itu sering menjadi budak 
nafsu kaum Adam. Akan tetapi, kaum perempuan memang 
senang menampilkan sex appeal-nya untuk menarik perhatian 
laki-laki. Demikian gen iblis dapat ditandai. 
Temuan atas adanya gen malaikat dalam tubuh manusia yang 
dinamakan “Gen Tuhan” padahal itu tak proporsional. Kalau 
“Gen Tuhan” disebut sebagai gen malaikat, maka itu adalah 
lebih tepat dan menjadi proporsional. 
Peranan gen iblis sudah Kuterangkan, demikianpun kefungsian 
gen malaikat dalam tubuh manusia. Itu sebabnya terdapat satu 
jenis gen yang tetap ada dalam kode genetik dan bisa bertahan 
dalam evolusi yang ditentukan. Tapi itu dapat disimpulkan 
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sebagai sebuah area tempat sains dan iman bekerjasama 
mengejar pencapaian dan saling melengkapi. 
Persepakatan sains dan iman dapat menemukan Eksistensi 
Tuhan yang tak pernah beranjak dari Kemahaesaan, dan yang 
baku sebagai satu-satunya Yang Maha Pencipta atas seluruh 
kehidupan di semesta, dan segenap kehidupan di dalamnya. 
Sedangkan, Keterangan-Ku tentang biologi dan genetika, itu 
tak lain untuk mengungkapkan suatu keterhubungan yang 
bisa dipecahkan bahwa keimanan atau spiritualitas dan sains 
dapat dibakukan pada satu jenjang penelitian yang terkait 
dengan silsilah DNA yang bisa dikaitkan dengan hukum karma, 
reinkarnasi dan regulasi ruh, seperti yang sedang Kuterangkan 
ini. 
Siapa bilang sains dan iman telah berperang sejak lama dan 
ternyata sains yang benar karena sains menemukan bumi 
bukanlah pusat dari jagad raya dan bumi hanya mengelilingi 
Matahari? Sains dan agama sama-sama terbelakang, semenjak 
Aku ingin memperbaharui jangkauan ilmu dan Aku pun ingin 
memperbaharui cara berkeyakinan terhadap Tuhan. Jadi jangan 
mempertentangkan kebenaran masing-masing, sebab kedua-
duanya memang perlu disempurnakan. 
Betapapun manusia hidup karena ada ruhnya yang membuatnya 
bernyawa. Ruhlah yang dapat diindikasikan memiliki 
keterhubungan antara Tuhan dengan seluruh umat manusia. 
Keterhubungan-Ku dengan manusia dapat dianalogikan 
dengan hubungan komunikasi seluler. Sesungguhnya, Aku 
dapat berkomunikasi dengan segenap ciptaan-Ku di seluruh 
semesta tanpa kecuali melalui hubungan komunikasi ruh. Hal 
itulah yang perlu diperhatikan. 
Demikian, Aku akan mengubah pendapat itu dengan suatu 
hal yang biasa-biasa saja. Dan adalah setara bilamana Aku 
mengatakan Lia Eden Utusan-Ku itu adalah salah satu bukti 
nyata yang dapat dikaji oleh para peneliti sebagai bukti bahwa 
Aku Tuhannya adalah  nyata. Eksistensi-Ku nyata melalui 
dirinya. 
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Bayangkan dia bisa menulis terus menerus tanpa mengetahui 
materi apa yang akan dituliskannya, dan sampai kemana materi 
yang dituliskannya itu akan berakhir. Sebab setiap risalah yang 
dikiranya sudah siap karena sudah mencapai kesimpulannya, 
bilamana dia menatapnya lagi, materi tulisannya pun bertambah 
lagi, sedangkan pengetahuannya tak memadai untuk itu. 
Jangan mengatakan bahwa itu memang wajar dan dimungkinkan 
terjadi karena “Gen Tuhan“ pada dirinya sedang berevolusi. 
Tapi dia sudah permanen selalu menuliskan Wahyu-wahyu-
Ku karena itu adalah takdirnya. Bahwa ada Aku Sang Pencipta 
Takdir apa pun, dan itu yang harus diakui. 
Sekarang Aku ingin bertanya, bisakah Lia Eden menetapkan 
takdirnya sendiri? Karena dia tak terlahir dengan karakternya 
yang sekarang dimilikinya. Dia sudah bertransformasi menjadi 
Lia yang berbeda sama sekali dari karakternya dahulu. Padahal 
dia tetap normal dan wajar sebagai individu yang bebas 
menentukan sikap dan tutur kata dan pilihan-pilihan. Pengaruh-
Ku dan Jibril atas dirinya terjamin takkan berubah, sepermanen 
takdirnya sebagai Ratu Surga.
Dan itu bukanlah kerasukan karena kecerdasannya terasah dalam 
menyatakan tulisannya tapi tetap saja dia terlihat tak mandiri 
ketika menuliskan Wahyu-wahyu-Ku dan sangat terarah melalui 
konsep-konsep yang Kuberikan kepadanya, secara bertahap 
dan sistematis. Karenanya dia berbahagia atas semua program 
suci yang diembannya. Dan itu adalah kebahagiaan hakiki bagi 
seorang manusia yang terpilih jadi Utusan-Ku. 
Tidaklah dimungkinkan dia merasa terpaksa melakukan 
kebajikan-kebajikan yang terkonsep. Kalaulah kebahagiaan 
hakiki yang dimilikinya itu tak bisa diandalkan olehnya sendiri, 
maka niscaya ada kekuasaan lain yang bisa membuatnya seperti 
itu. 
Demikian yang dituliskannya adalah semata-mata Wahyu-Ku 
yang memberinya kebahagiaan hakiki. Manusia harus mau 
mengakui bahwa Aku-lah yang menetapkan takdir Lia Eden, 
sebagaimana Aku maha menetapkan takdir seluruh ciptaan-Ku. 
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Demikian Aku Tuhan, pencipta semua takdir.
Kalaulah takdir semua orang di dunia itu bermacam-macam 
tak ada yang sama, bahkan orang kembar pun tak sama takdir 
nasibnya, betapa beragamnya nasib peruntungan dan takdir 
itu. Untuk itu saja, niscaya ada sistematika hukumnya yang 
dipatutkan adil secara seksama. Kalau begitu, niscaya ada Tuhan 
yang Maha Mengatur takdir seluruh makhluk di alam semesta. 
Lia Eden tak pernah menduga dia didatangi takdir yang sangat 
memuliakan dirinya. Tersadar pun dia akan takdirnya sebagai 
Ratu Surga, tetap saja dia masih merasa gamang dan tak 
mematutkan dirinya mempunyai takdir seagung itu. Padahal, 
dia hanya sempat mengecap pendidikan di bangku SMA, maka 
sesungguhnya dia hanya tamat SMP saja. Dan dia tak pernah 
menaruh perhatian kepada semua disiplin ilmu sebelumnya, 
dan dia pun bukanlah penulis. 
Kini umurnya memasuki 68 tahun, dia sangat pelupa dan uzur, 
dan sering terbaring sakit karena penebusan total seluruh 
karma-karmanya. Dan dia pun terbebani  kesakralan dan 
kekeramatan takdir yang diembannya, dan itu pun sekaligus 
pensucian dirinya yang panjang dan berat. Kalau sesungguhnya 
pada dirinya itu tak ada yang bisa diandalkan, dan kalau dia 
sekarang ini berhasil mendokumentasikan Firman-firman-Ku 
yang segera dirilis mendunia, demikian dia dapat membuktikan 
Keberadaan-Ku yang nyata, maka Aku, Tuhan itu ada. 
Bagi para peneliti, dia bisa dijadikan icon penelitian Proving 
God karena melalui dirinya Cara bekerja-Ku menuntunkan 
Firman-firman-Ku dapat diamati. Dan para Rasul Eden yang 
menyertainya dapat bersaksi untuk itu. Daripadanya, segala 
hal yang terkait dengan obyek penelitian untuk membuktikan 
Tuhan itu ada atau tidak, tak lagi terlalu penting karena dari 
tulisan tangan Lia Eden telah tercantum Jawaban-jawaban-Ku 
yang jelas dan lengkap serta sempurna.
Dan bagaimana Komunikasi-Ku dengannya dan komunikasi 
Jibril sehari-hari dengannya, itu bebas untuk dikaji karena 
sesungguhnya Jibril menyukai humor. Dan Lia serta rekan-
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rekannya di Eden sering terpingkal-pingkal oleh humor Jibril 
yang khas. Itulah kekhasan humor lintas alam. Hal itu niscaya 
tak terdengar oleh semua orang bahwa ternyata Malaikat Jibril 
lucu. 
Adapun dia suka membicarakan keakuannya dengan berseloroh 
tentang malaikat dan oknum iblis yang senantiasa jadi obyek 
kekonyolan, dan itu disatukannya dalam skenario humornya. 
Tentu saja humornya itu pun sarat mengandung pesan. 
Kusarankan jangan mau berteman dengan iblis, karena bergaul 
dengan malaikat lebih menyenangkan. Karena malaikat 
bisa melucu. Kalau sedang melucu, orang lain bisa melihat 
betapa karakter Jibril itu sangat berbeda dengan karakter Lia 
Eden. Sebagaimana yang satu melucu, dan sikap Lia yang tak 
tahan menahan tawanya dan sambil terpingkal-pingkal dia 
menuturkan apa ucapan Jibril yang lucu itu. 
Pemandangan seperti itu adalah keseharian di Eden, dan itu 
telah merupakan hiburan keseharian mereka. Dan tandailah itu 
sebagai hiburan segar dan suci di Surga, pergaulan yang akrab 
dan transparan antara malaikat dan manusia dan Komunikasi-
Ku yang transparan di Eden. Itulah tandanya ada Surga di atas 
bumi. Dan itu  bukti Tuhan itu ada.
Sementara di sisi lain ada aktivitas Neraka yang direkam 
manusia secara sadar. Ada dunia supranatural di layar kaca 
menjadi entertainment, karena dikemas demikian rupa bak 
pertunjukan hiburan. Makhluk ruh pun tampil transparan tapi 
penuh misteri yang menjadi semakin seru karena ditanggapi 
oleh aktor supranatural dengan gaya presenter mistik yang khas. 
Seakan-akan dunia mistik tersebut seperti itulah adanya. Tak 
menalarkan dunia ruh yang sebenarnya, lebih kuat penampilan 
komersialnya dan peragaan keakuan para supranatural yang 
mengada-ada. 
Bahwa sifat iblis memang begitu. Jadilah manusia terkecoh dan 
tak curiga kalau acara-acara semacam itu sesungguhnya adalah 
perambahan iblis atau Neraka sekaligus kemusyrikan di dunia 
manusia. Karakter dan performance iblis pun menjadi bagian 
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dari hiburan. Itulah Neraka di dunia manusia, dan manusia tak 
menyadarinya karena telah menjadikannya sebagai hiburan saja. 
Sesungguhnya gen iblis pada diri manusia itulah yang sedang 
berperan aktif meluruhkan manusia ke dunia iblis melalui 
permainan coba-coba memasuki dunia ruh. Dengan permainan 
jailangkung, maupun pencaharian bukti penampakan makhluk 
ruh, telah diabadikan melalui penayangan program mistik di 
layar kaca yang banyak penggemarnya. 
Aspek keseharian manusia sekarang itu sudah dipenuhi dengan 
peristiwa-peristiwa horor, mengapa pula ditambahkan dengan 
entertainment horror? Pada saat ini gen malaikat tak berdaya 
atas revolusi gen iblis karena umat manusialah yang memang 
menyukai misteri horor. 
Dunia memang terbalik, pengakuan Lia tentang kedatangan 
Jibril tak ditanggapi baik dan antusias, malah sebaliknya dicerca 
dan diperolok-olokkan.
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Adapun anggapan ada Gen Tuhan dalam tubuh manusia, 
itu tak dapat menjawab Kebutuhan-Ku terhadap 

manusia, ataupun sebaliknya kebutuhan manusia terhadap-
Ku. Persilangan habitat antara yang baik dan yang buruk pada 
diri manusia menjadikan manusia gampang berubah dan 
mempunyai kecenderungan melakukan kesalahan. Manusia 
menyukai dosa. Itu hukum alam pada manusia. 
Kesalahan atau dosa itu berkembang seperti deret hitung, 
satu kesalahan mendatangkan kesalahan yang lain, satu dusta 
harus dilindungi oleh dusta-dusta yang lainnya. Sementara satu 
kebajikan yang membuahkan kebajikan tak serta merta akan 
mengakibatkan teradakannya lagi perbuatan kebajikan yang 
lainnya. Kebajikan berkembang biak lazimnya disebabkan ada 
suatu tujuan baik bersama. 
Sedangkan dosa-dosa meruyak disebabkan terkumpulnya 
suatu kesamaan kegemaran atas suatu dosa, sebagaimana 
terkumpulnya orang-orang yang suka bermaksiat di lokalisasi 
pelacuran, atau para preman di pasar-pasar yang sengaja 
mencari peluang melakukan dosa di tengah keramaian. 
Manusia bisa sebentar baik dan sebentar bersifat buruk. Adapun 
hukum alam dari setiap kesalahan adalah bahwa apa-apa 
yang telah diperbuat itu mempengaruhi akal dan berlanjut 
mempengaruhi sifat, karena itu merupakan riak gelombang 
kesalahan. 
Unsur negatif dalam diri manusia jangan dibiarkan tumbuh 
dan berkembang melalui kebiasaan berbuat baik, benar dan 
jujur serta tulus. Kalau sifat-sifat baik itu terpelihara, dengan 
sendirinya unsur positif diri itulah yang berkembang dan 

Tak ada gen Tuhan 
Pada ManuSia 
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dengan sendirinya unsur sifat negatif akan melemah.  
Setelah begitu banyak orang suka berdusta dan memfitnah,  
pada saat ini kebenaran apa pun bisa diragukan. Dan memang 
kerancuan kebenaran pun menjadi hiasan perdebatan saja, 
diperdebatkan di ranah publik dan menjadilah seakan-akan 
benar. 
Dan kebenaran rancu itu pun menjadikan kerancuan hukum dan 
undang-undang. Kalau semua orang rancu terhadap kebenaran 
dan bingung,  maka siapa yang benar?  Jadi, siapa yang bisa 
menjamin kepercayaan kalau bukannya ada Aku Yang Maha 
Kuasa di atas segala-galanya dan Maha Benar. 
Adapun pemerintahan Jokowi telah beradaptasi dengan 
kebohongan massal, dan pembohongan hukum itu terjadi pada 
lintas lembaga hukum dan di antara  para penegak hukum 
itu sendiri, terjadi saling memfitnah dan saling mendustakan. 
Calon Kapolri yang menjadi tersangka koruptor, dimenangkan 
gugatannya oleh praperadilan. 
Sulit melihat kebenaran lagi, tatkala semua orang membicarakan 
kebenaran untuk membenarkan yang salah. Tuduhan terlibat 
sensualitas demi mengadakan jerat hukum oleh Polri kepada 
Abraham Samad, tak layak diadakan, karena hal semacam itu bisa 
berbalik mengenai siapa saja. Obsenitas lebih banyak terdapat 
di ranah keterkutukan karena di sanalah ranah pandemonium 
(hiruk-pikuk kerajaan iblis).
Demikian sekarang ini fenomena kerancuan hukum semacam 
itu jelas telah membuntu hukum. Silang pendapat para ahli 
hukum dan para tokoh, tak lain adalah pertunjukan kerancuan 
tersebut yang semakin larut. Maka nyaris semua kebenaran tak 
bisa terjamin bisa dipercaya. 
Kehidupan manusia penuh fitnah dan dusta yang melingkar-
lingkar. Oleh karena itu, Kudatangkan Surga dan malaikat 
untuk memurnikan suara hati nurani manusia. Dan Aku kembali 
berwahyu. Untuk itu, Aku ingin menunjukkan Perhatian-Ku 
kepada umat manusia yang sedang konyol kehilangan sense dan 
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tak saling mempercayai. 
Maka jangan janggalkan Kewahyuan yang sedang turun 
sekarang ini. Inilah pencerahan yang Kuadakan untuk manusia 
agar bisa kembali peka terhadap suara hati nuraninya. Demikian 
peluruhan Komunikasi Ruh-Ku kepada semua makhluk ciptaan-
Ku sudah merupakan hukum alam. 
Itu sebabnya dalam hati sanubari setiap manusia, terdapat 
rongga yang dapat terpakai sebagai ruang komunikasi dengan-
Ku. Dan dalam kesadaran titik terendah pun, umat manusia 
masih selalu mengharap Kehadiran-Ku dalam diri mereka, 
kecuali mereka yang atheis.
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PenciPTaan ManuSia PerTaMa 
adalah PenjelMaan MalaikaT 

dan PenjelMaan ibliS

Darwin menyebut adanya ‘The Missing Link’ mata rantai 
yang hilang dari proses evolusi primata menuju manusia 

sejati. Memang itulah yang ingin Kujelaskan bahwa Teori 
Darwin itu tak mengena dan sesat, karena tak ada evolusi dari 
makhluk primata ke Homo Sapiens. 
Tak ada penyilangan kodrat di antara primata dan manusia, 
yang ada adalah punishment terhadap manusia yang suka 
mencuri dan merampas hak/harta orang lain atau merampok. 
Mereka itulah yang akan bertukar kodrat jadi primata ketika dia 
terlahirkan kembali. Demikian hukum reinkarnasi yang terikat 
dengan hukum karma. 
Oleh karena adanya Teori Darwin tersebut, asal-usul manusia 
sejati masih tetap diperdebatkan oleh para ahli. Kapan 
penciptaan manusia? Fosil Homo Sapiens di Indonesia ditemukan 
di Wajak, dekat Tulung Agung, Jawa Timur oleh Von Rietschoten 
pada tahun 1889. Fosil temuan tersebut disebut Homo Wajakensis 
diperkirakan hidup sekitar 25.000 – 40.000 tahun yang lalu. 
Ada Kitab Suci Veda agama Hindu yang diperkirakan muncul 
pada 3102 SM. Umat Hindu meyakini penciptaan manusia 
pertama adalah Swayambhu Manu dan Shatrupa. Dan Kitab 
Suci Injil dalam bab kejadian menyebutkan Adam dan Hawa, 
demikianpun Al Quran menyatakannya. Mana yang benar? 
Sudah Kami nyatakan manusia purba dari bumi lain yang 
membawa ajaran Veda ke bumi ini, demikian Kitab Suci Veda 
sesungguhnya terbawa oleh orang-orang yang mendiami bumi 
lain yang dilanda kiamat buminya. Dan mereka kami selamatkan 
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berpindah ke bumi ini dengan cara yang sama, yang akan kami 
lakukan terhadap penduduk bumi ini tak lama lagi.
Demikian, Surga menyelamatkan orang-orang yang patut 
diselamatkan dan sampai ke bumi ini. Sebagaimana Kitab Suci 
Eden yang sedang dituliskan sekarang ini kelak akan terbawa ke 
bumi yang baru nanti. Adapun penciptaan manusia pertama di 
bumi yang dahulu didiami oleh pembawa ajaran Hindu ke bumi, 
memang adalah Manu dan Shatrupa. Sedangkan di bumi ini 
sendiri, penciptaan manusia pertama adalah Adam dan Hawa. 
Dari bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa penciptaan 
manusia pertama adalah pada masa ketika suatu bumi dalam 
evolusinya sudah Kami nilai sudah layak huni. Namun, ada juga 
terjadi penciptaan manusia pertama justru pada saat suatu bumi 
yang dapat pulih dari gejolak kiamat yang pernah melandanya 
dan bumi tersebut sudah layak huni kembali. Demikian Adam 
dan Hawa tercipta di bumi ini dan tercatat dalam Kewahyuan 
pada Injil dan Al Quran. Padahal, fakta arkeologi telah ditemukan 
fosil-fosil Homo Sapiens yang berusia lebih kurang 160.000-400.000 
tahun. Fakta itu menunjukkan bumi ini telah lama dihuni oleh 
manusia yang tak terdata sejarah dan peradabannya. 
Adapun temuan fosil Pithecanthropus Erectus dari zaman Pleistosen 
tengah atau satu juta tahun silam terdapat di Trinil, Ngawi, 
Jawa Timur. Dan temuan fosil Meganthropus Paleojavanicus di 
Sangiran, diperkirakan hidup pada 2-1 juta tahun yang lalu. 
Dan fosil Pithecanthropus Mojokertensis berumur 1,9 juta tahun 
dan fosil Pithecanthropus Soloensis di Sangiran, di lembah sungai 
Bengawan Solo pada zaman pleistosen atas.
Ciri khas manusia purba yang berkening menonjol, bentuk 
rahang yang sangat kuat dan bentuk geraham besar dan hidung 
lebar dan tulang pipi besar dan kasar, menyerupai tengkorak 
orangutan atau kera. Karakter manusia purba yang primitif tak 
ubahnya dengan struktur tengkorak kera. 
Adapun Aku sudah meluruskan Teori Darwin bahwa nenek 
moyang manusia bukanlah kera. Adapun temuan fosil-fosil 
purba yang berumur 1-2 juta tahun yang menyerupai struktur 
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tengkorak kera, Kukongkritkan bahwa fosil purba itu bukanlah 
kera. Adapun wujud manusia purba pada umumnya memang 
tak menarik. Seperti yang digambarkan itu, adalah tipikal 
manusia purba awal.
Sebagaimana keterangan kami bahwa saat pemulihan bumi 
dari kiamatnya, manusia pertama yang menghuni bumi adalah 
penjelmaan iblis yang menjadi manusia, yang sebelumnya 
terlebih dahulu melalui penetralan habitat menjadi pohon dan 
tanaman bermanfaat. Sehingga ketika jadi manusia mereka 
sudah kehilangan habitat jahatnya. Tapi, ketika jadi manusia, 
wujud tubuh dan wajahnya masih primitif sekali. Maklum 
mereka berasal dari makhluk buruk. 
Demikian, Kujelaskan bahwa makhluk purba itu sesungguhnya 
adalah manusia yang berasal dari perubahan kodrat dari ras iblis, 
sebagaimana penjelasan Kami sebelumnya. Pada saat kiamat, 
iblis terbuka belenggu kutukannya dan dinetralkanlah habitat 
jahatnya melalui perubahan kodrat menjadi pohon-pohon yang 
bermanfaat demi memulihkan kondisi bumi, setelah itu barulah 
dia memasuki kodrat manusia. 
Manusia purba tidak tampan dan rupawan. Tingkat 
kehidupannya masih rendah dan sangat primitif. Wajah 
kerasnya yang mirip orangutan atau kera adalah karakter wajah 
manusia purba yang baru mengalami evolusi habitat dari iblis 
dan pohon. Tapi, mereka bukan manusia kera atau kera manusia 
karena genetiknya tak saling berhubungan. 
Di zaman ini saja masih ada orang-orang yang buruk rupa 
seperti kera, padahal asli manusia modern.  Hal itu bisa terjadi 
karena dimungkinkan dahulu dia tampan tapi bengis dan suka 
mengambil hak orang lain dengan paksa, maka dia pun bermuka 
seperti kera yang suka mencuri. Demikian manusia purba 
berwajah seperti orangutan atau kera karena sedang mengalami 
evolusi dari iblis ke manusia. 
Namun, itu pun menerangkan bahwa bumi ini pernah didiami 
oleh manusia-manusia purba sebelum datang masa bumi 
dihuni oleh manusia modern, Homo Sapiens, itu pun peralihan 
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yang membaik dari manusia purba. Fosil-fosil Homo Sapiens 
ditemukan di berbagai wilayah di dunia, dengan spesifikasi ras-
ras Australoid, ras Mongoloid, ras Kaukasoid dan ras Negroid. 
Penemuan fosil Homo Sapiens di Israel, India, Afrika dan Sumatra, 
Jawa, Cina, berikut fosil Homo Neanderthal di benua Eropa, 
manusia Hiedelberg Jerman dan manusia Cro-Magnon Les Eyzies, 
Perancis yang proporsi tubuhnya modern menandakan Homo 
Sapiens telah mengalami peralihan rupa yang membaik dan 
berbudaya. Bertahap perbaikan fisik dan rupa serta kecerdasan 
manusia. Sejalan dengan itu, peradaban pun meningkat. 
Adapun yang ingin Kami terangkan adalah bahwa bumi ini 
sudah berkali-kali dilanda proses kiamat sebagaimana keadaan 
yang terjadi sekarang ini, tapi sampai sekarang selalu bisa 
dipulihkan. 
Bilamana pensucian bangsa-bangsa itu nanti berhasil membawa 
penduduk bumi ini ke bumi yang baru, maka nenek moyang 
penduduk bumi yang baru itu adalah masih Adam dan Hawa. 
Dan penduduk bumi ini di sana akan merupakan manusia purba 
bagi generasi masa depan di bumi yang baru itu nanti. 
Yang ingin Kami jelaskan adalah bahwa penciptaan manusia 
pertama di bumi ini yang tercatat dalam Perjanjian Lama di Injil, 
dan Al Quran adalah Adam dan Hawa. Sedangkan menurut 
Veda, kepercayaan umat Hindu, manusia pertama adalah 
Swayambu Manu dan yang perempuan adalah Shatrupa. Kedua-
duanya adalah benar. 
Ketika dahulu kala bumi ini sudah pulih dari suatu gejolak 
kiamatnya, demikian Kami menciptakan Adam dan istrinya 
Hawa dan mendiami wilayah Indonesia. Bumi ini luas dan 
pastinya lengang sekali. Maka ketika ada suatu bumi yang 
lainnya mengalami kiamat, maka Kami menyelamatkan 
penduduk bumi tersebut dengan mengevakuasi ke bumi ini. 
Demikian ada keturunan Pandawa dan masyarakatnya 
mendiami wilayah India. Pengalaman mereka itulah yang 
sebentar lagi akan dialami oleh penduduk bumi yang sekarang 
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ini sedang ingin Kami selamatkan. 
Adapun ajaran Veda, Sanatana Dharma diperkirakan muncul 
pada tahun 3102 Sebelum Masehi dan merupakan agama tertua 
di dunia, itu karena ajaran Veda sudah paripurna dibawa oleh 
keturunan Pandawa dan masyarakatnya yang ke bumi ini. Itu 
bisa dibayangkan seperti ajaran Eden yang terbawa ke bumi 
baru kelak, juga sudah paripurna mencatat Wahyu-wahyu-Ku 
yang terkini. 
Itu sebabnya pewayangan yang mengisahkan Mahabarata, 
Bratayudha, Pandawa dan Kurawa sampai saat ini cukup 
detail dan kisah-kisah Mahabarata merasuk ke dalam sanubari 
umat Hindu dan para pecinta wayang di Indonesia. Itu karena 
Indonesia merupakan juga tempat destinasi pengembaraan 
keturunan Pandawa dan masyarakatnya di zaman dahulu. 
Sumber ajaran Kitab Suci  Veda, adalah kitab yang berisikan 
ajaran kesucian yang diwahyukan oleh Hyang Widhi Wasa 
melalui para Maha Resi, maka Veda adalah Wahyu Tuhan yang 
Maha Esa yang disebutkan oleh umat Hindu sebagai Hyang 
Widhi Wasa. 
Sesungguhnya penciptaan pertama manusia itu berbeda-beda 
sosok dan namanya serta sejarahnya pada setiap-setiap kali 
diciptakan untuk memulai kehidupan di suatu bumi yang tak 
terbilang banyaknya di alam semesta. Ketika ada bumi yang 
sudah layak huni (habitabel), maka Kuciptakanlah sepasang 
manusia yang akan beranak-pinak mengisi bumi itu. Dan 
Kutetapkan pasangan manusia itu niscaya berlawanan ras dan 
habitat, yaitu laki-laki Kuberikan ruh malaikat dan perempuan 
mendapatkan ruh iblis, dan itu sudah merupakan ketentuan 
hukum alam yang baku. Demikian Kemahaadilan-Ku untuk 
kedua jenis makhluk-Ku, malaikat dan iblis. 
Di dunia manusialah perimbangan itu berlaku. Adapun tipologi 
manusia yang baik niscaya menjadi mulia dan terhormat dan 
berhasil dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Merekalah 
yang akan terlahir kembali membangun peradaban maju. 
Keserakahanlah yang kemudian menjadikan budak hawa nafsu 
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dan peperanganlah yang merupakan pertarungan keserakahan. 
Dan kerusakan bumi karena peperanganlah yang mendatangkan 
kiamat. 
Kitab Suci  Al Quran, Surat Al Faathir ayat 16-17: 

16. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan 
mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan 
kamu).

17. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah.

Demikian kalau Aku murka kepada manusia yang merusak 
buminya, maka Aku memusnahkan manusia dan mendatangkan 
makhluk yang baru, yang demikian itu tiadalah sukar bagi-Ku. 
Dan bacalah Al Quran Surat Ibrahim ayat 13-14. 
 Kitab Suci  Al Quran, Surat Ibrahim ayat 13-14:

13. Orang-orang kafir berkata kepada Rasul-rasul mereka: 
“Kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri 
kami atau kamu kembali kepada agama kami”. Maka 
Tuhan mewahyukan kepada mereka: “Kami pasti akan 
membinasakan orang-orang yang zalim itu,

14. dan Kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu 
sesudah mereka. Yang demikian itu (adalah untuk) orang-
orang yang takut (akan menghadap) ke Hadirat-Ku dan yang 
takut kepada Ancaman-Ku”.

Dan berkatalah orang-orang kafir itu kepada para Rasul Eden 
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karena tak suka Kami peringatkan. Dan mereka mengusir para 
Rasul Eden keluar dari negerinya atau kembali ke agama mereka. 
Sejalan dengan itu, Kami memperturutkan ancaman mereka, 
maka Kami angkat para Rasul Eden meninggalkan negerinya. 
Nun, telah terlaksana pembalasan Kami sekarang ini, seperti 
yang terkandung di ayat ini. Sungguh Kami akan membinasakan 
orang-orang zalim. Demikian Kami akan menempatkan para 
Rasul Eden di bumi yang baru yang tentram dan damai, subur 
dan sejahtera. 
Adapun di bumi yang baru itu nanti juga terdapat hunian 
penduduk, yang merupakan orang-orang hutan yang belum 
berperadaban  yang tak paham akan didatangi oleh penduduk 
bumi yang lain. Tapi mereka adalah tipologi manusia pohon, 
penjelmaan iblis, penduduk awal bumi itu. Demikian, mereka 
bukan tipologi suku bangsa modern dan bengis, dan mereka 
berada jauh di dalam wilayah hutan lebat dan jauh  dari pusat 
hunian yang akan ditempati penduduk bumi ini. 
Mereka itu adalah penduduk asli keturunan manusia pertama 
yang terciptakan untuk mengisi bumi itu. Demikian makna 
ayat Surat Ibrahim ayat 14 pada bait pertama : “dan Kami pasti 
akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka” 
namun inilah pengulangan pengalaman yang sama seperti 
ketika Kami membawa keturunan Pandawa dan masyarakatnya 
pindah ke bumi ini, dan di bumi ini telah ada Adam dan Hawa 
dengan keturunannya. Seperti itulah siklus kekiamatan bila 
Kami sedang mengatasinya. 
Demikian, penjelasan Kami ini Kami tujukan kepada orang-
orang yang takut akan Kemahakuasaan-Ku dan takut kepada 
Ancaman-Ku. Demikian, setiap perubahan semesta senantiasa 
ada penyelamatan dari-Ku.  Dan Aku senantiasa membahagiakan 
orang-orang yang mau percaya kepada Kemahaesaan-Ku dan 
Kemahakuasaan-Ku. 
Dari alam kesadaran atau pun di bawah alam kesadaran manusia, 
selalu ada kebutuhan rohani yang mendalam dari setiap orang 
terhadap pengayoman dan Perlindungan Tuhan kepadanya. 
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Hal itu sudah merupakan satu-kesatuan hakikat Penciptaan-Ku 
atas manusia. Suatu yang alamiah bila mau diungkapkan secara 
gamblang bahwa kala Aku menciptakan manusia pertama di 
bumi, itu tidak melalui suatu kelahiran melainkan keterciptaan.
Dan manusia pertama yang tercipta adalah dari gen malaikat, 
sedangkan pasangannya Kuambil dari gen iblis. Demikian, 
penciptaan pertama manusia di bumi senantiasa berpasangan. 
Kalau tak seperti itu, bagaimana menciptakan regenerasi bagi 
manusia? Dan kalau pada penciptaan manusia pertama, sepasang 
manusia itu tak Kuambil yang satu dari ruh malaikat dan yang 
satu lagi Kuambil dari ruh iblis untuk menjadi pasangannya, 
bagaimana meraih keadilan atas seluruh makhluk-Ku? Padahal 
Aku Tuhan Yang Maha Adil atas semua makhluk-Ku.
Dalam komposisi tubuh manusia, menunjukkan bahwa hampir 
semua unsur kimia yang dikenal terdapat dalam tubuh manusia. 
Reaksi kimia terbentuk melalui interaksi proton yang bermuatan 
positif dan elektron yang bermuatan negatif. Daripadanya 
pengistilahan kimiawi dapat dikategorikan dengan gen malaikat 
dan gen iblis dalam tubuh manusia. 
Bagaimanapun interaksi kimiawi dalam tubuh manusia itu akan 
meningkatkan keaktifan gen salah satu dari keduanya secara 
bergantian dan masing-masing berakumulasi tergantung dari 
efek dan aktivitas pikiran. Pilihan-pilihan pribadi atas salah 
satunya, antara berbuat baik dan benar atau memilih berdusta 
saja. 
Dan otak bagian lobus temporalis memproses emosi yang 
meningkat atau berlebihan. Dan kemudian, otak atau akal 
akan mengambil kesimpulan yang mendasari kausa finalis 
terhadap perwujudan penyikapan. Pilihan-pilihan penyikapan 
amat tergantung dengan ambisi atau keinginan yang tak bisa 
diacuhkan. Dari sanalah keinginan berbuat baik menjadi unggul 
atau sebaliknya mengalahkan estimasi dari pikiran baik dan 
memilih yang lebih gampang dengan berdusta saja, daripada 
berkutat menghadapi dilema persoalan yang sedang dihadapi. 
Padahal, kecenderungan memilih kebenaran yang sedang tragis 



338  

memerlukan pengorbanan, sedangkan mengabaikan kebenaran 
demi keinginan yang mendesak adalah menguntungkan atau 
setidaknya dapat menghindari kebenaran yang menyusahkan 
itu adalah lebih mudah dan tak beresiko. Demikian, lazim gen 
iblis lebih terbuka untuk diperturutkan. 
Pertimbangan-pertimbangan manusia yang sedang kepepet 
dilema, lazim memilih berdusta atau mengambil jalan pintas 
yang tak merugikan dirinya. Namun sebaliknya, kalau manusia 
itu semuanya baik dan tak ada yang berdosa, bagaimana 
menciptakan suatu kurun waktu bagi keterciptaan pengakhiran 
dan kemudian menjadi lagi keawalan dan perbaikan serta 
pengembangannya? 
Adapun kesalahan itu adalah jalur kerusakan dan pembusukan 
yang kemudian menjadi keparahan dan berlanjut menjadi 
kemusnahan, kematian dan akan sampai kepada kekiamatan. 
Demikian manusia diciptakan mempunyai dua gen yang 
berbeda sifat.
Kalau Aku tak memberi peranan bagi iblis dan manusia yang 
tergoda pada arahan iblis, semuanya akan berjalan searah saja, 
tapi regenerasi manusia tak berjalan sebagaimana mestinya 
karena sifat manusia yang penuh cinta, baru bergelora bila 
mendapatkan lawan jenis yang menggelorakan hawa nafsu 
seksualitasnya. Manusia suci terkadang menganggap seks 
itu dosa dan dengan memilih bersuci, dengan berselibat atau 
menjauhi godaan lawan jenis. Maka banyak yang memilih hidup 
melajang, demikian regenerasi manusia tak berjalan semestinya. 
Manusia biadab dan pengumbar hawa nafsu Kuharamkan. Tapi 
keseimbangan itu perlu diatur melalui aksi dan reaksi antara 
positif dan negatif agar menjadi kegairahan yang memberikan 
ketentraman dan menjadi kebahagiaan dan kesuksesan. 
Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang bertekad hidup 
suci tak terlarang bersaing dalam karya, tak terlarang bercinta 
dan saling mencintai.
Kepornoan dan kemesuman adalah larangan keras. Tapi 
seks adalah kewajaran kebutuhan manusiawi, jadi harus 
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dilengkapkan bila memilih hidup suci yang berkeseimbangan 
batiniah. Maka kesucian pun dapat bertahan kekal bilamana 
cinta suci terpupuk dan senantiasa menjauhi godaan-godaan 
cinta dari yang lain. 
Orang-orang yang Kami sucikan di Surga tak berani 
membayangkan hal yang tidak senonoh karena mereka 
semua tahu Kami senantiasa mengetahui apa yang sedang 
mereka pikirkan. Demikian mereka tak kehilangan kewajaran 
manusiawinya, nan juga tak berani beranjak memperturutkan 
hawa nafsu liarnya. Demikian hidup di Surga terjaga 
keseimbangan jiwa dan batiniahnya. 
Kalau Surga itu penuh karena ‘diobral’, niscaya itu sulit 
dihindarkan perselisihan paham, dan perselisihan paham 
mengakibatkan pertengkaran dan permusuhan. Dari situ saja, 
bagaimana mempertahankan Surga? Surga memang Kuadakan 
untuk menjadikan manusia berbudi dan menjauhi dosa. 
Manusia itu makhluk yang berjasmani, yang membutuhkan 
banyak hal untuk dirinya. Dari itu, dia harus bekerja untuk 
meningkatkan taraf hidupnya. Dalam berkegiatan manusia 
bersosialisasi, dari sanalah dimungkinkan terjadinya friksi-friksi 
kehidupan. Maka manusia takkan pernah aman dari persoalan 
hidup. Untuk itu saja, manusia sulit menjaga dirinya dari 
berbuat kesalahan. Dan apakah hal semacam itu tak merupakan 
keniscayaan bagi manusia? 
Homogenitas ras manusia baik, tak bisa bertahan lama karena 
ada kebutuhan badaniah yang harus terpenuhi dengan baik, 
untuk merasakan kesejahteraan dan kenikmatan hidup, atau 
setidaknya berkecukupan. Berbeda dengan malaikat yang 
bisa bertahan suci untuk selama-lamanya. Makhluk ruh tak 
membutuhkan apa-apa untuk mencukupi keperluan dirinya. 
Nah, dari sisi inilah, Aku mengadakan sistematika hukum alam. 
Mau jadi malaikat, berbuat baiklah selalu. Mau bertahan tetap 
menjadi manusia, juga berbuat baiklah selalu. Karena Aku akan 
menjadikan takdirmu mulia dan terhormat dan sejahtera. 
Jadi bagi manusia, ada jalan untuk menjadi mulia dan 
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terhormat, dan ada jalan berubah kodrat menjadi malaikat. Dan 
hal itulah yang sedang Kujelaskan melalui peristiwa-peristiwa 
di Surga dan Neraka. Demikian Aku menjelaskan kronologi 
teradakannya Surga di atas bumi ini supaya umat manusia jadi 
tahu bagaimana menetapkan diri melangkah menuju Surga dan 
menjauhi Neraka. 
Neraka sedang bergolak di seluruh dunia, Surga-Ku masih 
lengang kesepian. Bukankah itu pilihan manusia sendiri? 
Sungguh takkan terulang peristiwa Surga di masa yang lain, 
karena Aku hanya mengadakan Surga di suatu proses kiamat 
yang sedang terlangsungkan di muka bumi. Surga Kuberikan 
kepada orang-orang yang suci sajadan selebihnya, mereka 
semua ke Neraka. 
Seimbangkah itu? Pensucian memerlukan pengorbanan. 
Sesungguhnya dunia kejahatan juga mengalami pengorbanan. 
Tapi mengapa tak berkorban saja demi kesucian? Tapi karena 
manusia cenderung memenuhi kebutuhannya secara berlebihan 
agar menempati suatu status, mereka pun menutup mata 
terhadap cara-cara yang halal. Maka sesungguhnya kebutuhan 
hiduplah yang meniscayakan manusia itu menjadi serakah dan 
persainganlah yang mengakibatkan kesalahan atau dosa. 
Daripadanya perlu Kujelaskan bahwa di taraf kehidupan 
manusialah malaikat maupun iblis itu berperan. Dan kedua-
duanya memperjuangkan kepentingan masing-masing dari 
sudut yang paling berlawanan. Demikian semua makhluk-Ku 
berkehidupan dengan masing-masing memiliki kepentingan. 
Dan Aku menciptakan mereka dengan perbedaan habitat 
secara mendasar, supaya terjadi keseimbangan di antara  semua 
makhluk-Ku dan di dunia manusialah terpadu percaturan takdir 
malaikat dan iblis. 
Demikian Aku adil terhadap malaikat dan iblis serta manusia 
sebagai makhluk hidup yang berjasmani sehingga akumulasi 
dosa dapat terlihat dari diri manusia. Demikianpun kebaikan-
kebaikan dan keterpeliharaan akhlak manusia terkesankan 
melalui perilaku manusia yang baik budi pekertinya dan 
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bijaksana tutur katanya. 
Tapi itulah peranan gen malaikat atau pun gen iblis yang ada pada 
diri setiap manusia, maka apakah Aku kurang pertimbangan 
ketika kebenaran di dunia itu seperti hangus terbakar? Padahal, 
manusialah yang sering tergelincir melakukan kesalahan karena 
mau memperturutkan hawa nafsunya sendiri, dosa-dosa itu 
seringkali memang lebih menyenangkan bagi manusia.
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ruh ManuSia biSa Menjadi 
ruh MaTahari

Dalam menerapkan Petunjuk-petunjuk-Ku yang berkenaan 
dengan ilmu fisika, tentu saja tak Kugunakan penjelasan 

dengan menggunakan istilah fisika dalam rumus, karena Lia 
Eden tak berpengetahuan sedikitpun atas hal tersebut. 
Atas nama kebijakan hukum alam, Kami sesuaikan pengistilahan 
sains menurut logika awam supaya Lia Eden sanggup 
menuliskannya, dan pula orang-orang awam yang lainnya pun 
yang jumlahnya lebih banyak di masyarakat. Demikian mereka 
semua dapat lebih mudah memahami konteks yang sedang 
Kubahaskan sebagai materi Kitab Suci Eden. 
Sistem kesemestaan sedang Kujelaskan bukan melalui teorinya, 
melainkan yang sehubungan dengan dinamika hukum 
alam. Selayak semua disiplin ilmu wajib memperhitungkan 
Kemaharuhan-Ku dan Kemahaglobalan-Ku yang kekal berotasi. 
Dengan demikian seluruh disiplin ilmu menyesuaikan ilmunya 
dengan hal yang mendasar tersebut. Karena bila ilmu diarahkan 
memenuhi ketentuan tersebut, menjadilah lebih mudah 
menghadapi tantangan ilmu.
Seperti halnya perotasian kemahaglobalan semesta, bila 
disesuaikan rotasinya dengan segala perancangan atas sesuatu, 
maka konsep teorinya pun bisa dieksplor lebih mendalam dan 
jangkauannya pun bisa termaksimal karena tak mengabaikan 
hukum alam.  Hal-hal yang berestetika mematuhi prinsip-
prinsip keindahan, prinsip skala, harmoni dan gerakan irama, 
vokal poin.
Keseimbangan lokal, dan eksternal dipertimbangkan sebagai 
keseimbangan visual dan non visual, namun skalanya tetap 
seimbang. Symmetrical balance  sulit disesuaikan pada alam 
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maupun dalam masyarakat, walaupun itu adalah cara 
mengimplementasikan keadilan yang sejati dan terukur. 
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bisa 
memperimbangkan secara adil di antara  dua hal yang 
berbeda nilai, maka keterukuran keadilan dapat diterapkan 
melalui skalanya dengan memperhitungkan harmoni di antara 
keduanya. Kognisi skala keberadaban dan kebenaran sangat 
penting diperhitungkan dengan keseimbangan yang harmoni 
dengan style kekinian. Itu akan memberi nilai lebih atau dapat 
diunggulkan untuk menjadi payung kebenaran karena kalau 
dia yang memegang otoritas, sistem pun berjalan baik di bawah 
naungannya
Persepsikan saja ketidakberaturan dan kebrutalan etika bila 
itu terjadi pada suatu institusi hukum. Bisakah masyarakat 
diatur melalui pasal-pasal hukum yang sudah dilanggar sendiri 
oleh penegak hukum dan para praktisi hukum? Kalau sudah 
seperti itu, hilanglah keseimbangan sebagaimana hilangnya 
kepercayaan dan kebenaran. 
Kalau sudah seperti itu, berarti sudah dekat dengan poros 
Neraka. Karena manalah dosa-dosa yang meluruh dalam proses 
hukum itu tak menjadi kebuntuan hukum? Hal itu hanya 
menjadi pendidikan buruk bagi masyarakat yang menontoni hal 
tersebut.
Kiranya elemen negatif bila sudah meluruh ke segmen institusi 
hukum, itu perlu Kuterangkan bahwa tak akan ada kesadaran 
bagi mereka sebelum semuanya sampai kepada kegagalan total 
yang fatal. Karena penegakan hukum yang ampuh hanya melalui 
dead lock hukum sebagai akibat dari pembrutalan hukum dan 
dari kebuntuan hukum yang diakibatkannya. 
Keliaran hukum itu kalau sudah membuntu seluruh jalan 
hukum yang wajar, demikian Kami turun tangan menyibak 
jalan kebenaran langsung dari langit. Sebagaimana setelah satu 
paket rilis Eden ini tersibak, terbukalah jalan bagi Malaikat 
Jibril turun menjelma jadi manusia. Setelah itu dialah yang akan 
menegaskan ketentuan-ketentuan solusi hukum dari-Ku. Apa 
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pun yang disampaikannya akan membuahkan hasil kongkrit. 
Kiranya, keliaran hukum kalau sudah berada di titik maksimal 
pembatasannya, semua orang terkesima memandangi sikap 
para penegak hukum. Potret wajah hukum justru tertinggal pada 
tokoh-tokoh antagonis yang berwenang itu sendirilah yang tak 
risih melanggar hukum dengan sengaja. Ketentuan-ketentuan 
hukum yang dinyatakan masing-masing pihak saling bersilangan 
dan saling membuntu. Tak ada jalan bagi yang menang maupun 
yang kalah. Kalau sudah seperti itu, betapa umat manusia harus 
tahu bahwa begitulah Cara-Ku mengemukakan Pengadilan-Ku 
dan Penghakiman-Ku. 
Semuanya bingung tak tahu cara untuk menguraikan masalah-
masalah. Semua jalan tak mengena dan terpatahkan. Demikian 
pemimpin negara, lembaga hukum, peradilan dan elemen 
masyarakat yang mengerti hukum, takkan dapat mengurangi 
dampak buruknya pertikaian hukum yang berlarut-larut. 
Demikian Kami hanya menunggu hal itu sampai kepada titik 
kemaksimalannya untuk dibalikkan. Dan poros pembalikan itu 
niscaya melalui penyesalan dan kesadaran yang dalam. 
Setelah mengalami tragedi yang paling memilukan, akan bangkit 
seperti dari kubur kebenaran sejati yang tidak tunggal. Berdesak-
desakan kebenaran ingin ditangani, bercucuran keringat dan 
air mata haru membangun kembali adab mulia, dan semuanya 
menangis menyesali apa yang terjadi. 
Demikian bangsa Indonesia Kami sucikan. Demikian itu 
perubahan kodrat negatif menjadi positif. Dan biarlah 
dunia menyaksikan bagaimana Aku turun tangan langsung 
mensucikan bangsa Indonesia. Dan bangsa-bangsa lain di dunia 
ini pun bersiap diri menghadapi Pensucian-Ku dan ingin suci. 
Surga semarak menuai kesucian bangsa-bangsa.
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Semua ilmu pengetahuan bila mengacu pada teori seluruh 
semesta berada dalam liputan Kemahaglobalan Fisik-Ku 

dan energi semesta tersesuaikan dengan Rotasi-Ku, maka strata 
terobosan semua ilmu pengetahuan menjadi aman dan mudah 
dikembangkan lebih leluasa. 
Adapun Kemahabesaran-Ku yang sudah dapat diimajinasikan 
keadaannya dan dapat dirumuskan jangkauan yang terhingga 
tertuju pada Keliputan-Ku, maka keterukuran itu dapat 
diterapkan dalam konsepukuran dari ketakterhinggaan pada 
fitur kemahaglobalan, diukur melalui energi terbesar yang 
terukur yang ada di semesta. Dan yang terukur dari energi 
terbesar harus terukur dari nilai nominal nol (0) yang terdapat 
di antar panas tertinggi dan dingin terendah di Matahari. 
Setiap keteraturan sistem yang sudah dalam keterukuran yang 
terjangkau, dan hendaklah dialurkan tak bertentangan dengan 
siklus perputaran hukum alam yang sudah baku. Bahwa segala 
yang dialurkan dalam sistem yang berotasi dan sistematikanya 
searah dengan perputaran  rotasi dari Kemahaglobalan-Ku, 
maka perhitungan itu adalah tepat dengan memperhitungkan 
keterlibatan pusaran energi dalam segenap skalanya. Selayak 
menyesuaikan rotasi bumi dengan rotasi global semesta, semua 
perumusan dituangkan terlibat dalam suatu pusaran. 
Bilamana tata ruang di suatu wilayah dikelola dalam konsep 
membulat, diikuti oleh penyesuaian arsitektur bangunan yang 
terkonsep untuk tatanan wilayahnya, maka negara itu atau 
kota itu akan meng-absorb hukum alamnya dengan baik, maka 
pengelolaan wilayahnya pun menjadi mudah untuk mengatasi 

keMahaglobalan-ku MelandaSi 
PeMbaharuan konSeP ilMu 

PengeTahuan
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masalah cuaca ekstrem. 
Dan penanaman pohon-pohon peneduh kota yang mengikuti 
arsitek kota dan jalan-jalan raya yang melingkar, maka ketika ada 
puting beliung, energi puting beliung yang dahsyat akan cepat 
mengurai dan pemusatan energinya tak membuat kerusakan 
yang meluluhlantakkan karena pusarannya seakan mendapat 
tempat seperti prinsip kerja gyroscope.
Apabila gyroscope berotasi searah jarum jam pada sumbu 
z, maka tegangan output yang dihasilkan akan mengecil. 
Mengapa perputaran jarum jam itu searah hanya ke kanan saja? 
Begitu pun rotasi bumi menyesuaikan diri dengan Rotasi-Ku. 
Mengapa pesawat UFO itu bulat? Demikian penyesuaiannya 
dengan hukum alam alur rotasi semesta, demi menghilangkan 
kesenjangan dan kontraindikasi yang tak diperlukan, yang 
sebaiknya mengikuti dinamika.
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Sudah lama manusia ingin menyibak tabir misteri rahasia 
Stonehenge, monumen batu megalitik yang megah dan 

dikabarkan mengandung tuah yang memiliki kekuatan 
penyembuhan, lingkaran batu konsentris Stonehenge di sebelah 
barat daya London, di atas dataran Salisbury yang luas. 
Ribuan tahun lalu pasukan malaikat menata batu itu demi 
mencontohkan kestabilan di alam. Kemagisan Stonehenge tak 
diragukan, demikian pun rahasia pembuatannya yang penuh 
misteri. Sudah dibuatkan teori pengangkatan batu berat itu dari 
tempatnya ke hamparan dataran Salisbury, suatu logika yang 
telah dipikirkan oleh para ahlinya. 

unTuk aPa ada STonehenge, 
naZca line, croP circle?
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Adapun ketika Aku menegaskan bahwa itu adalah karya para 
malaikat, maka Aku harus menerangkan cara kerja malaikat 
yang menggunakan perangkat cahaya. Cahaya, selain sebagai 
gelombang elektromagnetik juga merupakan partikel-partikel 
bergerak (foton). Sebagai partikel bergerak, foton membawa 
energi kinetik. 
Adapun benda yang sangat berat karena gravitasi dapat 
dikurangi beratnya dengan prinsip kerja gyroscope yaitu dengan 
merotasikan batu tersebut pada sumbu beratnya dengan arah 
rotasi searah jarum jam (clock wise). Prinsip gyroscope ini dapat 
diterapkan dalam pemindahan batu-batu dari tempat asalnya 
dan penyusunan Stonehenge yang melingkar. 
Energi kinetik foton dapat dipakai untuk merotasikan benda 
pada sumbu beratnya. Demikian Stonehenge dapat dirotasikan 
untuk mengurangi/meniadakan pengaruh gravitasi. 
Publik yang sudah mendengar penjelasan Malaikat Jibril tentang 
rahasia pembuatan Crop Circle di ladang-ladang gandum atau 
padi dengan menggunakan pesawat UFOnya yang dilengkapi 
segala peralatan teknologi yang menggunakan kemampuan 
cahaya, demikian pembuatan susunan Stonehenge juga 
menggunakan UFO yang teknologinya diciptakan untuk dapat 
memindahkan dan menyusun batu-batu berat. 
Jadi apabila satu sisi dari sumbu beratnya dijadikan tumpuan 
dan sisi yang lain dipasang baling-baling yang digerakkan 
oleh energi cahaya (foton), maka Stonehenge akan berotasi dan 
menjadi ringan melawan gravitasi. 
Dan Adapun rahasia pembuatan lukisan alam Nazca Line 
sesungguhnya tak jauh berbeda dengan cara kerja UFO malaikat 
yang sengaja membuat surprise-surprise di alam terbuka. Sekedar 
untuk menyatakan malaikat itu ada dan bisa berkarya nyata di 
dunia manusia. Komposisi garis Nazca mewujudkan lukisan 
yang harmonis di tengah hamparan gurun gersang. Garis Nazca 
adalah kumpulan geoglyph yang paling menakjubkan yang 
hanya bisa dinikmati dari pesawat udara yang melintasinya.
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Manusia di zaman ini saja sulit mengadakan lukisan alam seperti 
itu, apalagi manusia di zaman purbakala. Dengan teknologi saja 
manusia akan bersusah payah mengadakan geoglyph semacam 
itu, apalagi tanpa teknologi. 
Pembuatan geoglyph, Nazca Line tentu berbeda dengan 
membuat Stonehenge atau Crop Circle. Tapi kalau semua itu 
merupakan pengharmonisan alam yang penuh misteri, niscaya 
harus ada pendapat untuk itu yang bisa menilai keseriusan 
malaikat melakukan surprise-surprise semacam itu. Bahwa 
malaikat itu ada dan terlibat di dunia manusia dari zaman ke 
zaman. Maka selalu ada surprise-surprise bermisteri pada skala 
zaman. 
UFO malaikat yang digunakan untuk membuat geoglyph 
juga menggunakan peralatan cahaya untuk menggurat-gurat 
pegunungan tandus dan keras dan UFO malaikat juga memiliki 
berbagai tipe peralatan di antaranya adalah mesin penghisap 
bekas-bekas bobokan sehingga tak ada yang tertinggal sebagai 
pecahan-pecahan bongkaran lahan yang dijadikan geoglyph 
atau Nazca Line yang bisa ditemui di sekitar area Nazca Line. 
Demikian misteri pembuatan Nazca line yang bersih dari jejak 
pembuatannya. Pisau cahaya yang terpakai untuk menggurat 
tanah cadas atau batu adalah cahaya yang difokuskan. Setiap 
berkas cahaya membawa paket energi, maka energi pun terpusat 
demikian menjadi ketajaman. 
Pisau energi malaikat adalah kekuatan cahaya, yang bila 
diperlukan, tingkatan pemfokusannya tersesuaikan dengan 
seberapa kekuatan cahaya itu diperlukan. Dan energi malaikat 
bersumber pada ketentuan yang dititahkan Tuhan kepada 
malaikat. Aplikasi dari pemfokusan cahaya itu sudah digunakan 
oleh manusia modern sekarang ini, salah satunya terapan laser 
cut.
Demikian perlu Kami jelaskan bahwa segala peninggalan 
kuno purbakala yang berupa bangunan-bangunan kokoh yang 
dianggap tak mungkin dikerjakan oleh tangan manusia, niscaya 
itu adalah peninggalan sejarah masa lampau yang pijakannya 
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dapat diperhitungkan sebagai zaman peralihan dari suatu zaman 
kegelapan ke zaman pembaharuan yang sengaja Kami adakan. 
Layaknya zaman kegelapan pada masa kini, masa penjernihan 
dan pembaharuan pun sedang Kami adakan lagi melalui aplikasi 
yang Kami adakan dengan menyebutkan sebagai kedatangan 
Kerajaan Tuhan dan Surga Eden. 
Adapun aplikasi pembaharuan yang saat ini sedang Kami 
selenggarakan adalah melalui perdamaian dunia melalui solusi 
penyatuan semua agama sebagai keyakinan yang universal. Tak 
mengandung berbagai ritual tertentu dengan bahasa tertentu, 
melainkan hanya dengan berdoa dengan jaminan kesucian 
masing-masing, bahwa orang-orang sucilah yang dikabulkan 
doanya. 
Kedatangan Ruhul Kudus ke dunia manusia adalah pertanda 
peralihan zaman sedang Kami adakan. Dan untuk mengingatkan 
sejarah pembaharuan zaman ini, demikian orang-orang suci 
yang bisa diselamatkan Surga berpindah ke bumi yang baru 
nanti, sementara waktu menempati goa-goa terlebih dahulu, 
sebelum berhasil membuat pemukiman yang layak. Dan 
pembuatan pemukiman layak sudah terkonsep sesuai dengan 
arahan Ruhul Kudus.
Demikian goa-goa yang ditemukan oleh umat Eden akan 
di bangunkan prasasti-prasasti oleh pasukan malaikat yang 
memiliki sarana mukjizat dalam membangun dan mengukir 
batu-batu goa dengan peralatan cahayanya dan peralatan 
teknologi yang sengaja dibuatkan untuk dipakai oleh kaum 
Eden yang ikut mewujudkan prasasti-prasasti Eden di dalam 
goa itu. Monumen kedatangan penduduk bumi ini, di bumi 
yang baru nanti harus diadakan. Kiranya seperti itu sejarah 
adanya monumen-monumen yang bermisteri di dunia ini. 
Adapun teknologi yang digunakan adalah teknologi cahaya, 
sehingga batu-batu keras dapat diukir dengan mudah. Demikian 
di dunia ini pun banyak ditemui prasasti-prasasti dalam goa-goa 
yang dapat ditandai sebagai tempat-tempat ibadah oleh manusia 
purba, sebagaimana goa Ajanta dan Elora di India, goa Petra di 
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Yordania. 
Manusia goa di zaman purba mengukir batu dan goa seraya 
mengadakan jalur komunikasi dengan dunia ruh. Praktek-
praktek ritual dilukiskan melalui ukiran-ukiran batu atau 
patung-patung. Goa-goa yang diukir di berbagai negara kini 
menjadi warisan dunia UNESCO. 
Ketika fakta tentang Puma Punku yang terdapat di atas 
pegunungan Andes, dataran tinggi Bolivia itu tak terjawab 
misterinya, demikian Kami nyatakan pembuatan Puma Punku 
juga selaras dengan penjelasan Kami ini. Bahwa peralatan 
teknologi malaikat yang menggunakan cahaya dapat memotong 
batu seberapapun kerasnya seperti hanya memotong roti tawar. 
Demikian tiada tingkat kesulitan yang tak dapat diatasi dengan 
energi cahaya, dan tak ada kendala besar untuk mengangkat 
batu-batu berat yang platformnya seberat lebih dari 800 ton. 
Malaikat punya teknologi “levitation anti gravitasi” untuk 
memindahkan dan menyusun batu-batu yang sangat berat. 
Biarlah Malaikat Jibril Ruhul Kudus yang nanti akan 
menerangkan satu persatu situs-situs peninggalan manusia 
purba yang penuh misteri, sekaligus menjelaskan makna-makna 
yang digambarkan oleh karya-karya malaikat itu. 
Mengapa bentuk lingkaran banyak terpakai pada karya malaikat 
(Crop Circle, Stonehenge dan geoglyph)? Itu karena ada pesan agar 
manusia meniru konsep lingkaran dalam karya-karyanya karena 
itu berhubungan dengan verifikasi keseimbangan dalam hukum 
alam. Dengan demikian, penjelasan Kami ini dapat dijadikan 
konsep rumus apa pun, bila itu terkait dengan alam. Maka 
semua ilmu pun mudah mencapai keberhasilannya dan sedikit 
kendalanya.
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Adapun penjelasan yang berkisar kepositifan dan 
kenegatifan meluruh ke segenap elemen yang ada di 

semesta, dan kehidupan di dalamnya sudah Kusambungkan 
dalam bahasa spiritual keimanan. Karena itu merupakan 
kebakuan hukum alam kehidupan malaikat dan iblis di alam 
ruh yang tak terjelaskan, kecuali melalui Kewahyuan  di abad 
modern sekarang ini. 
Tingkat ilmu pengetahuan manusia sudah menjulang 
mensemesta sekaligus menukik ke ilmu molekular. Demikian 
Kewahyuan menjelaskan teori yang dapat melibatkan peranan 
malaikat dan iblis di dunia manusia melalui karakteristik gen, 
bahwa bahkan karakteristik tipikal reaksi-reaksi publik yang tak 
bertentangan dengan asas kebenaran ternampakkan berbeda 
dengan gerakan publik yang membela ‘pangeran kegelapan’. 
Padahal, kedua belah pihak membeberkan spanduk slogan-
slogan mereka. Begitulah sense malaikat bertarung dengan sense 
iblis di dunia manusia. 
Nilai-nilai positif tak sekedar tertampilkan di mimbar-mimbar 
publik, akan tetapi pengusungnya harus membuktikan 
keloyalitasannya sedangkan para tokohnya niscaya harus 
memberikan panutan yang benar. Itulah yang membedakan 
mana yang lebih bernilai dan mana yang sampah. 
Faktor keseimbangan dapat diadakan melalui hal apa pun. 
Tetapi terlebih dahulu perlu penyadaran yang harusnya juga 
aktif dan dinamis. Kebijakan yang tepat seperti menyiram 
air ke sumber kebakaran. Kalau umat manusia sadar bahwa 
Aku niscaya menolong yang benar, maka takkan manusia itu 
melakukan kezaliman berlarut-larut karena pihak mereka itu 
niscaya Kukalahkan. 
Kepada semua yang mempertontonkan bullshit-nya di publik, 

koMPeTenSi MalaikaT
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berhati-hatilah. Karena kebohonganmu itu tanda kau itu 
orangnya siapa. Mustahil bersama malaikat. Maka bila Jibril 
datang, dia hanya akan menjawab pertanyaan orang-orang 
yang mau disucikan dan dia enggan berurusan dengan orang-
orang yang sudah biasa berdusta. Padahal mereka semua tak 
bisa mengelabui malaikat dan tak bisa menyuapnya agar tak 
dipersoalkan dusta-dustanya. 
Semenjak Utusan-Ku yang malaikat sudah tampil di kalangan 
manusia, semenjak itu pulalah segala kebohongan terbongkar 
dengan sendirinya, semua kecurangan tak lagi bisa diandalkan. 
Semua orang harus tahu potensi malaikat, kalau malaikat sudah 
Kutampilkan jadi Utusan-Ku bahwa semua hal harus transparan 
karena kami melihat segala hal secara transparan. 
Dan bahwa malaikat tak menunggu dosa-dosa berhasil 
diampuni, baru memberi pencerahan. Melainkan sosok dosa-
dosa diutamakan untuk dibongkar sehingga menjadi kepastian 
perbaikan keadaan. 
Harus ada monumen ‘celaka bagi dosa-dosa’ untuk mengingatkan 
para pendusta dan penipu. Karena malaikat senantiasa dapat 
mentransparankan semua tipikal dosa di hadapan publik, dan 
itu akan menyemangati semua orang yang tergabung dalam 
pergerakan berani mati untuk kebenaran. 
Adapun para aktivis yang tulus dan benar dan yang siap bersuci 
sajalah yang dapat berada di sisi Malaikat Jibril sebagai pejuang 
kebenaran yang diberkati. Aliran kebenaran seperti air hujan 
melancarkan sungai-sungai gersang. Semua ketertindasan 
dan kebenaran menjadi paket perjuangan dan ketertindasan 
kebenaran pun usai. Dan semua orang yang bersalah tahu diri 
tak akan menang lagi dan akan merasakan pembalasan atas 
perbuatannya. 
Itu pun adalah hukum alam, bahwa setiap kesalahan apalagi 
kejahatan, niscaya berbalik pada perilakunya sendiri. Dan setiap 
kebenaran dan perbuatan baik niscaya terpulang juga kepada 
yang melakukannya, segala kebaikan yang pernah diperbuatnya 
berbuah kebaikan juga, pahala kebajikannya itu Kubayarkan 
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kepadanya pada saat seseorang itu justru membutuhkannya. 
Seberapapun keseimbangan haruslah dipenuhi aspek 
kebenarannya supaya tak berpaling  menjadi kesalahan dan 
dosa. Karena sosok kebenaran itu kemudian diperebutkan ketika 
kebenaran telah menjadi jalan kesuksesan. Alasan pemidanaan 
yang diada-adakan karena tak disertai asas pembuktian yang 
valid, akan melampaui zamannya suatu saat. Tapi kebenaran 
bisa menjadi sosok yang diperebutkan sehingga semua orang 
merasa di pihak kebenaran. 
Nan, suksesnya kebenaran yang sejati adalah sejatinya ketulusan 
orang-orang yang memperjuangkannya. Ruang kebenaran pun 
terpadati oleh kebenaran-kebenaran valid yang bila dicatat akan 
menjadi babak baru sejarah. Zaman berubah, dosa-dosa serasa 
menjijikkan, pensucian bangsa, pensucian semua orang. 
Kebenaran yang satu akan mendorong perbuatan baik yang 
lainnya. Kala itu semua orang jeli melihat dosa yang tak luput 
dipersoalkan, padahal dosa yang satu biasanya melahirkan 
dosa yang lain. Adapun dosa mudah diperturutkan karena 
kebiasaan tak suka mempertimbangkan suara hati nurani 
apalagi kalau ditambah suka memakan uang haram. Kedua 
hal itu adalah kecerobohan yang bertaut satu sama lain yang 
biasa diperturutkan. Dosa itu indah dan menyenangkan dan 
memuaskan, maka jangan gampang menduakan hati atas 
sesuatu pilihan. Yang terbaik adalah mempertimbangkan asas 
kebenaran dan suara hati nurani supaya selamat dari berlarutnya 
zaman edan. 
Kalau terbiasa berdusta dan mencurangi, maka pertimbangan 
penting apa pun sering disikapi dengan mengacuhkan cara-cara 
yang benar. Dan tatkala seseorang itu menjadi konyol karena 
akibat kesalahannya itu, seharusnya dia introspeksi diri supaya 
tak lagi dengan sengaja melakukan kesalahan. Karena kalau 
hal semacam itu sering dilakukan, maka jiwa dan ruhnya pun 
menjadi kotor, dan kotoran itu susah dibersihkan lagi, demikian 
dia menjadi penjahanam.  Penjahanam adalah orang-orang yang 
tak suka berfikir lebih jauh dan seimbang dan tak peduli hak 
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asasi orang lain. 
Konsiderasi kepentingan manusialah yang membedakan 
peranan malaikat ataupun iblis terhadap pikiran dan akal 
manusia sehingga kejelasannya dapat diunggah menjadi 
obyek penelitian yang lebih jauh untuk mengupas sains yang 
berkenaan dengan psikofisiologi dan ilmu genetika supaya 
manusia dapat mengenali keseksamaan Penciptaan Tuhan. 
Sehingga ekuilibrium penciptaan di antara makhluk-Ku bisa 
dijadikan testamen ilmu pengakuratan keseimbangan dalam 
kehidupan manusia. 
Selanjutnya Kuterangkan bahwa garis keturunan sepasang 
manusia pertama yang Kuciptakan itulah yang sesungguhnya 
mewarisi gen manusia yang sebenarnya. Maka sesungguhnya 
penciptaan pertama manusia itu berpasangan dan merupakan 
penjelmaan malaikat, dan yang satunya adalah merupakan 
penjelmaan dari iblis. Adapun manusia pertama tercipta melalui 
penjelmaan malaikat atau iblis dan langsung berupa orang 
dewasa, tak melalui pertumbuhan dari anak-anak. Anak-anak 
keturunannya pun memiliki kedua jenis gen itu. Demikian 
Aku memulai mengadaptasikan elemen positif dengan elemen 
negatif pada keturunan pasangan manusia pertama. Itulah yang 
Kumaksudkan dengan asal gen manusia.
Setelah Takdir Eden Kudatangkan ke dunia ini, para peneliti 
dapat menyaksikan Peragaan-Ku atas keterciptaan manusia 
dari penjelmaan malaikat, yaitu penjelmaan Malaikat Jibril 
yang akan muncul serupa identik dengan Lia Eden. Demikian 
umat manusia dapat menyaksikan bagaimana dahulu Aku 
menciptakan manusia pertama kalinya. 
Sementara Lia Eden yang sudah lama Kusucikan sesuai dengan 
standar pensucian Ratu Surga, dia Kujanjikan bahwa setelah dia 
wafat, dia akan berubah kodrat menjadi bidadari. Dan kemudian 
terpulang kepada-Ku takdir Malaikat Jibril dan Lia Eden setelah 
mereka berdua berhasil menuntaskan tugas mereka di dunia 
ini. Makhluk yang berprestasi untuk semesta,  niscaya menjadi 
mulia di semesta.
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Surga baru TerbukTikan dengan adanya 
Pernikahan anTara MalaikaT dan 

ManuSia nyaTa di kalangan ManuSia 
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Dari pemfokusan publik dunia menjadi pemerhati Surga 
yang mana aksentuasinya adalah perihal perkawinan 

antara Malaikat Jibril dan Lia Eden. Adapun pernikahan 
keduanya dapat diestimasikan sebagai epic dan mega holistic 
love story surgawi yang akan sangat terkemuka. Bagaimana 
tidak, dalam situasi bumi sedang berproses kiamat dan dunia 
dipenuhi ancaman dan kekejian sekarang ini, tapi ada kisah 
Surga yang sangat fenomenal sebagai kisah cinta dari kayangan, 
Nirwana, yang mewujud nyata di dunia manusia. 
Tapi dibalik pernikahan Malaikat Jibril dan Lia Eden itu ada 
suatu hal yang terkait dengan hukum regulasi ruh yang perlu 
dijelaskan bahwa Lia Eden yang reinkarnasi Hawa atau Eva 
telah Kunyatakan bahwa dialah yang dahulu tercipta dari ruh 
iblis, dan kini dia sedang diperjalankan menuju ke kodrat yang 
sebaliknya. Dari kodrat ruh yang ternista kini dia telah sampai di 
pintu gerbang kemuliaan yang tertinggi bagi seorang manusia, 
yaitu sebagai Ratu Surga.
Adapun reinkarnasi Adam di akhir zaman ini adalah Aminuddin 
Day mantan suami Lia dahulu. Maka niscaya Adam ruhnya 
adalah ruh malaikat, tapi kini sedang berada di takdir yang 
sebaliknya dengan Hawa/Lia Eden. Persilangan jalan takdir 
di antara keduanya akan menjadi konsep pemikiran spiritual 
yang baku. Tapi melalui hal tersebut, spiritualisme modern 
terakreditasi sebagai kesinambungan ajaran semua agama yang 
terdahulu, acuannya modern, nan kehakikiannya telak. 
Penyatuan semua agama, nun bagi-Ku itu penting supaya 
jadi akselerasi penyelenggaraan Penyelamatan-Ku. Untuk itu, 
Kuumpamakan kisah Cinderella diperbaharui, pangerannya 
adalah malaikat, dan Cinderellanya harus disucikan.  Tak 
mengapa pensuciannya teraih ketika usia sudah tua baru 
dipersunting raja malaikat. Maka harus ada kisah nyata dari 
Surga yang juga sudah nyata, untuk menjadi fokus penyatuan 
iman menuju Ratu Surga. 
Nan setelah Lia suci murni, Malaikat Jibril Kuutus 
mempersunting Lia Eden menjadi istrinya. Dan dari peristiwa 



358  

tersebut terbuktilah perjalanan kodrat ruh itu berputar siklikal 
dan hanya mengarah ke satu arah tanpa bisa berbalik sebelum 
sampai kepada ketuntasan perputaran kodratnya. Maka sekali 
takdir mengalami penurunan harkat kodrat, niscaya akan terus 
menurun dan sampai kepada kodrat yang ternista, yaitu iblis. 
Oleh karena itu, sebaiknya manusia itu menjaga sebaik-baiknya 
kodratnya dengan cara memuliakan harkat kodratnya. Maka 
jangan semena-mena melakukan dosa karena hanya dosalah 
yang akan memperburuk kodrat manusia. Demikian semua 
kodrat pernah mengalami kenistaan dan juga kemuliaan. 
Demikian Kami menjelaskan hukum regulasi ruh dan penerapan 
Kemahaadilan-Ku. 
Adapun takdir Jibril dan Lia Eden sudah dalam ketentuan takdir 
Surga yang Kuadakan untuk menyelamatkan semesta, bumi dan 
umat manusia di bumi ini. Maka keduanya aman dari perubahan 
kodrat yang berlawanan. Keberadaan keduanya akan menjadi 
sorotan dunia selalu. Dari sanalah seluruh umat manusia 
mempelajari Eksistensi-Ku melalui terbukanya Mukjizat Eden 
dan takdir Surga. Dan umat manusia  di abad ini pun akan 
menyaksikan perhelatan akbar Surga yang menyelamatkan dan 
mensucikan bangsa-bangsa. 
Demikian Kuterangkan bahwa gen manusia terdiri dari 
kombinasi dari gen malaikat dan gen iblis yang mana hal itu 
tersesuaikan dengan hukum alam. Penjelasan-Ku ini Aku 
meluruskan anggapan adanya Gen Tuhan pada manusia. 
Kemahakuasaan-Ku tak bisa dipilah-pilah sehingga hanya jadi 
unsur kecil, yaitu gen yang melengkapi komponen pembentuk 
tubuh atau yang mendorong reaksi metabolisme tubuh.
Nah, bandingkanlah Keterangan-Ku ini dengan asumsi para 
peneliti yang mengadakan dilema sains melalui ungkapan-
ungkapannya yang Kusitir sebagai berikut; bahwa Aku memberi 
Gen-Ku kepada semua orang di dunia. Setidaknya itu dinilai 
merupakan neurotransmitter dalam diri manusia sehingga 
mereka semua mau beriman dan mau menyembah-Ku. Dan 
kemudian menurut penemuan Hamer, reaksi kimia itu diatur 
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oleh Gen Tuhan yang mungkin saja bertanggung jawab atas 
beberapa mukjizat seperti Musa dan semak terbakar atau seperti 
mukjizat Musa yang membelah lautan. 
Bahkan dia tidak menabukan menyatakan Gen Tuhan itu seperti 
narkoba. Karena katanya Aku memberikan kepada otak manusia 
neurotransmitter yang disebut monoamine yang mengatur 
suasana hati dan persepsi. Gen Tuhan menurutnya berfungsi 
menyeimbangkan monoamine itu, saat mereka diangkut dari sel 
ke sel dan mempengaruhi reaksi emosional individu. 
Kalaulah keimanan dijelaskan seperti itu, lalu Aku ingin , 
reaksi kekejaman pada manusia itu darimana? Dan kalau 
reaksi kekejaman itu berevolusi aktif pada seorang pembunuh 
mutilasi, terhadap hal semacam itu, dan apa reaksi Gen Tuhan 
dalam tubuh manusia? 
Bahwa kalau ada Gen Tuhan dalam tubuh manusia, niscaya 
manusia terhalang melakukan perbuatan keji. Setidaknya semua 
orang terdorong melakukan perbuatan yang baik-baik saja dan 
bijaksana karena itu adalah sifat kereligiusan dari Gen Tuhan. 
Bukankah begitu?  
Maka bila ada kekejaman dan kekejian di dunia manusia, 
padahal itu bukanlah sekedar asumsi dan adalah suatu fakta 
bahwa manusia dapat melakukan pembunuhan mutilasi dan itu 
adalah motif adanya gen iblis aktif dalam tubuh manusia. Kalau 
ada Gen Tuhan dalam tubuh manusia, betapa lemahnya Gen 
Tuhan terhadap gen iblis itu? Sungguh kalau ada Gen Tuhan itu 
dalam tubuh manusia, takkan ada kejahatan di dunia manusia. 
Ketegangan dunia sudah mengancamkan perang dunia yang 
dipicu oleh anti ISIS. Bangkitnya sentimen negatif anti Islam dan 
anti semit di benua Eropa mengkhawatirkan karena gerakan 
anti Islam dunia itu akan menguat kapan saja. Demikianpun 
bangkitnya Neo-Nazi, walaupun itu tak sebesar anti Islam, tapi 
anti agama sudah amat merisaukan.  
Meningkatnya intoleransi agama di 28 negara blok Eropa 
ditambah dengan Amerika dan negara yang pernah diganggu 
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oleh ISIS seperti Jepang dan negara-negara Islam sendiri, apalagi 
kini ISIS sudah dapat menguasai Irak. Hal itu akan memicu 
ISIS semakin pongah, dan euforia kemenangannya itu semakin 
mengkhawatirkan dunia. 
Sungguh peperangan-peperangan dan konflik agama sudah 
dalam tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Melawan kebencian 
terhadap ISIS dan segala macam terorisme dari golongan Islam 
radikal telah menguat di dunia, ditambah masalah peperangan 
terhadap sindikat narkoba yang telah merambah ke seluruh 
dunia. Dunia mengalami darurat kejahatan narkoba, semua itu 
fenomena Neraka dunia. 
Setidaknya itu tak sesuai dengan pendapat adanya Gen Tuhan 
dalam diri manusia karena iblis telah menguasai umat manusia. 
Betapapun terlihat Aku sangat tak berdaya menyingkirkan iblis 
dalam diri manusia. Gen Tuhan bisa apa pada diri manusia, 
kalau itu ada? Maka Aku perlu meluruskan pendapat itu, bahwa 
Aku akan turun tangan langsung setelah Neraka merajalela 
membabi buta. 
Pembusukan akhlak dan norma manusia sudah dalam kondisi 
optimal. Iblis sudah menguasai dunia. Tiba saatnya Aku harus 
melakukan perubahan, dan inilah saatnya! 
Adapun menamakan Gen Tuhan merespon seperti addicted 
terhadap narkoba, itu adalah pelecehan luar biasa terhadap-Ku. 
Efek yang disebabkan oleh narkoba sungguh jangan disamakan 
dengan gejolak perasaan kerinduan terhadap Tuhan. Dunia 
keimanan jangan disederetkan dengan narkoba. Dan Aku tak 
memaksakan manusia beriman kepada-Ku dengan meletakkan 
neurotransmitter di otak semua manusia. Jangan membuat istilah 
yang tidak tepat, kalau sebenarnya kamu tak tahu Cara Tuhan 
bekerja.  
Selayak dinyatakan Gen Tuhan-lah yang membuat manusia 
lebih spiritual seperti selalu memiliki sedikit psilocybin (obat 
halusigenik) sepanjang hidup seseorang sehingga membuat 
otak sensitif pada hal-hal spiritual. Sungguh analogy memiliki 
Gen Tuhan dan menganalogikan pilihan berkeimanan itu seperti 
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orang yang addicted terhadap psilocybin (obat halusigenik), 
autentisasi gen melalui penganalogian semacam itu adalah 
penafikan terhadap Kemahasakralan-Ku. 
Sungguh itu tak sama seperti pembagian Ruh-Ku kepada semua 
ciptaan-Ku. Demikian Aku mengelak anggapan itu dan bahwa 
asumsi itu jangan dibakukan. Bukankah pembakuan suatu 
rumusan ilmu harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya 
kepada masyarakat dan kepada Tuhan? 
Selayak semua temuan ilmu jangan sampai menyesatkan karena 
pada kenyataannya seluruh kehidupan di jagad raya meluruh 
dalam satu-kesatuan sistem alam yang baku. Dan dinamika 
semua kehidupan itu terolah melalui pemfungsian pembagian 
Ruh-Ku kepada masing-masing ciptaan-Ku. 
Dan Aku-lah yang membakukan hukum alam kepada semua 
jenis ciptaan-Ku, sesuai dengan kefungsiannya yang sudah 
Kuatur. Jadi kalau mau tahu apakah Aku memberikan Gen-Ku 
kepada setiap orang agar dapat membuat umat manusia mau 
beriman kepada-Ku, tapi perlukah Aku melakukan itu?
Dari persepsimu itu sepertinya Aku yang terdesak ingin 
memonopoli perasaan kasih dan kesetiaan manusia. Lalu untuk 
apa Aku menciptakan makhluk iblis dan yang mendatangkan alur 
dosa? Kalau itu yang dimaksud, untuk apa mengkonsentrasikan 
peranan malaikat dan iblis di dunia manusia, dan untuk apa 
merangkumkan keduanya ke dalam biologi manusia? 
Sungguh terpulang kepada manusia mau beriman kepada-Ku 
atau mau atheis. Buktinya di kalangan manusia ada juga yang 
atheis padahal mereka tahu, siapa yang memberi nyawa kepada 
mereka. 
Kalau mau jujur bersedia mengamati Kemahaadilan-Ku terhadap 
seluruh makhluk ciptaan-Ku, jujurlah menilai pertimbangan 
Kebijakan-Ku dalam menciptakan manusia pertama secara 
sepasang dengan memperhitungkan Keadilan-Ku untuk 
malaikat dan iblis. 
Demikian manusia tercipta dengan akal yang bisa 
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mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi 
manusia sering gagal menghindarkan diri dari berbuat dosa. 
Kalau manusia terjerumus ke dalam dosa, itu salah manusia 
yang memilih memperturutkan hawa nafsunya. 
Tapi bukankah dalam kehidupan manusia dengan habitat sifat 
manusiawinya itu tak jarang jumlah orang-orang yang berbudi 
luhur dan religius? Demikian Aku menyediakan Surga untuk 
menyelamatkan manusia suci. Terpujilah manusia itu sendiri 
karena ada manusia yang bisa luput dari rongrongan hawa 
nafsunya. Dan itu berarti gen malaikatnya lebih dominan, maka 
dia pantas masuk Surga. 
Kalau manusia tidak gegabah memperturutkan hawa nafsunya, 
mereka akan melihat malaikat di Surga. Demikian mereka hidup 
bersama kalangan malaikat. Namun janganlah mengkultuskan 
malaikat dan mendewa-dewakan mereka. Maka agama pun akan 
kembali menjadi neopolitheis, setelah kembali memutlakkan 
ketauhidan (monotheis). 
Perjanjian-Ku dengan manusia dan malaikat yang menyertainya 
adalah Surga. Dan Perjanjian-Ku terhadap iblis dan manusia 
yang tergoda dengan iblis adalah Neraka. Bukankah Perjanjian-
Ku itu sejak lama sudah jelas adanya? Cobalah membuat teori-
teori baru yang tetap didasarkan dengan tipologi Surga dan 
Neraka.
Karena kalau itu ingin dibahaskan sebagai suatu yang tak perlu 
diyakini, karena menganggap Surga dan Neraka adalah doktrin 
kuno yang tak perlu lagi diantisipasi, karena ilmu dan teknologi 
sudah bisa diharapkan dapat membuat manusia pindah zaman 
menembus waktu, maka harus ada penjelasan yang logis untuk 
menafikan Neraka yang sedang bergolak di muka bumi ini pada 
saat sekarang ini. 
Mengapa begitu banyak kecelakaan dahsyat di seluruh dunia, 
dan mengapa begitu banyak kebakaran besar dan wabah 
penyakit-penyakit yang menakutkan, mengapa huru-hara dan 
peperangan? Dan kejahatan luar biasa yang merajalela dalam 
liputan suatu masa? Tentu itu bukan suatu kebetulan! Itulah 
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Neraka! Kalau ada Neraka, tentu Tuhan juga harus menggenapi 
perjanjian Surga. Dan apa itu Surga, itulah yang sekarang ini 
sedang Kujelaskan. 
Kalau Aku bisa mengadakan Neraka dan Surga di dunia ini, 
tentu karena ada sebabnya dan ada tujuannya. Artikulasi Surga 
dan Neraka tak bisa disinyalir hanya sebagai penyebab faktor, 
melainkan dalam keliputan takdir kekiamatan bumi. 
Bahwa kejahatan manusia yang memassal sekarang ini ada 
faktor penyebabnya, ialah ketidakadilan atau kemiskinan atau 
karena perubahan karakter manusia yang semakin serakah, atau 
manusia haus kekuasaan sehingga pertarungan politik semakin 
buas dan keji. Maka harus ada Neraka yang mengusaikannya 
karena penyiksaan Neraka bisa menjerakan. 
Dari kemajemukan sifat-sifat mana yang impulsif karena 
pengaruh salah satu dari kedua jenis gen tersebut, maka dapat 
dikategorikan gen mana yang aktif dan di perturutkan. Kiranya 
para ilmuwan dapat mendeteksi kemana sebaiknya ilmunya 
diarahkan supaya tak berbenturan dengan hukum alam dari-Ku. 
Seyogyanya manusia mau fokus memperhitungkan Surga, 
ketika Kudatangkan untuk menyelamatkan manusia. Itu artinya 
Aku berkenan meleluasakan umat manusia menimba ilmu 
hakikat, yaitu kehidupan empat dimensi, selangkah mendekati 
kehidupan kemalaikatan. Lia Eden dan para Rasul Eden misalnya 
sudah bisa bercanda dengan malaikat, bergaul dekat dan saling 
berkomunikasi secara intens dalam kewajaran komunikasi. 
Itulah kebahagiaan mereka menyebabkan mereka bisa bertahan 
Kusucikan. Artinya di dalam komunikasi mereka tak ada tabir 
lagi dan mereka tak perlu bermeditasi untuk bisa berkomunikasi 
dengan malaikat. Bahkan malaikat selalu hadir pada setiap 
pembicaraan komunal, dan hadir mengomentari persoalan-
persoalan yang dihadapi. 
Dan komunikasi mereka dengan-Ku pun  bisa melalui dialog 
terbuka. Teguran-teguran-Ku atau Pujian-pujian-Ku untuk 
mereka diperdengarkan melalui sound system dan direkam 
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sehingga terdokumentasi. Apa pun yang mereka kerjakan pada 
setiap harinya niscaya mereka mengerjakan Amanat-amanat-
Ku. Demikian kehidupan di Surga senantiasa sibuk tapi mereka 
selalu berbahagia dengan pekerjaan masing-masing. 
Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 55: 

55. “Sesungguhnya penghuni-penghuni Surga pada hari itu dalam 
pekerjaannya bersenang-senang” 

Sesungguhnya ketika pintu Surga sudah terbuka untuk umum 
dan mendunia, terlihatlah para Rasul Eden begitu sibuk 
mengerjakan Amanat-amanat-Ku yang akan disiarkan mendunia. 
Mereka saling membantu mewujudkan pendokumentasian 
Wahyu-wahyu-Ku dan pelaksanaan program Pensucian-Ku 
meluruh ke seluruh dunia. 
Malaikat Jibril dan seluruh malaikat yang menyertainya adalah 
bala bantuan bagi para Rasul Eden. Kewajiban mereka untuk 
mengurusi semua amanat di Surga Eden, memenuhi waktu-
waktu mereka sepenuhnya. Mengurusi pensucian yang dapat 
menyelamatkan umat manusia dari kiamat dan Neraka adalah 
pekerjaan mulia dan menyenangkan dan mereka Kuayomi dan 
Kukasihi, segala kebutuhan mereka Kupenuhi.
Demikian ayat tersebut menyimpulkan penghuni-penghuni 
Surga dalam pekerjaannya bersenang-senang. Makna kalimat 
ayat tersebut jangan diartikan manusia di Surga pensiun dan 
hanya bersenang-senang saja. Pengertian itu tak rasional, unsur 
logikanya tak terpenuhi. Bayangan semacam itu bisa diartikan 
orang yang mati dan sampai di Surga, tak bekerja apa-apa, tapi 
segala keinginannya terhadirkan seperti mukjizat lampu aladin.  
Mayoritas orang di dunia meyakini Surga ada di alam sesudah 
kematian dan Surga ada di alam ruh, arwah-arwah manusia 
dapat bertemu dengan Tuhan di Surga. Pemikiran seperti itu 
sudah merupakan kewajaran secara umum, padahal Aku tak 
mengajarkan pengertian semacam itu. Tengok saja makna 
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harfiah dari Al Quran Surat Yaasin ayat 55 tersebut. 
Apa pekerjaan penghuni Surga itu bila di akhirat? Alam ruh 
bukan alam fisik sehingga banyak hal yang harus dikerjakan. 
Dan apa pekerjaan di Surga yang bisa dianggap bersenang-
senang? Harus ada kondisi fenomena yang dapat menerangkan 
hal itu. Apa ada pesta yang tak biasa di Surga? Karena pestalah 
yang membahagiakan umat manusia. Tapi bagaimana keadaan 
pesta di alam ruh? Arwah-arwah tak minum-minum dan makan 
hidangan lezat dan bernyanyi dan berdansa. Kalau dikategorikan 
kenikmatan Surga itu adalah layanan bidadari-bidadari, ah itu 
pemikiran mesum dan tak bisa dilogikakan. 
Ion-ion di semesta mana mungkin bisa saling bercumbu, lagi 
pula daya tarik bidadari tak ada kalau dia merupakan ion. 
Bidadari itu perempuan suci yang diterima di Surga atau 
anak perempuan mereka yang dilahirkan di Surga. Demikian 
Penjelasan-Ku untuk menjadi diskusi tentang  bidadari.
Mau lihat iblis penggoda? Mereka sangat cantik-cantik, remaja 
cantik yang jalang dan menjual diri untuk bersenang-senang 
atau untuk membeli narkoba. Indonesia saat ini sedang 
mempersoalkan prostitusi di kalangan artis dan selebriti, itulah 
makhluk-makhluk Neraka yang eksis tapi tak disadari oleh 
semuanya. 
Ruh sudah Kunyatakan adalah menjadi ion dalam semesta, 
bagaimana mereka menari, menyanyi dan bersuka ria, ion-ion 
itu? Tak masuk akal! Kalau mau dibayangkan bahwa orang-
orang di Surga dikasihi Tuhan dan senantiasa dibahagiakan 
dan mereka selamanya bersenang-senang di Surga, tengoklah 
kehidupan komunitas para Rasul Eden dan anak-anak mereka 
yang suci dan anak-anak gadis mereka yang perawan tak 
ternoda. 
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Waaqi’ah ayat 35:

 

35. Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) 



366  

dengan langsung,  

Ayat 35 inilah ayat yang menerangkan tentang penghuni 
Surga Eden. Pensucian Surga menjadikan mereka layak 
menjadi bidadari. Pensucian Surga mampu merubah manusia 
menjadi sesuci malaikat dan bidadari sehingga merekalah yang 
dijanjikan akan menjadi malaikat dan bidadari sebagai kejadian 
baru. Yaitu mereka mendiami Surga Utama sebagai penghuni 
perdana Surga. Para Rasul Eden dan keluarganya yang suci 
yang akan memulai kehidupan baru di Surga, dan itulah yang 
dimaksudkan di ayat ini sebagai kejadian baru. 
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Waaqi’ah ayat 36:

36. dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan,

Demikian anak-anak perempuan, mereka suci dan perawan. Hal 
keperawanan di ayat tersebut sengaja diangkat karena gadis-
gadis sekarang jarang yang masih perawan. 
Dari Surat Al Waaqi’ah tersebut, semakin jelaslah bahwa Surga 
itu bukan di alam kematian. Kalau selama ini Surga dibayangkan 
ada di alam akhirat atau baka, maka bagaimana kebahagiaan di 
Surga itu? 
Siapa yang berkhak menikmati kebahagiaan dan kenikmatan di 
Surga dan siapa yang melayani para penghuni Surga? Sampai 
di sini, harus dipikirkan hal yang lebih logis bahwa pelayanan 
untuk membahagiakan dan bersenang-senang itu harus ada. 
Kalau hal itu tak bisa dianalogikan melalui rasionalisasi 
alam khayal, seberapapun yang ingin diimajinasikan, niscaya 
imajinasi itu terbuntukan, karena ruh arwah-arwah tak berfisik, 
maka niscaya kebahagiaannya tak seperti yang dibayangkan 
oleh orang-orang yang masih hidup. 
Kelompok teroris bom Bali Imam Samudera CS menyatakan 
mereka mengebom Paddy’s Pub dan Sari Club (SC) di Jalan 
Legian, Kuta, Bali sehingga mengakibatkan 202 korban jiwa 
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dan 209 orang luka-luka atau cedera, karena bercita-cita masuk 
Surga dan dapat menikahi 70 bidadari. 
Mereka bukan orang-orang naif kala mengatakan hal itu karena 
mereka sengaja melakukan pengeboman keji itu, oleh karena 
menginginkan Surga yang semacam itu. Ajaran Islamkah yang 
salah? Tapi para teroris itulah yang salah menafsirkan hakikat 
Surga. 
Coba bayangkan, betapa Aku bisa dianggap Tuhan yang salah 
memberi ajaran. Makna penghuni-penghuni Surga dalam 
pekerjaannya bersenang-senang dalam Yaasin ayat 55 itu jangan 
diartikan berpesta dikelilingi bidadari cantik. Lalu perempuan 
suci di Surga dapat apa? Dapat 70 malaikat? Itu sama sekali 
tidak logis. Tapi kalau Aku menghipotesakan seperti itu wajar, 
untuk dipikirkan karena  itu merupakan suatu wujud keadilan 
bagi kaum perempuan. 
Kebahagiaan Surga itu harus logis dan nyata. Kalau tidak, janji-
Ku atas Surga bisa dianggap janji belaka, atau umat manusia 
memang lebih suka menganggap Surga itu seperti hidup di alam 
mistis. 
Mereka akan dilayani jin-jin Aladin yang kalau diminta apa-
saja kepada jin khadamnya dan dalam sekejapan mata saja 
semua keinginan itu mewujud nyata di hadapannya, demikian 
bidadari-bidadari mengerumuni dan melayani. Demikian yang 
diimajinasikan para teroris itu. Bukankah demikian? Di dunia 
saja tak ada kejadian seperti itu, apalagi di akhirat. 
Makhluk ruh di akhirat seperti ion yang tak membutuhkan apa-
apa kecuali penegasan atas takdir dan kodratnya.  Makhluk ruh 
tak bercita-cita karena tak ada jalan untuk itu. Tak ada kebutuhan 
fisik untuk dipenuhi, tak pernah terlibat langsung dalam 
masalah-masalah keduniawian, tapi kalau ikut nimbrung, iya! 
Tapi coba bayangkan bahwa keusilan jin itu tak membuahkan 
apa-apa baginya, selayak ruh tak butuh kemewahan dan apa 
pun yang berupa kesenangan fisik, kecuali pergantian kodrat 
dengan manusia. Demikian jin usil tak mengharapkan apa-apa 
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kecuali bisa menyesatkan sampai kodrat manusia bisa menjadi 
miliknya. 
Kalaupun bisa melibatkan diri dalam masalah-masalah 
keduniawian, niscaya melalui hubungan komunikasi ruh dengan 
manusia yang belum tentu dapat merespon kalau manusia itu 
tak peka, yang bisa merespon hanya para supranatural saja. 
Dan itu pun berkonsekuensi terhadap kedua belah pihak. Saat 
terjadi miskomunikasi menjadilah takhayul dan itu tak berguna. 
Demikian banyak orang bermain mistik tapi tersesat. 
Adapun kemagisan Surga tak bisa digunakan oleh para penghuni 
Surga atas kebutuhan untuk suatu kemudahan menghadapi 
kendala yang diharapkan, bisa diatasi secara instan. Mukjizat 
tak bisa dikaruniakan oleh keinginan mereka sendiri, melainkan 
keinginan Tuhan sendiri. 
Walaupun sesungguhnya institusi Surga di dunia manusia itu 
sangat magis dan sakral dan maha keramat, akan tetapi seluruh 
penghuni Surga tak bisa menggunakan kemagisannya kecuali 
mukjizat Surga dianugerahkan pada saat-saat tertentu, karena 
Kami menilai ada suatu hal yang membuat Kami harus turun 
tangan untuk mengatasi kendala yang tak bisa diatasi mereka. 
Demikian mereka mendapati kemudahan yang tak terduga-
duga dan mereka semua berbahagia. 
Kami membiasakan mereka semua bekerja melalui cara-cara 
yang alamiah dan bertanggung jawab. Maka kalau mau dianggap 
Surga itu di alam sesudah kematian, kesenangan apa yang bisa 
dikategorikan dapat membuat arwah-arwah bersenang-senang? 
Demikian tak lama lagi publik dunia dapat melihat keadaan 
sesungguhnya di Surga. Kami sudah memiliki orang-orang suci 
yang dapat Kami abadikan sebagai penauladanan orang-orang 
yang terpilih menjadi penghuni-penghuni Surga. 
Peristiwa-peristiwa di Surga dan peristiwa-peristiwa di bumi 
yang baru nanti akan melahirkan kisah-kisah kayangan seperti 
yang terdokumentasi di Veda dan yang terdapat pada mitologi 
Yunani. 
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Pergaulan malaikat dengan manusia sangat dekat, komunikasi 
dengan-Ku pun transparan. Demikian Respon-respon-Ku 
dalam firman-firman yang tercatat akan menjadikan suatu 
penyelamatan berpindah ke bumi yang baru, dan pensucian-
pensucian bangsa-bangsa mengisi secara padat Kitab Suci Eden. 
Dari pengalaman umat Hindu dan bangsa Yunani yang pernah 
juga mengalami peristiwa-peristiwa apokaliptik, umat manusia 
modern sekarang harus belajar melihat perubahan ajaran 
monotheis menjadi politheis. Jangan sampai Malaikat Jibril dan 
Lia Eden dikultuskan hirarkinya sama dengan-Ku, status mereka 
lama kelamaan menjadi dewata yang maha kuasa, sebagaimana 
terpandang ajaran-ajaran agama yang berubah jadi politheis. 
Kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang tak terlibat 
langsung dalam peristiwa Apostolic, menghadirkan asumsi-
asumsi yang lebih bersifat mistik atau kemagisan oleh karena 
terdorong oleh pengagungan terhadap rasul atau malaikat 
sehingga persepsi-persepsi tentang Surga, kayangan, Nirwana, 
Firdaus, melambung tinggi menjadi ketahayulan atau menjadi 
pengkultusan yang berlebih-lebihan.
Saat ini pengawalan penulisan Kitab Suci  dilakukan sendiri 
oleh Lia Eden, maka dia kami titahkan hanya menuliskan 
fakta dan Petunjuk-petunjuk-Ku saja. Adapun Malaikat Jibril 
menuntunnya memperibahasakan Firman-firman-Ku secara 
tepat dan akurat, maka sesuailah keadaan sebenarnya yang 
merujuk pada ayat terahasia dari kitab suci  yang terdahulu, dan 
itu dituliskan atas Petunjuk-petunjuk-Ku yang Kufirmankan. 
Dokumen-dokumen Kitab Suci Eden ini pun sudah digandakan 
dan dijadikan Pewasiatan-Ku untuk dunia, sehingga keliputan 
Firman-firman-Ku yang akan dituliskan berikutnya selama 
berada di Surga Utama sudah berlandaskan sebagai kelanjutan 
dari Pewasiatan-Ku yang sekarang ini sedang dituliskan Lia. 
Dan dalam persiapan Pewasiatan-Ku ini, demikian adanya 
kegiatan para penghuni Surga selamanya bersenang-senang 
melakukan perbaikan dan penyelamatan, dan mereka hanya 
bersedih bilamana ada yang tersalah dan Kutegur serta Kujatuhi 
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sanksi. Di Surga tak ada yang boleh tersalah dengan sengaja. 
Kesalahan yang tak disengaja bisa diampuni, tapi mereka harus 
segera melakukan perbaikan atas hal itu. Demikian di kalangan 
para Rasul Eden pun masih terdapat ketersalahan yang tak 
disengaja. Kalau sempat ada yang berbuat kesalahan dengan 
sengaja, dia pasti dikeluarkan dari Surga. 
Adapun kontinuitas peranan gen malaikat atau gen iblis pada 
manusia berketentuan terus berlanjut sampai kiamat. Tak 
ada manusia yang luput dari keseksamaan mendapatkan gen 
malaikat sekaligus gen iblis. Dan baru akan terjadi pembaharuan 
gen pada manusia apabila Aku sudah menurunkan Surga-Ku. 
Ketentuan berdasarkan takdir Surga adalah destinasi takdir 
yang tertinggi dan termulia melalui pensucian Surga dan 
keberhasilan mengungsikan penduduk bumi ini ke bumi yang 
baru nanti, maka leluasalah malaikat menjadi manusia dari 
kelahiran-kelahiran bayi oleh pasangan-pasangan suci dari 
keluarga-keluarga yang terselamatkan oleh Surga. 
Demikianpun melalui Surga-Ku-lah Aku menyeleksi dan 
memberlakukan perubahan kodrat menjadi malaikat atau 
bidadari, bilamana dapat mencapai kesucian mutlak. Dan 
kesucian mutlak dapat teradakan melalui ketahanan disucikan 
sampai tuntas. Dan yang memudahkan ketulusan bersuci 
apabila aktif berperan dalam memperjuangkan ketentuan 
Amanat-amanat-Ku dengan serius dan kukuh. Dan Kami sudah 
menegaskan adanya program pensucian untuk umat manusia. 
Keseksamaan Ketentuan-Ku menyatakan gen malaikat dan gen 
iblis pada manusia adalah takdir manusia yang merupakan 
makhluk hidup di alam nyata, sehingga melalui kehidupan 
manusialah intervensi malaikat maupun iblis pada manusia 
dapat dikriteriakan. Dan dari kebiasaan berbuat baik, manusia 
pun jadi mulia. Itulah tanda gen malaikat yang aktif. Sedangkan 
bilamana manusia tak urung melakukan dosa-dosa juga, maka 
tentu sisi gen iblislah yang berperan. 
Nan, kalau kejahatan manusia sampai melangit, itu tandanya 
gen iblisnyalah yang berevolusi. Jangan sesali takdir manusia 



 371

yang memiliki gen malaikat dan gen iblis sekaligus, karena Aku 
jualah yang menciptakan adanya malaikat dan adanya iblis demi 
keseimbangan alam, karena itu sesuai dengan hukum alam. 
Sebagaimana semua penciptaan itu terwujud dari sejumlah 
interaksi kompleks dari unsur negatif dan positif.
Kebanyakan umat manusia hanya tahu bahwa manusia tak bisa 
menghindarkan diri dari dosa-dosa. Dan kebanyakan manusia 
menganggap malaikat atau ibis berada di luar dirinya. Kalau 
sense pada setiap orang itu Kujadikan paradigma keterukuran 
sesuatu yang abstrak yang ada pada diri manusia, tapi itu ada 
dan sesungguhnya itu sangat terukur. 
Mengapa ada tukang kayu yang sangat handal membuat 
furniture dengan kualitas tinggi dan ada yang hanya bisa 
membuat perabotan sederhana dan tak berkualitas? Nah, itulah 
wujud sense yang dimiliki oleh manusia. Seberapa besarnya 
talenta seseorang atau kejeniusan seseorang, begitulah sensenya 
dapat dikualifikasikan. 
Jadi, suatu kecerdasan dan talenta serta sense yang abstrak tak 
bisa dilihat dari mana munculnya dari diri seorang manusia. 
Tapi kalau mereka memiliki intelegensia yang tinggi, demikian 
mereka itu adalah orang-orang yang memiliki gen yang 
berkualitas. 
Suatu penauladanan dari seorang yang sangat cerdas dan 
berbudi bisa disebut sebagai paragon atau ketauladanan yang 
sempurna, ketika dia meninggalkan warisan ilmu yang sangat 
berguna mengubah peradaban dan akan menjadi sempurna 
bilamana dia sekaligus memberi penauladanan kepribadiannya 
yang baik dan beriman. 
Orang-orang semacam itu banyak tercatat dalam sejarah dunia. 
Para maestro musik, lukisan, sains dan lain sebagainya adalah 
merupakan orang-orang yang diyakini memiliki IQ yang 
sangat tinggi. Seberapapun dia telah dimuliakan oleh sejarah, 
sedemikian pulalah kualitas ruhnya bisa disetarakan dengan 
ruh malaikat. 
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Manusia yang amat cerdas dan budiman dan beriman dan 
yang sukses menemukan sesuatu yang sangat berharga untuk 
kemajuan peradaban, lazim mereka itu adalah orang-orang 
yang terlahir dengan ruh malaikat. Itu sebabnya dia tertuntun 
melakukan sesuatu yang sangat berharga demi kemuliaan 
manusia dan peradabannya. Itu karena sensenya besar dan kuat. 
Istilah besar dan kuat terpaksa Kupakai untuk dapat 
diimajinasikan wujudnya yang abstrak itu. Sense adalah karunia 
dari-Ku untuk seseorang yang Kuanggap dia akan menjadi guru 
kebenaran melalui bidang yang ditekuninya. 
Nan, Aku tak perlu menerangkan lagi, bagaimana tipe manusia 
yang buruk perilakunya biasanya ketiadaan sense. Walaupun 
manusia yang tak memiliki sense banyak juga yang cerdas dan 
budiman serta amat beriman. Ketentuan-ketentuan itu memang 
sangat relative. 
Seumpamanya ada nabi yang konyol karena ajaran yang 
dibawanya telah menyimpang jauh oleh umatnya, maka sang 
nabi wajib menjalani dosa umatnya. Dan berlakulah hukum 
penanggalan karunia. Abdul Rachman reinkarnasi Muhammad, 
kehilangan sense atau bahkan tak memilikinya, sehingga dia tak 
bisa menciptakan sesuatu yang indah dan tepat. 
Kalau itu bisa diartikan sebagai sanksi hukum atas Nabi 
Muhammad karena ajarannya telah menyimpang jauh, itu 
sepadan dengan perilaku umatnya yang radikal dan intoleran. 
Orang semacam itu tak peduli dengan kebudayaan dan 
keindahan, terbukti peperangan mereka membuat kerusakan di 
muka bumidan mereka tak menghargai hasil seni yang berharga 
peninggalan zaman, sehingga mereka tegar menghancurkannya 
tanpa mau bertanggung jawab. Dan negara-negara yang menjadi 
basisnya terlihat dipenuhi puing-puing dan debu, tapi mereka 
tak peduli. Tapi Abdul Rachman sangat terganggu karena 
ketiadaan sensenya itu. 
Karunia sense itu berguna untuk menandai Karunia-Ku yang 
berbeda dengan kecerdasan. Keduanya, yaitu kecerdasan dan 
sense bila dikolaborasikan dapat meningkatkan nilai apa saja. 
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Abdul Rachman yang perawakannya kecil mungil dan ketiadaan 
sense, tapi berbudi luhur, rendah hati dan penulus, Kutampilkan 
kepribadiannya itu sebagai nabi yang menebus dosa umatnya. 
Demikian kecerdasan dan sense itu merupakan karunia dari-
Ku, nan bisa Kukurangi atau Kutiadakan untuk Kujadikan 
penghakiman atas karma yang ditanggung seseorang. 
Betapapun kecerdasan dan sense itu abstrak tak berwujud. Tak 
ada energi kecerdasan maupun sense yang bisa dideteksi, tapi 
faktor kefungsiannya itu nyata dan berbekas. 
Postulat ini Kukedepankan untuk dipikirkan sebagai Karunia-
Ku yang bisa Kuberikan atau Kukurangi bahkan bisa tak 
Kuberikan. Setelah itu carilah faktanya melalui orang-orang 
yang berprestasi besar, dan perimbangan itu dengan orang-
orang bengis yang suka melakukan kerusakan dengan sengaja. 
Dan perhatikan anak-anak remaja yang sengaja mencoret-coret 
memenuhi dinding-dinding daerah slam dengan gravity yang 
melambangkan kesangaran, dengan remaja-remaja yang lebur 
dalam kegiatan yang apa pun bermanfaat, yang menghasilkan 
komunal yang berprestasi. Perbedaan itu masif. Dari hal itu saja 
dapat terukur hakekat sense sebagai Karunia-Ku 
Paradigma sense ingin Kubicarakan sebagai suatu karunia yang 
tak terlihat tapi bisa dirasakan karena sense senantiasa mengalir 
melalui keindahan dan harmoni. Sedangkan di sisi lain peranan 
iblis itu senantiasa lancar mengalir pada hal-hal yang buruk dan 
busuk, brutal dan kerusakan serta kejahatan dan kekejian fitnah 
dan khianat, maka manusia itu sesungguhnya bisa menilai 
perbedaan itu. 
Tapi yang ingin Kukedepankan adalah tentang sense yang 
senantiasa berhasil terpakai untuk menciptakan sesuatu yang 
baik, berharga, harmoni dan indah dalam bentuk karya apa pun. 
Maka dapat dikategorikan bahwa sense itu adalah merupakan 
tipologi Karunia-Ku kepada seseorang. 
Namun dari sana pulalah dapat dikenali tipologi gennya yang 
aktif. Bahwa keturunan malaikat selalu tampil harmonis, indah 
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dan cerdas, penuh talenta. Bahwa keturunan iblis cenderung 
kepada hal-hal yang out of law dan tak suka bertoleransi. 
Keakuannya besar dan gampang berkompromi terhadap hal-hal 
yang berkenaan dengan dominasi kekuasaan. 
Dengan menggunakan cara apa pun walau penampilannya 
berjas dan berdasi dan berparfum mahal, dia tetap memilih 
membuat keonaran atau pembegalan politik. Golongan berdasi 
itu kalau bercenderung ke pihak iblis, daya rusaknya lebih besar. 
Publik juga melihat daerah slam yang kumuh, nun di sanalah 
mudah mendapat para pecandu narkoba dan preman-preman. 
Perbedaan keduanya itu hanya karena perbedaan peluang nasib. 
Akhir-akhir ini jumlah orang-orang yang bertipologi seperti 
itu jumlahnya semakin meningkat saja. Perdebatan politik dan 
hukum mengangkat orang-orang yang bersyahwat iblis muncul 
ke permukaan. Mereka membicarakan kesalahannya seperti 
membicarakan kebenaran yang terpasti. Mereka membicarakan 
kebenaran orang lain seperti membicarakan buah simalakama. 
Orang lain terjebak memilih buah simalakamanya karena 
mereka membaurkan kebenaran hukum yang dimanipulasi 
menjadi pembenaran kesalahan prosedur hukum. Dan hukum 
yang disalahgunakan yang justru adalah pelanggaran hukum, 
tapi dipoles jadi kebenaran hukum dan kebenarannya sendiri. 
Demikian Aku melihat Kepolisian RI bercenderung asal menang 
saja. 
Menganalisa kesalahan yang dibenarkan dan dimenangkan, 
kalau itu merupakan produk hukum peradilan, jangan sangsikan 
kebuntuan hukum akan menjadi-jadi dan semakin liar saja dan 
daya rusaknya tak terhingga. Semua orang menjadi tak tahu cara 
memperoleh keadilan lagi setelah itu. 
Bilamana keputusan peradilan itu salah dan menyalahi aturan 
hukum, siapa lagi yang bisa membenahinya karena eksesnya 
membuntu hukum. Dan keputusan hukum tak lagi bisa 
dipijakkan dan ditepati. Selalu ada praperadilan atas upaya 
penegakan hukum dan itu amat melelahkan bagi yang masih 
ingin memperjuangkan penegakan hukum dan kebenaran. 
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Bagaikan tersandung batu besar yang tak bisa diangkat, jalur 
hukum pun sengaja dibuntu supaya tak berbalik menimpa diri 
mereka. Demikian orang yang tak bersedia larut pada dilema 
hukum mencoba mengurai kesalahan hukum melalui norma-
norma hukum, tapi sayangnya mereka dihadapkan pada norma-
norma hukum yang tak berkepentingan terhadap penegakan 
hukum dan kebenaran. Perkompromian di antara  mereka  jelas 
akan menjadi bom waktu yang dahsyat. 
Selayak semua kebingungan dan kesal tak berdaya untuk 
meluruskan hukum, demikian Kami titahkan Lia Eden berdoa 
di KPK agar Aku turun tangan mengatasi masalah hukum di 
Indonesia. Mengapa Aku harus menyuruh para Rasul Eden 
berdoa di KPK, memohon kepada-Ku untuk mengatasi masalah 
kebuntuan hukum di Indonesia? 
Selalu, bila Aku kesal mengamati perilaku umat manusia dan bila 
Aku ingin menanganinya, niscaya Aku memberi tanda melalui 
sikap Rasul-Ku. Kalau tidak, seperti takkan jelas dari mana Aku 
beranjak mengatasi masalah yang Kusoroti. Dan publik harus 
tahu, dalam keadaan apa Rasul-rasul-Ku Kuaktifkan lagi.
Hal itu perlu Kujelaskan bahwa apa-apa yang Kusoroti niscaya 
berdampak besar setelah Aku sudah menetapkan hari kiamat 
dan Aku sudah mendeklarasikan Hari Kuasa-Ku. Dan kepada 
dunia Aku sudah menyatakan telah menghapuskan semua 
agama karena Aku ingin mendamaikan semua agama dan 
umatnya masing-masing. 
Solusi perdamaian dunia adalah penyatuan semua agama. 
Untuk membuktikan Keseriusan-Ku terhadap penyatuan 
semua agama, maka Aku menjadikan semua agama kehilangan 
kesakralannya. Dan di masa dosa-dosa manusia itu sangat masif 
dan dominan, kini Aku memutuskan takkan mengabulkan 
semua doa yang dipanjatkan melalui cara yang lama sesuai 
dengan agama masing-masing. Demikian Aku memilah Eden 
dari semua agama. 
Bahwa Lia Eden menangisi KPK kala Hakim Sarpin Rizaldi 
memenangkan gugatan Budi Gunawan melalui praperadilan 
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dengan cara yang menyalahi hukum tapi dibiarkan. Demikian 
Aku membantu mengatasi kesedihannya dan Aku pun 
memberitahukan caranya. 
Prosedur Surga sedang Kujelaskan. Bahwa tiada tangisan Ratu 
Surga yang tak Kupentingkan. Dan apabila Ratu Surga menangis 
dan berdoa, niscaya Aku akan turun tangan atas apa-apa yang 
menyedihkan hatinya itu, sekaligus Aku ingin memberi tanda 
bahwa hanya melalui doanyalah, Aku bersedia mengabulkan. 
Keterangan-Ku ini jangan menjadi pengkultusan terhadap Lia 
Eden, melainkan itu merupakan sebagai pengajaran memahami 
Pertimbangan-pertimbangan-Ku atas doa. Bahwa di saat 
Aku menurunkan Surga-Ku adalah karena masalah kemelut 
keagamaan sedang melanda dunia. 
Orang-orang yang sudah Kusucikan adalah mereka yang 
termakbul doanya. Untuk apa Aku mengadakan orang-orang 
suci yang makbul doanya kalau bukannya karena Aku tak ikhlas 
lagi mengabulkan orang-orang yang tak ketentuan imannya 
setelah Aku menghapuskan semua agama.
Adapun doa Ratu Surga yang sudah mendeklarasikan 
penghapusan semua agama dan penyatuan semua agama 
harus Kubuktikan doanya termakbul untuk Kujadikan penanda 
kepada golongan mana yang mudah Kukabulkan doanya, 
ialah kepada golongan orang-orang yang tak beragama tapi 
jernih memutlakkan Aku sebagai Tuhannya Yang Maha Esa 
dan senantiasa bertakwa Kusucikan. Demikian selanjutnya 
Aku senantiasa akan membuktikan keterkabulan doa Lia Eden 
kepada-Ku. 
Bagaimana membuktikan hal itu melalui peristiwa-peristiwa di 
mana Eden Kulibatkan. Menjadi jelas Pengayoman-Ku atas Eden 
yang telah dinyatakan sesat ketika Eden tampil mengingatkan, 
pada saat semakin tersesatnya semua orang yang terlibat 
dalam hukum dan yang membicarakan hukum, dan semakin 
teraniayanya orang-orang yang dikorbankan atas nama hukum. 
Setelah itu terpilahlah kedua golongan itu secara jelas. Dan 
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masyarakat melihatnya dengan jelas pula. Setelah itu terjadilah 
benturan yang terkuat yang akan terolah menjadi penguraian 
kerumitan ketegangan. Dan Eden Kujadikan sebagai katarsis, 
peluruhan jalan kembali. Demikian Kuadakan suatu paket 
Kewahyuan yang akan Kami rilis sekarang ini. 
Demikian Aku sudah membagi golongan-golongan yang benar 
dan yang salah melalui tipologi-tipologi manusia yang tampil 
dalam sejarah Kewahyuan yang terkini. Nama-nama mereka 
akan abadi di dalam Kitab Suci Eden ini. Dan akan menjadi 
bacaan rohani semua orang di dunia ini sepanjang zaman. 
Dalam Penjelasan-Ku terkait dengan tipologi-tipologi manusia, 
Aku mengambil arah keterkutukan terhadap Kepolisian RI yang 
pernah mengawali proses pemidanaan atas Eden dan telah 
menjadikan Utusan-utusan-Ku jadi tersangka hingga mereka 
dipenjarakan. 
Keadaan itu kini menimpa calon Kapolrinya, yaitu Budi 
Gunawan, yang menjadi tersangka oleh KPK. Itu pun dapat 
dijelaskan sebagai pembalasan yang setimpal,  Tapi demi 
Pengadilan-Ku yang sudah Kunyatakan, dan demi doa Lia Eden 
di KPK, Aku akan turun tangan mengatasi hal itu semua.
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PenSucian Surga eden akan 
Mengubah Takdir

Seiring dengan itu, Kami menghimbau agar umat manusia 
menghargai pensucian Surga Eden yang sedang akan 

terlangsungkan secara resmi ke publik dunia. Daripadanya, 
ada ketentuan perubahan kodrat manusia dimungkinkan 
menjadi malaikat dan bidadari atau sekedar menghapuskan 
karma-karma buruk yang terhutang pada ruhnya. Supaya 
bila dia dibangkitkan lagi, terdapat perbaikan takdir dan 
nasib peruntungan karena dia telah menebus hutang karma-
karmanya. 
Melalui pensucian Surga, manusia dapat memulihkan kodrat 
manusiawinya yang baik dan tak lagi tertanggungkan tulah-
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tulah dosa karena ketika menjalani pensucian Surga, dosa-dosa 
pun sudah tertebus. Demikian, Kami terangkan bahwa umat 
manusia memerankan pertarungan malaikat terhadap iblis 
di dalam dirinya. Oleh karena itu, hendaknya manusia selalu 
mewaspadai gejolak hawa nafsunya. 
Suara batin yang baik pada manusia itu disebabkan gen malaikat 
ada pada manusia, tapi hawa nafsu dan iktikad-iktikad jahat itu 
disebabkan dalam tubuh manusia ada pula gen iblis. Pemilahan 
itulah yang perlu diteliti supaya para saintis tak salah kaprah 
mengadakan teori-teorinya. 
Apa pun penyebabnya, umat manusia beriman kepada-
Ku itu disebabkan oleh gen malaikat di dalam dirinya yang 
konsentrasinya lebih besar dari gen atheis yang lazim terdapat 
pada gen iblis. Karena manalah pengingkaran terhadap Tuhan 
itu terwujud tanpa campur tangan iblis. Gen iblislah yang bisa 
diistilahkan sebagai neurotransmitter iblis. Kedua jenis gen yang 
bertolak belakang tersebut sudah teradakan sejak manusia lahir 
dan itulah hukum alam untuk manusia. 
Dan Aku lebih suka melanjutkan istilah-istilah keagamaan 
karena itu sudah baku, sebagaimana Aku memilih sebutan 
malaikat dan iblis yang kontradiktif peranannya. Pengistilahan 
sebutan malaikat yang suci dari Surga, serta iblis, dosa dan 
Neraka sudah terbakukan sebagai ketentuan takdir di alam 
semesta. Kalau sebutan malaikat dan iblis digantikan dengan 
istilah ilmiah, maka keterhubungan ruh kudus dan ruh jahat 
dalam diri manusia menjadi terpilah dan keterhubungannya jadi 
absurd.
Asal usul dan penyebab pikiran jahat tak dapat tersebutkan 
selayak semua hal berolah tanpa pengaruh unsur ruh dari luar 
diri manusia. Sesungguhnya ada unsur di luar diri seseorang 
yang berperan aktif untuk menjadikan sesuatu melalui orang 
tersebut. Katakanlah bahwa bila itu iblis, niscaya keinginan-
keinginan seseorang itu akan terolah sampai melakukan dosa. 
Senantiasa iblis bekerja karena adanya peluang dosa pada 
manusia. Hal itu bisa diamati melalui pikiran-pikiran yang 
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melantur untuk menikmati sesuatu yang terlarang. Cobalah 
angkat kaki dari kondisi itu (kondisi sedang tergoda), maka 
pikiran terang akan menyergah sesaat setelah mengambil 
keputusan tak mau terlibat dalam kesalahan itu. Maka, 
Kusarankan kepada pimpinan Kepolisian RI cobalah menempuh 
jalan yang Kusarankan ini agar dapat melepaskan diri dari 
keterkutukan itu. 
Pikiran terang itu langsung akan bersambut dengan buah 
pikiran-pikiran yang baik Karena terdapat kategori hukum alam 
bahwa kalau godaan iblis dilawan dan mencoba menjauhinya, 
maka malaikat wajib segera menyelamatkan orang itu melalui 
cara yang sesuai. 
Andai ada orang yang bisa melepaskan diri dari godaan seorang 
pelacur cantik, maka Kami mendatangkan perempuan molek 
yang baik dan dari kalangan yang terhormat untuknya. Dan 
kalau ada orang tak tahan dengan penderitaannya karena 
narkoba, tapi tak berani melepas narkoba, dia pun terjerat 
hutang dan penyakit HIV/Aids. Itu adalah peleburan diri ke 
dalam kerak dosa. 
Tapi kalau ada pejabat yang berkewenangan atas hukum mau 
melepas diri dari kebuntuan hukum yang menenggelamkannya, 
bertaubatlah dan nyatakan dalam hatimu yang tulus. Niscaya 
Aku dapat melihat dan mendengarnya dengan baik. Dengan 
cara itu saja Anda sudah akan mendapati inspirasi jalan keluar 
dari-Ku. Karena Aku sedang memprogramkan pelurusan 
hukum untuk menjadi penegakan hukum Percayalah! Aku 
sigap menanggapi hal itu, apalagi kalau Anda tandaskan hal itu 
dengan penyikapan yang serius.
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Demikian bila ingin tahu bagaimana suara iblis yang 
menggoda, dia tidak datang secara tiba-tiba, terlebih 

dahulu iblis membuat rangsangan melalui sesuatu yang 
menggiurkan.  Dan kalau sudah mengetahui bahwa hal itu 
terlarang, biarkan saja hal itu melintas dan berlalu. Tahan nafas 
dalam-dalam dan gelengkan kepala supaya cepat tersadar, 
angkat kesadaran pikiran lebih kuat dari biasanya. 
Sekejap saja Anda dapat memperturutkan kesadaran batin, 
maka Anda sudah keluar dari godaan iblis tersebut. Dan Anda 
sudah memiliki sebuah pahala yang baik yang menjadi berkah 
ketahanan iman. Dan itu akan semakin bertambah dan menguat 
dan menjadi ketahanan iman, jikalau Anda suka menikmati 
pencerahan yang Anda peroleh dari mempertahankan diri dari 
keterjerumusan melakukan dosa itu. 
Demikian Kami menerangkan pengaktifan suara hati nurani 
kepada orang-orang yang ingin tangguh melawan godaan setan. 
Sesungguhnya gen malaikat dalam tubuh manusia menjadikan 
seseorang dapat mendengar suara malaikat yang berbicara 
melalui suara hati nurani. Perangkat jalur suara hati nurani itu 
teradakan karena adanya gen malaikat di dalam diri manusia. 
Demikian pula sebaliknya, terdapat perangkat iblis di dalam 
diri manusia, ialah gen iblis yang menjadikan manusia dapat 
menangkap sinyal penyesatan oleh iblis kepada dirinya. Hawa 
nafsu seseorang merupakan perangkat iblis melarutkan manusia 
melakukan dosa. 
Selayak sebutan malaikat, iblis dan manusia, dosa dan keimanan, 
serta kebajikan adalah merupakan tema pokok ajaran agama 
yang Kuturunkan pada setiap periodenya dan kebakuannya 
sudah dinyatakan melalui Kitab-kitab Suci. 

Suara ibliS iTu daTang Melalui 
keinginan yang Tak PanTaS 
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Kalau sains ingin mengolah temuan-temuan baru yang terkait 
dengan ilmu molekular, genetika dan biologi, itu tak apa, asalkan 
rumusan-rumusannya tetap mengacu pada hukum alam dan 
tetap menghargai wilayah Kehakikian-Ku selayak kitab-kitab 
suci sudah menerangkannya.
Wilayah spiritual adalah Wilayah-Ku. Namun, wilayah sains 
pun sesungguhnya sepenuhnya adalah Wilayah-Ku jua. Tapi 
apa yang bisa terlepas dari Peranan-Ku? Manusialah yang 
memisahkan sains dengan spiritual. Kendali seluruh kehidupan 
semesta dengan semua obyek di dalamnya sejalan dengan 
kendali-Ku atas seluruh kehidupan makhluk-Ku. Maka, tak ada 
satu pun hal di semesta dan alam kehidupan seluruh makhluk 
luput dari Perhatian dan Kendali-Ku.
Seorang yang mempunyai kemampuan telekinesis yang seakan 
dapat menggerakkan suatu benda melalui kekuatan pikirannya, 
dalam ruang sains psychokinesis tak disebutkan ada makhluk 
halus yang ikut berperan. Bahkan Hamer menyebutkan reaksi 
kimia yang diatur oleh Gen Tuhan mungkin saja bertanggung 
jawab atas beberapa mukjizat. 
Padahal kemampuan Mukjizat Tuhan tak dibagi-bagikan secara 
ceroboh dan tiadalah setiap orang yang menginginkannya dapat 
Kami berikan sebagai pemberkatan. Betapapun pengupayaannya 
takkan terjadi suatu mukjizat tanpa melalui peranan malaikat 
yang akrab dengan seseorang yang pandai mendengarkan suara 
hatinya dan yang banyak mengerjakan amal kebajikan dan yang 
kuat bertahan dari godaan-godaan dosa yang menggiurkan. 
Demikian, hanya kesucian yang stabil dan yang senantiasa 
dipertahankan sajalah yang dapat membuahkan keluhuran dan 
kharisma kewibawaan dan kemapanan spirituallah yang bisa 
mendatangkan mukjizat penyembuhan atau kewaskitaan. 
Adapun mukjizat itu pun bisa berupa perlindungan atau 
penyelamatan yang datang secara tiba-tiba jikalau orang baik 
tersebut mengalami sesuatu yang akan tiba-tiba menimpanya, 
atau menjadi kharisma karena dapat memberikan nasehat-
nasehat yang baik dan yang jitu untuk memberi jalan keluar dari 
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persoalan-persoalan, sehingga dia dinilai brilliant mengatasi 
masalah. 
Adapun mukjizat yang beraneka ragam jenisnya yang 
menggunakan daya gaib, takkan diberlakukan oleh kalangan 
malaikat karena mereka mematuhi hukum alam.
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Mukjizat itu pun hanya berupa perlindungan atau 
penyelamatan yang datang secara tiba-tiba, jikalau orang 

baik tersebut mengalami sesuatu yang tiba-tiba menimpanya, 
bukan permanen miliknya. Orang suci yang waskita memang 
dikaruniai pemikiran-pemikiran bijak sehingga bisa memikirkan 
filsafat-filsafat hidup yang penuh hikmah sehingga dia pandai. 
Atau memberikan nasehat-nasehat yang baik yang memberi 
jalan keluar dari persoalannya pada saat itu, sehingga dia 
dinilai brilliant mengatasi masalah. Adapun mukjizat yang 
beraneka ragam jenisnya yang menggunakan daya gaib, takkan 
diberlakukan oleh kalangan malaikat karena mereka mematuhi 
hukum alam. 
Maka sesungguhnya yang suka menggoda manusia agar mencari 
ilmu mistik itu niscaya berasal dari iblis dan jin. Dan mereka 
jualah yang berperan memberikan kekuatan gaib kepada orang-
orang  yang menginginkannya. Jadi siapa yang salah, iblis atau 
manusia? Tentu dua-duanya,  tapi siapa yang paling bersalah? 
Jangan salahkan iblis karena dosa adalah ladangnya dan itu 
domain iblis. Itu merupakan habitat alamiah. Dia ada untuk itu, 
bukan yang lain. Maka manusia yang tergoda yang lebih salah, 
padahal dia bisa mempertimbangkan bahwa hal itu adalah 
buruk baginya. Apalagi Kami sudah memberikan ajaran agama 
yang baik bagi manusia untuk membawa manusia ke jalan yang 
benar dan selamat. 
Adapun orang-orang yang pandai menggunakan daya mistis, 
pesulap, kaum supranatural, penghipnotis, dan saintis yang 
juga mempercayai kekuatan metafisis, hendaknya berfikir ulang 
untuk menjangkaukan keahliannya itu melambung ke tingkat 

jangan MenggaMPangkan 
berMain MiSTik 
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yang lebih tinggi. 
Kalau sudah populer dan penampilan-penampilannya di 
pentas mencengangkan semua orang yang menontonnya, 
keselebritiannya pun memabukkannya sehingga penggaliannya 
atas mistik menjerumuskannya melakukan hal-hal yang di luar 
kodrat manusianya. Maka dia telah mengalami ekspansi kodrat. 
Dia masih manusia tapi sesungguhnya kodratnya sudah 
memasuki wilayah jin atau iblis dan niscaya dia sudah permanen 
dalam pertukaran kodrat dengan jin atau iblis itu. Demikian 
jin atau iblis telah melakukan keterjaminan perubahan kodrat 
menjadi manusia, melalui kesuksesannya berkolaborasi dengan 
orang-orang yang berhasil disesatkannya. 
Godaan menggunakan kekuatan magis, memang sangat 
menggiurkan bagi orang-orang yang mencari popularitas 
ataupun pengaruh, dan tentu saja penghasilan besar. Secara 
umum, orang sakti semacam itu dihormati dan disegani dan 
bisa berpengaruh dan jadi pamong atau bahkan penguasa. 
Seberapapun kesaktiannya itu, niscaya teradakan oleh karena 
perkolaborasian dengan jin atau iblis. 
Kemampuan telekinesis dimiliki para mentalist, yang sepertinya 
dapat mengolah pikirannya hingga bisa membengkokkan sendok 
hanya melalui pandangan matanya saja. Sulapan semacam itu 
hanya dapat terjadi melalui kolaborasi manusia dengan jin. 
Kekuatan gaib memang domain makhluk ruh, bukan habitat 
nature dari manusia dan bukan pula suatu kemampuan diri yang 
dapat ditingkatkan oleh manusia sendiri. Tak dimungkinkan 
manusia dapat mengeluarkan kekuatan gaib. Manusia tak dapat 
merubah apa-apa di luar dirinya tanpa menyentuhnya. Kalau 
mereka mampu melakukan keajaiban-keajaiban seperti itu, 
maka jadilah mereka bangga tapi akibatnya dia tersesat jauh. 
Bahwa sehubungan dengan ilmu fisika yang merupakan 
komplementer hukum alam dan terdapat keterhubungannya 
dengan profesi  malaikat dan iblis dalam diri manusia 
dan alam semesta. Dan selayak malaikat di alam semesta 
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terfungsikan sebagai energi cahaya Matahari, sedangkan iblis 
verbalisasi energi Black Hole, idiom tersebut menjadikan suatu 
keterhubungan antara hukum alam kesemestaan dan hukum 
alam seluruh kehidupan makhluk ciptaan-Ku. 
Demikian, Aku menyatakan verbalisasi hukum alam itu seasas 
dengan teologi naturalisme mutlak. Bahwa kenaturalan hukum 
alam semesta memiliki keterhubungan dengan naturalisme 
pada gen manusia yang mengandung unsur positif dan negatif, 
sebagaimana kandungan itu pun ada di ilmu fisika semesta. 
Daripadanya, Aku ingin menyatakan hukum alam itu berlaku 
atas kesemestaan dan ruang kehidupan semua makhluk ciptaan-
Ku hingga pada metabolisme tubuh manusia. Tanpa reaksi dari 
unsur positif dan unsur negatif tak teradakan energi. Organisme 
hidup juga membutuhkan energi untuk tetap hidup. 
Manusia membutuhkan energi untuk metabolisme tubuhnya. 
Peradaban membutuhkan energi untuk berbagai kegiatan. 
Sumber energi merupakan topik penting ekonomi dan politik. 
Iklim dan ekosistem bumi juga dijalankan oleh energi radiasi 
yang didapat dari Matahari dan juga energi geothermal yang 
didapat dari dalam bumi. 
Dan tak mungkin dapat menciptakan atau memusnahkan energi 
karena ada hukum alam yang senantiasa menjadikan unsur 
yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatif melakukan 
sendiri pengadaan energi dan adanya energi itu karena adanya 
ruh pada semua hal di semesta ini.
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PerfekSi ilMu geneTika

Perfeksi ilmu astrofisika tak bertentangan dengan penggalian 
ilmu genetika. Dan perfeksi ilmu genetik sedang Kubuka 

lebih dalam jalurnya dengan menjelaskan lebih baik tentang 
dunia ruh, sambil mengemukakan kontroversi komunikasi ruh 
antara jin atau iblis dan manusia. Dan menguraikan hal yang 
sebenarnya, mana komunikasi yang murni dengan malaikat 
dan dengan-Ku, dan mana yang merupakan manipulasi  dari 
‘dewa’ kegelapan yang menyarukan kesucian dan kebenaran. 
Dengan mengangkat contoh-contoh triknya dan kepastian jurus 
penyesatannya. 
Karena sungguh banyak jin atau iblis yang sangat suka di dewa-
dewakan dan dipuji, maka dia menjadi raja atau ratu di dunia 
manusia, tapi penyesatannya beresiko berat bagi umat manusia 
tanpa disadarinya. Sebagaimana pemujaan terhadap ratu pantai 
selatan Nyi Loro Kidul di Indonesia. 
Padahal dia adalah dajjal atau Lucifer yang Kami maksudkan 
sebagai iblis yang berkuasa dan paling menentukan nasib 
suatu bangsa. Bahwa penyesatannya telah mengakibatkan 
kemusyrikan yang meluas di masyarakat dan itu adalah 
pengkhianatan terhadap kemutlakkan Kemahaesaan-Ku.
Adapun pengaruh kemusyrikan itu lekat dengan dosa-dosa 
karena dari kemusyrikanlah umat manusia gampang terjerumus 
melakukan dosa-dosa. Demikian seseorang yang musyrik tak 
bisa bertahan dari godaan-godaan iblis dan godaan-godaan 
duniawi. 
Itu karena ketahanan imannya lemah, struktur kerohanian yang 
murni dalam diri seseorang tertutupi oleh dosa kemusyrikan 
yang semakin lama semakin menebal, demikian seseorang 
berubah sifat menjadi penjahanam. Bilamana kemusyrikan 
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itu dianut oleh masyarakatnya, maka berubahlah habitat 
bangsanya menjadi penjahanam. Demikian itu berpengaruh 
pada perubahan genetika. 
Setelah gen  iblis dominan dalam suatu masyarakat, pernikahan 
di antara  mereka semakin mengeruhkan gen, anak-anak dari 
hasil pernikahan orang-orang yang tak memandang penting 
norma-norma kebenaran dan kebajikan tentu akan larut pada 
penyimpangan karakter. Tanpa disadari penggabungan dua 
karakter yang tak berkualitas itu akan menurunkan generasi-
generasi hitam, semacam generasi narkoba atau pembegal atau 
autisme.
Betapa kejahatan korupsi itu kini telah merakyat. Dan 
koruptor dalam kekuasaan telah tersanggupkan melakukan 
penghancuran terhadap KPK. Secara sistematis kekuatan iblis 
mendominasi institusi hukum dan para tokohnya. Kotoran-
kotoran yang dihasilkan itulah yang semakin meningkatkan 
kepekatan kemusyrikan. 
Karena untuk melanggengkan kedudukannya, lazim mereka 
menggunakan jimat-jimat yang sekarang semakin transparan 
dengan maraknya penggemar cincin batu akik di kalangan 
pejabat dan selebriti. Dari kemusyrikan itu, dan menjadilah 
perubahan karakter dan habitat bangsa. Demikian peralihan 
genetika pun terjadi, maka hindarkan kemusyrikan, lawan 
korupsi, lawan narkoba. 
Generasi narkoba adalah anak kandung koruptor, dan semua 
itu berasal dari bertumpunya dosa kemusyrikan yang melanda. 
Betapapun segala dosa itu alurnya dari penyesatan iblis dan 
kemusyrikan itu jalan besar (jalan tol) segala dosa. Itu sebabnya 
Aku sudah menyatakan bahwa salah satu dosa yang tak bisa 
Kuampuni adalah dosa musyrik, tapi mengapa hal itu masih 
sengaja dilanggar? 
Dan inilah sandaran ilmu pengetahuan tentang ruh dan genetika, 
bahwa ilmu tentang genetika manusia dapat dijabarkan 
melampaui strata ilmu biologi. Bilamana saintis genetika ingin 
mengupayakan regenerasi gen malaikat pada manusia, nan 
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inilah saatnya.
Di era Surga Kuturunkan, umat manusia seharusnya bernafas 
lega karena ada peluang menjernihkan habitat dan genetika. 
Betapa pensucian Surga yang sedang Kuadakan ini layak 
dijadikan tujuan utama bagi setiap orang di dunia ini. Karena 
sesungguhnya dominasi gen iblis pada manusia sudah luar 
biasa. Dominan manusia akan berubah kodrat jadi iblis karena 
kejahatan manusia yang sudah melampaui batas, terlebih lagi 
merajalelanya kejahatan narkoba dan kekejian terorisme, bahkan 
keduanya telah menyatu karena kebutuhan terhadap pendanaan 
yang lancar.
Dengan adanya Penjelasan-Ku ini hendaknya para saintis 
genetika mau memikirkan penyelamatan kodrat manusia 
dengan mencoba memilah gen baik dengan gen jahat dengan 
cara menganjurkan calon pasangan pengantin memeriksakan 
DNAnya sebelum menikah. Dengan demikian, pemilik gen 
baik tak tercemari gen jahat dari pasangannya sehingga 
pengantisipasian tersebut dapat menghambat perambahan gen 
iblis kepada generasi berikutnya. 
Pemilahan itu juga dapat memudahkan publik mendapatkan 
suatu referensi yang dapat menjamin mereka adalah orang-
orang baik. Sehingga jalan menuju Surga tak sesulit orang-orang 
yang sulit disucikan karena gen iblisnya lebih dominan aksesnya. 
Padahal orang-orang semacam itu banyak sekali di masyarakat, 
maka harus dipilah.
Namun betapa pun terhadap orang-orang yang sulit disucikan, 
Kami nyatakan Surga tetap bersedia menerima mereka bersuci, 
asal tahu bahwa pensucian yang akan dialami mereka berat dan 
mungkin alot sekali. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh dan 
tawakal dan kuat bertahan menghadapi ujian-ujian pensucian, 
kenapa tidak? Semua orang berhak masuk Surga, kecuali 
yang tak bersedia suci atau tak sanggup bertahan menempuh 
pensucian.
Orang yang pandai menyimpan perasaannya dan pandai 
menyembunyikan tabiat buruknya, tak bisa melalui penyeleksian 
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melalui tes DNA dan genome karena hasil tes DNA tak bisa 
mengelabukan. Selayak suatu bintik noda dalam diri seseorang 
dapat ditandai melalui tes genetika. 
Selanjutnya publik dunia yang sadar, mereka yang bukan tipe 
pendosa pun akan mengupayakan segera dapat menjalani tes 
DNA. Dengan demikian publik dunia menjadi lebih mudah 
tersaring dan itu memudahkan proses pensucian Surga 
karena orang-orang yang ber-gen baik akan mudah disucikan. 
Dan dengan memiliki referensi hasil tes DNA, itu berguna 
mempercepat penyeleksian. Dan biasanya mereka itu tergolong 
orang-orang yang mudah disucikan.



 391

PengalaMan ekSTaSe TranSenden 
diri Tak biSa dibuaT-buaT

Adapun setiap orang yang bermeditasi dan mengalami 
transenden diri dalam skala yang lebih tinggi hingga 

menangis tersedu-sedu tanpa mengindahkan apa pun di 
sekitarnya, itu berbeda dengan halusinasi atau kerasukan, 
karena itu terjadi justru di alam kesadaran yang positif dan tak 
melalui proses kesengajaan yang diatur sedemikian rupa.
Sebagaimana dengan sengaja mengadakan transenden diri yang 
diadakan dengan perjanjian, apalagi bilamana menggunakan 
obat halusigenik psilocybin. Obyektivitas transenden diri yang 
optimal jarang terjadi melalui perencanaan melakukannya 
demi untuk suatu tujuan duniawi maupun pemfokusan yang 
disengaja untuk penelitian. Karena karunia ekstase yang tertinggi 
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itu biasanya tercetus dari ketidaksengajaan melakukannya dan 
hanya terdorong oleh keimanan yang meletup-letup.
Pemfokusan diri pada saat-saat hening di tempat ibadah di 
rumah sendiri, lebih bisa menghasilkan transenden diri yang 
tak terduga-duga. Dan itu hanya bisa dialami oleh orang yang 
mapan keimanannya dan rajin melakukan amal kebajikan dan 
jujur. Itu karena gen malaikatnya mengekspos energinya ke 
transmitter receiver malaikat yang menyambungkan ke satelit 
Tuhan. 
Demikian transenden diri seseorang mendapat sambungan 
kepada-Ku. Maka sungguh transenden diri tak bisa dibuat-buat 
dan bila itu terjadi, niscaya menghasilkan  pencerahan yang 
memenuhi lubuk kalbu (ekstase). Dari pendalaman kereligiusan, 
seseorang terpanggil bersunyi diri, fokus kepada suara hati 
nurani yang mendambakan Tuhan. Sungguh itu terjadi dengan 
sendirinya, tak dibuat-buat sehingga terjadi peristiwa titik temu 
ruh antara Tuhan dengannya. 
Saat detik-detik peristiwa titik temu ruh itulah, manusia 
mengalami keoptimalan ekstase transendental, maka itu tak 
sama efeknya dengan yang sengaja melakukannya di bawah 
hipnotisme atau atas kesepakatan dia sengaja diminta berfokus 
kepada Tuhan untuk dipindai reaksi otak sisi lobus frontal 
maupun lobus parietal demi penelitian para saintis. 
Tentulah pemindaian reaksi otak terhadap orang-orang yang 
sedang sholat atau berdoa itu tak menyalahi norma religiusitas, 
hanya saja tidak etis bila ditinjau dari sudut ketulusan beribadah. 
Kalau itu diadakan dengan perjanjian diadakan untuk penelitian, 
maka niat untuk bersembahyang kepada Tuhan tak tulus lagi. 
Berkeimanan tak bisa dialurkan dengan cara seperti itu. Dengan 
kata lain, orang yang bersedia dipindai reaksi otaknya saat 
sedang berdoa, takkan bisa jujur dalam komunikasinya dengan 
Tuhan. Tak seperti pura-pura berdoa, melainkan kekhusyukan 
berdoa pun terganggu dan komunikasi dengan Tuhan itu tidak 
orisinal.
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Boleh-boleh saja menyimpulkan sesuatu dari grafik reaksi otak, 
melainkan itu tak mengena bila ingin disimpulkan sebagai 
sinyal keterhubungan seseorang dengan Tuhan secara langsung. 
Karena semua reaksi keilahian tak bisa terjadi melalui coba-coba, 
senantiasa hanya melalui terobosan ketulusan dan kesucian 
peribadatan yang terbaik dan berkualitas tinggi. 
Penjelasan ini sengaja Kuadakan demi mengarahkan kepada 
para peneliti yang mencari pembuktian ada atau tidaknya Tuhan. 
Kalau ingin mencari pembuktian adanya Tuhan, tak juga harus 
melalui cara itu takkan ketemu apa yang diharapkan. Tuhan tak 
dapat ditemukan dengan cara seperti itu. 
Bukti-bukti Tuhan itu ada bisa dengan mengadakan penjajakan 
penelitian sains ke hal-hal yang justru terkait dengan ranah 
iblis seperti narkoba atau virus ganas Ebola. Tantangan 
mencari Eksistensi Tuhan lebih nyata kalau dapat ditemukan 
cara pembasmiannya dengan tepat dan manjur. Karena hal-
hal buruk yang menakutkan semua orang itu harus dicarikan 
penyudahannya, sambil meniatkan ada Tuhan atau tidak. 
Kalau Tuhan itu ada, niscaya Tuhan bersedia menolong manusia 
untuk mengatasi hal tersebut. Karena hanya kuasa Tuhan-lah 
yang bisa mengalahkan keganasan-keganasan semacam itu. 
Nah, Ku-tantang manusia untuk menemukan Tuhan melalui 
hal itu, yang dalam Pandangan-Ku, hal itu akan mendatangkan 
multiguna dan manfaat bagi kesehatan dan pemulihan dan 
penjernihan genetika. 
Kunyatakan bahwa orang-orang suci tak bisa disentuh narkoba 
dan virus Ebola. Itu Kujamin! Mengapa tidak, Aku tak mau 
disepelekan oleh mereka yang atheis. Maka sesungguhnya 
memberi makan dengan uang haram kepada keluarga, itulah 
yang mengakibatkan adanya generasi narkoba meluas mendunia. 
Dan virus Ebola dapat dibasmi dengan cara melemahkan 
penyebab keganasannya lebih dahulu. 
Dan patuhilah Ketentuan-Ku yang baru ini, hentikan peperangan, 
karena radiasi debu-debu amunisi dan radiasi nuklir yang 
diakibatkan oleh percobaan-percobaan bom nuklir serta bom-
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bom yang sengaja diledakkan oleh teroris dan yang terpakai 
dalam peperangan itulah yang mengakibatkan regenerasi virus 
Ebola yang bermutasi menjadi  sangat ganas. Tapi itu pun wujud 
Kutukan-Ku terhadap peperangan dan persenjataan perang 
yang semakin buas dan keji.
Kalau tak mau dunia ini dikuasai iblis dan virus ganas, maka 
hentikan peperangan dan damailah, dan Aku akan menyurutkan 
Kutukan-Ku. Dan Aku mengaruniai api suci untuk mengatasi 
bisul-bisul dan borok-borok yang disebabkan oleh virus Ebola. 
Api suci itu hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang 
mau bersuci. Dokter-dokter yang mau bersuci Kuperkenankan 
menggunakan api suci-Ku itu. 
Mengatasi meruyaknya virus ganas dengan api suci sudah 
terbuktikan oleh Lia Eden, kala dia menyembuhkan para napi 
di Rutan Pondok Bambu yang mengalami serangan virus ganas 
yang menyebabkan bisul-bisul bernanah dan borok-borok yang 
meruyak di tubuh mereka dan semua luka-luka bernanah itu 
disapu dengan spiritus dan dibakar. 
Biasanya rangsangan sakit dan perasaan gatal yang sangat 
mengganggu itu sirna setelah dibakar, kemudian borok-borok 
pun mengering, luka-luka menipis dan pulih dalam waktu 
yang relatif tidak lama. Demikian penyembuhan dengan 
menggunakan api suci adalah melalui pensucian jiwa dan 
rohani dari pasien dan dokter yang merawatnya. Penyembuhan 
api suci hanya bisa berhasil bila diimani sebagai Mukjizat Tuhan 
bagi orang-orang suci saja. 
Caranya, berikan komitmenmu kepada-Ku bahwa kau bersedia 
bersuci lahir batin demi kesembuhan orang yang terkena Ebola. 
Kalau kau bisa meyakinkan Aku atas niat tulusmu itu, maka 
kau Kuperkenankan menggunakan api suci-Ku dengan cara 
melumuri segenap luka-luka dan bisul-bisul itu dengan spiritus 
dan kemudian nyalakan api di atas luka-luka itu. Demikian luka-
luka itu segera akan mengering, setelah itu lanjutkan perawatan 
pasien Ebola itu dengan memberinya obat-obatan yang lazim 
untuk pemulihan kesehatannya. 
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Sedangkan untuk para pecandu narkoba pun bisa ditempuh 
searah dengan cara itu. Untuk pecandu narkoba yang serius mau 
disembuhkan, pertama-tama mereka harus diyakinkan untuk 
bertaubat dengan ketulusan yang murni. Demikianpun dokter 
atau yang merawatnya hendaklah bertekad hidup suci kalau 
ingin mendapatkan berkah api suci untuk digunakan menjadi 
kekebalan terhadap iblis yang menguasai pecandu narkoba. 
Adapun kepada pecandu narkoba yang bertaubat, hendaklah 
dia bersedia dibakar sekujur tubuhnya supaya iblis melepas 
cengkramannya. 
Dan untuk itu, mereka harus mencukur gundul segenap bulu-
bulu yang ada pada tubuhnya. Setelah itu, bagian demi bagian 
tubuhnya dioles dengan spiritus dan dibakar. Jangan ada bagian 
tubuh yang tak bersedia dibakar. Termasuk lubang mulut, 
telinga, hidung dan alat kelamin. 
Hal itu diadakan demi untuk melenyapkan kekuatan iblis yang 
melekat pada diri pecandu narkoba, karena sesungguhnya 
pecandu narkoba itu adalah orang-orang yang terperosok dalam 
kuasa iblis. Mukjizat api suci ini terdapat nubuahnya di Kitab 
Suci Injil dalam Surat Matius 3 ayat 11.
Kitab Suci Injil, Surat Matius 3 Ayat 11: 

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 Yohanes Pembaptis menubuahkan tentang 
pembaptisan Roh Kudus dengan api suci. Nan, Kami 
menggunakan itu juga untuk mengatasi masalah narkoba dan 
virus Ebola dan Herpes ganas. Pensucian Surga Eden sedang 
Kugenapi dengan membuka ke publik tentang pensucian 
dengan api. Demikian berkah api suci dapat digunakan untuk 
membuktikan adanya Tuhan. Dan untuk mendapatkan mukjizat 
api suci persyaratannya adalah kesucian semata. 
Kepada para pecandu narkoba, kalau mau keluar dari jerat setan 
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narkoba, nyatakan kau bertaubat sepenuhnya dan nyatakan 
keseriusanmu menjauhi narkoba dan nyatakan kau bersedia 
berkomitmen hidup suci. Hanya itu yang bisa kau lakukan bila 
mau selamat. Setelah itu tunggu pembuktiannya, bahwa Aku 
menyelamatkanmu dari berlarut-larut di dalam dunia kejahatan 
narkoba. 
Tentu saja, Aku meniscayakan hanya komitmen yang jujur, tulus 
dan serius saja yang akan Kusikapi. Aku akan menjulurkan 
pertolongan hanya kepada yang serius dan tulus saja. Dan Aku 
bisa membedakan siapa-siapa yang tulus dan bersungguh-
sungguh dan siapa-siapa yang tidak murni kesungguh-
sungguhannya. Maka jenis mereka itu tentu saja tak dapat 
dituntaskan penyembuhannya. 
Iblis yang sudah mendominasi para pecandu narkoba, akan sulit 
bisa bersedia melepaskan cengkeraman iblis atas dirinya. Maka 
sudahi dulu rezeki haram, maka dengan sendirinya sense iblis 
akan mengelupas dan pergi menjauh, ketika dia tahu kau ingin 
menjalani hidup yang wajar dan suci. Demikian pemberantasan 
narkoba harus juga disertai tekad bersuci. Kedua hal itu harus 
bersinergi, baru Aku bersedia mengatasi kejahatan narkoba di 
dunia. 
Sungguh Persyaratan-Ku ini adalah kepastian Pertolongan-Ku. 
Adapun sesungguhnya dunia ini tak lagi normal, masyarakatnya 
sudah menganut keganasan dalam semua sektor. Kalau Aku tak 
memaksakan untuk bersuci dan menyudahi menyukai uang 
haram dan menyudahi peperangan dan pengeboman, umat 
manusia tak bisa keluar dari keganasan alam dan keganasan 
dominasi iblis. 
Sungguh yang Kupentingkan adalah tegaknya kebenaran 
melalui tekad hidup suci, maka semua tipologi keganasan 
akan surut dengan sendirinya. Sudahi kemusyrikan, sudahi 
berkencan dengan jin/iblis yang menyaru, karena kalau manusia 
tak sadar juga akan bahaya yang mengancam kodratnya, umat 
manusia selamanya akan terbiasa hidup dalam keganasan dan 
kejahanaman. 
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Demikian para peneliti yang ingin membuktikan ada atau 
tidak adanya Tuhan seperti yang terkemukakan dalam film 
sains ‘Proving God’, Kuhimbau agar tak hanya menyalahkan 
keganasan yang sedang meliputi dunia ini, melainkan bersedia 
menyadari hukum alam yang mempunyai ketentuan-ketentuan 
sendiri. 
Bahwa keganasan itu kini merajalela, harus dipulihkan melalui 
keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu bukan karena 
Aku sangat ingin disembah sehingga Aku ingin membuat segala 
keganasan di muka bumi ini. Jauhkan pendapat yang seperti 
itu, karena Aku tak menyukai keganasan dan peperangan. 
Aku tak suka pada kebrutalan dan huru-hara dan kejahatan. 
Tapi manusia sendirilah yang menyukai dosa-dosa dan dengan 
sengaja memperturutkan kata hati dan keinginan-keinginannya 
yang tamak atau menyimpang. 
Sains tak mau terlibat dengan estimasi-estimasi yang dianggap 
kuno ini dan tak rasional seperti halnya menyebutkan peranan 
iblis dalam diri manusia. Tapi Aku sudah menerangkan adanya 
gen iblis dalam diri setiap manusia, maka yakinlah atas hal 
itu. Karena penjelasan tersebut adalah domain Otoritas-Ku 
sebagai Tuhan yang ingin menyelamatkan ras manusia supaya 
ekuilibrium atas ras makhluk-makhluk-Ku dapat diseimbangkan 
kembali. 
Yakinlah bahwa di dunia maya ada peranan malaikat dan 
iblis. Itu adalah bagian utama dari sistem semesta dan dalam 
kehidupan umat manusia. Dan hal itu tak terelakkan dan 
harus diperhitungkan demi kepentingan penanggulangan 
perubahan habitat umat manusia pada saat ini. Demikian itu 
pun Kunyatakan sebagai jalur yang memenuhi struktur logika, 
keimanan, spiritualitas sekaligus sains, 
Kenyataan adanya profesionalisme malaikat dan iblis di dunia 
manusia jangan dielakkan karena mau mandiri di dunia sains. 
Mau disebut gen jahat dan gen baik, atau elektron dan proton 
yang berdinamika dalam metabolisme tubuh, tak apalah asal 
konsep adanya roh jahat dan roh baik itu harus dipertimbangkan 
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sebagai aspek kebakuan hukum alam. Dan dengan begitu, 
jadikan sains untuk bisa menemukan secara pasti Peranan-Ku 
sebagai Tuhan bagi semesta dan seluruh makhluk, terkhusus 
bagi umat manusia. Karena tanpa memperhitungkan hal itu 
sains akan berbelok menjadi tuhan bagi saintis.
Dari peristiwa kerasukan massal saja, itu dapat memaknai 
adanya intervensi makhluk ruh yang tak bisa disentuh oleh 
sains. Keterhubungan orang-orang kerasukan dengan makhluk 
halus, terlebih dalam kerasukan massal tak bisa diantisipasi 
melalui obat-obatan. Selayak meditasi pun tidak bisa sempurna 
bila menggunakan obat, itu sama saja dengan melakukan 
penyimpangan religiositas.
Apalagi ketika kamu menyimpulkan bahwa otak mengarang 
tentang Tuhan adalah hanya kumpulan kimiawi. Karena sulit 
mendata apa saja yang menyebabkan seseorang tiba-tiba 
meluapkan perasaan kelegaannya yang melonjak sehingga 
meluapkan tangisnya karena dapat berkomunikasi dengan-Ku. 
Dan itukah yang kau maknai sebagai Gen Tuhan berevolusi?
Bila otak seseorang menyerap getaran Ruh-Ku yang menyapanya, 
maka termunculkanlah klimaks gejolak perasaan yang terdalam. 
Seseorang dapat merasakan getaran Sapaan-Ku, bilamana Aku 
mendapati orang tersebut larut mensucikan dirinya dan larut 
mendambakan balasan Kasih-Ku kepadanya dan dia fokus 
mensucikan diri.
Lia Eden Kutemui tatkala dia mengalami transenden diri dalam 
skala tinggi yang tanpa disengaja dilakukan olehnya, dan tanpa 
tujuan apa pun kecuali memperturutkan rasa rindunya kepada 
Tuhan. Dan ketika dia merasakan keklimaksan transenden 
dirinya itu, dia pun luruh memasuki dunia ruh seketika, itu 
seperti memasuki gerbang alam ruh dan dia pun menangis 
tersedu-sedu.
Orang yang mengalami optimum ekstase karena ruhnya 
mencapai nirwana, biasanya akan sampai kepada perasaan yang 
ternyaman dan kelegaan yang terdalam. Dan itu membuatnya 
seketika tenang sekali, demikian bahkan dia berhenti menangis. 
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Dan pada saat itulah komunikasi dengan Tuhan menjadi sangat 
jelas, seakan-akan dia benar-benar berada di hadapan Tuhan 
dan menatap Wajah Tuhan. 
Demikian yang dialami Lia Eden suatu saat kala awal perjanjian 
takdirnya terbuka. Dan dia berkata “Tuhan berikan pada hamba 
kebenaran sejati dari-Mu dan aku akan memberikan hidupku 
dan nyawaku untuk-Mu dan untuk kebenaran sejati yang 
Kau berikan kepadaku”. Dan demikian Aku menjawab “Aku 
kabulkan doamu”. 
Dan dengan kalimat itulah untuk pertamakalinya dia mendengar 
Suara-Ku di batinnya dan di dalam pikirannya secara jelas. 
Sungguh hal itu adalah suatu peristiwa yang tak terduga 
olehnya karena tak ada manusia yang bisa mendengar Suara 
Tuhan secara jelas seperti tak berpembatas, kecuali oleh orang 
yang bertakdir sebagai Utusan-Ku. Demikian kerasulan sudah 
kembali terbuka pada saat itu.
Setelah itu Aku meleluasakan dirinya berkomunikasi selalu 
dengan-Ku setiap saat dan setiap hari sampai saat ini dan hal 
itu telah berlangsung20 tahun. Namun jauh sebelumnya, dia 
melakukan kegiatan sosial antara lain mengurusi pembinaan 
narapidana dan mantan narapidana tanpa berpretensi apa pun 
kecuali panggilan suara hati nuraninya sendiri. 
Demikian Aku berkenan membuka takdirnya yang besar itu. 
Ketika pahala kebajikannya sudah dominan, pensucian Lia Eden 
akan lebih mudah. Demikian kala Aku mendapati Lia fokus 
mencari kebenaran sejati, takdirnya pun Kubuka. Demikian Lia 
Eden di dalam perjalanan takdirnya terawali dengan pengalaman 
merasakan ekstase optimum saat mengalami kerinduan yang 
besar terhadap Tuhan. 
Itulah kesejatian gejolak hormonal yang tertinggi bagi 
seseorang. Orang yang pernah mengalami ekstase optimum saat 
menemukan Tuhan di dalam dirinya, maka dia takkan berpaling 
lagi konsentrasinya dari perjanjiannya dengan Tuhan.
Demikian Lia Eden sejak saat itu dia sangat fokus mengikuti 
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jalan takdirnya yang sudah lama menunggu. Dan dia pun tahu 
kalau dia akan mengalami pahit getir ujian-ujian yang berat. 
Tapi Aku menghadapkan kepadanya satu persatu ujian yang 
dapat dilompatinya, sampai dia terbiasa mengatasi setiap ujian 
yang Kuhadapkan kepadanya, dari yang sulit dan berdilema 
tinggi sampai kepada yang terberat dan yang menyengsarakan. 
Demikian dia menjadi suci dan cerdas.
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karunia keSucian 
adalah kecerdaSan

Maka sesungguhnya kesucian dan karunia kecerdasan 
itu sejalan. Itu karena ruhnya sudah jernih sehingga 

dia menjadi peka terhadap segala gejala dan senantiasa terbuka 
pikirannya menghadapi segala kendala dan kesulitan. Itu 
karena bila dia terpaku kala melihat kesulitan yang terpampang 
dan dia berdoa kepada-Ku ketika itu, dan Aku mengarahkan 
kepadanya suatu jalan keluar, seketika itu juga jalan keluar itu 
cair dan terbuka. Demikian keberkahan Kukaruniakan kepada 
Utusan-Ku.
Aku hanya ingin menjelaskan bahwa secara lazim Aku baru 
membuka tabir transendental pada seseorang bilamana seseorang 
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sudah Kuperhitungkan keseriusannya menjaga imannya 
dan serius beramal tanpa pamrih dan terus meningkatkan 
kereligiusannya melalui hal-hal yang bermanfaat bagi sesama, 
tanpa mengharapkan balasan apa pun. 
Jadi religiusitas yang murni adalah merupakan jalan terbuka 
terhadap keberkahan. Melalui hal semacam itulah Eksistensi-
Ku terbuka untuk dipelajari. Apa pun yang sudah dituliskan Lia 
Eden, itulah bukti keberadaan Eksistensi-Ku. 
Adapun hadiah yang dominan dapat dirasakan oleh orang-
orang teguh bersuci itu adalah kecerdasannya yang meningkat. 
Di kalangan para Rasul Eden hal semacam itu sangat dapat 
dirasakan oleh masing-masing individu. Semua program 
Amanat-Ku wajib dikerjakan oleh tangan-tangan orang yang 
sudah disucikan. 
Amanat-amanat-Ku adalah tugas menerapkan dan mensyiarkan 
Wahyu yang maha suci, maka Amanat-amanat-Ku akan 
mengalami ketergangguan dan dimungkinkan terbengkalai 
bilamana ada yang kurang suci yang ikut menangani 
Kewahyuan-Ku. 
Demikian satu persatu komunitas Eden drop out karena kurang 
suci sehingga mereka mengemuka melakukan kesalahan yang 
bisa mencederai kesucian Surga. Dan yang bisa mempertahankan 
kesuciannya sajalah yang bisa bertahan dan yang tersisa. 
Aku membiasakan Komunitas Eden sebelum Kubaptiskan 
sebagai Rasul Eden, mereka semua berkutat merenovasi gedung 
Istana Eden dari yang sederhana hingga bisa menjadi layak 
dinilai sebagai tempat tinggal para Rasul yang mendeklarasikan 
Surga sehingga tempat tinggal mereka walaupun tidak megah 
tapi bisa dirasakan senyaman Surga yang hakekat. 
Dan semua Amanat-amanat-Ku dan Firman-firman-Ku 
dibakukan mereka dalam bentuk buku dan DVD adalah melalui 
keterampilan tangan-tangan para Rasul Eden sendiri. Dari yang 
awam sampai bisa menyanyi dan mengkompos musik iringan 
lagu dan merekam pembacaan Wahyu-wahyu-Ku hingga 
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melakukan perekaman audio visual untuk menjadikan materi 
Kitab Suci Eden dalam bentuk kepingan DVD. 
Semua dikerjakan sendiri oleh para Rasul Eden secara otodidak 
yang diperolehnya dalam waktu singkat. Jadi semua mereka 
terawali dari keawaman dari  progres pencerdasan mereka 
itulah lajur karunia hasil kesucian dapat dirasakan formatnya 
bahwa kesucian mereka bagai energi kecerdasan yang datang 
tiba-tiba. Hal itulah yang membuat mereka selalu bersyukur dan 
bisa bertahan disucikan.
Dan bilamana Aku memperkenankan Kewahyuan-Ku dikemas 
oleh para ahlinya, maka bagaimana Aku mendasari pensucian 
Surga bagi calon-calon para Rasul Eden, selayak setiap kualitas 
kesucian itu diujikan selalu melalui segala keterbatasan yang 
harus ditempuh melalui tekad bersuci dan dengan cara-cara 
yang benar dan terbaik. 
Kusengaja memperjalankan mereka selalu dalam keterbatasan 
dana dan keterampilan sehingga tak terasa mereka selalu dalam 
keterbatasan selalu dan mereka wajib mengatasi tantangan itu 
dengan baik dan benar dan harus berhasil sebaik mungkin dan 
sesempurna mungkin tanpa kesalahan yang dibiarkan. Dari cara 
pensucian itulah mereka aktif di rumah saja tak kemana-mana, 
Pensucian-Ku pun efisien. 
Kalau mereka sudah sama sekali tak mempunyai kemampuan 
dan terbuntu oleh persoalan yang tak mungkin bisa diatasi lagi , 
begitulah karunia pencerdasan Kuberikan kepada mereka yang 
berhasil mempertahankan kesuciannya ketika menghadapi 
masalah dan dilema. Dan orang-orang yang merasakan 
kecerdasannya meningkat akan semakin bertakwa dan semakin 
rajin bekerja mengurusi Kewahyuan.
Searah dengan itu, pensucian mereka semakin sensitif dan 
berdilema tinggi. Tapi karunia kecerdasan pun mengalir 
ekspresif, sebagaimana mereka semua memperolehnya karena 
merekalah semua yang berhasil bertahan sekian waktu lamanya 
bersuci sehingga mereka ingin Kupertahankan. Itu karena 
semakin hari semakin berkurang saja jumlah mereka. Apa 
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boleh buat, Surga Yang Maha Suci tak bisa bertoleransi dengan 
kesalahan apa pun, demikian mereka yang berhasil bersuci total 
hanya tersisa 30 orang saja dari 100 orang yang terpilih datang 
ke Eden. Pensucian efektif diadakan sejak tahun 1997 sampai 
sekarang.
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TabuT Perjanjian di eden TerjaMin 
oleh SuMPah-SuMPah Tuhan

Para peneliti yang mencari Tuhan bersusah payah mencari 
Tabut Perjanjian-Ku untuk Musa yang hilang sudah 

ribuan tahun demi untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu ada. 
Bob Cornuke menyusuri sungai Nil untuk memburu artefak 
tersakral loh batu Tabut Perjanjian Tuhan kepada Musa, demi 
menjadikan hal itu dimungkinkan menjadi saluran langsung 
kepada-Ku.
Aku kini berwahyu lagi kepada Lia Eden. Dan Aku kembali 
membuat Tabut Perjanjian dan bahkan Tabut-tabut Perjanjian-
Ku yang Kufirmankan kepada Lia Eden Kuutamakan, selayak 
berpuluh-puluh Sumpah-Ku yang telah mendasari setiap 
perjanjian. Saat ini saja dia sudah menuliskan44Sumpah-
sumpah-Ku.
Banyaknya Sumpah-sumpah-Ku itu karena adanya hari kiamat 
yang harus ditanganinya. Perjanjian-perjanjian-Ku Kutujukan 
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untuk penyelamatan oleh Surga, maka Lia harus Kuyakinkan 
bahwa Aku benar-benar Tuhan yang sedang berjanji kepadanya. 
Itu karena dia Utusan-Ku yang mengemban Takdir Surga dan 
Kerajaan Eden yang maha sakral dan maha agung. Dan dia 
Kuberi tugas untuk melakukan penyelamatan di hari kiamat 
bersama Malaikat Jibril. Demikian dia menangani tugas-
tugasnya dengan suka hati karena kukuh Penjaminan-Ku atas 
semua hal yang diembannya. 
Atas tragedi-tragedi yang dialaminya, tidaklah pernah 
membuatnya murung dan putus asa karena dia selalu 
bertawakal menghadapi apa pun demi Perjanjian-Ku kepadanya 
dan demi Amanat-amanat-Ku kepada publik dunia. Sungguh 
dia tak mungkin bisa bertahan mengingat ancaman hidup yang 
dihadapinya berkenaan tugas berat dari-Ku yang diembannya. 
Kondisi keagamaan rentan pada saat ini, mudah tersulut 
meluapnya emosi kemarahan dan tindak kekerasan. Hukuman 
mati bisa dijatuhkan kepadanya, rumahnya bisa dibakar, 
demikianpun nasib pengikutnya tak berbeda ketragisan 
ancamannya. Dua kali pemenjaraan atas dirinya sudah dianggap 
sebagai konsekuensi yang proporsional wajar saja. Tapi dia akan 
tertampilkan sebagai tokoh pembaharuan yang fenomenal ketika 
dia berhasil menyelesaikan Pewasiatan-Ku yang ditulisnya.
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Adapun Surga dan Kerajaan Eden dengan sendirinya 
akan diakui dunia karena itu sudah merupakan takdir 

semesta. Dan Kami akan meninggalkan pewasiatan yang dapat 
diteliti secara mendalam oleh siapa pun yang berkehendak 
menelitinya. Karena seluruh perbendaharaan ayat-ayat suci 
Kewahyuan yang terkini akan ditinggalkan utuh berupa 
Wahyu-wahyu yang tertulis dan tercetak menjadi buku dan 
berupa kepingan DVD, sekaligus dengan server dan komputer-
komputernya dan peralatan perekamannya. 
Kesemuanya itu dapat dijadikan sumber penelitian terhadap 
Kewahyuan-Ku yang terkini dan boleh diekspose sebagai 

PewaSiaTan Tuhan unTuk dunia 
dan indoneSia
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pendapat dan penilaian atas Wahyu-wahyu-Ku dan Pensucian-
Ku atas para Rasul Eden sekaligus sebagai pencerahan iman. 
Maka sesungguhnya peninggalan Kami itu lengkap dan 
diskusibel.  
Sebagai Kitab Suci  terbaru, Kitab Suci  Eden merangkum 
Pendapat-pendapat-Ku atas masalah kekinian yang tak 
bersolusi, mengingat tingkat kesulitannya membuntu. 
Daripadanya, Pewasiatan-Ku dalam Risalah-risalah Eden 
yang terdokumentasikan itu nanti akan mengubah dunia 
selayak semuanya baru paham, apa yang sedang mereka alami 
sebenarnya. 
Sedapat-dapatnya, semua orang dalam diskusi maupun 
penulisan makalahnya tidak menggunakan kata-kata atau 
kalimat yang tak senonoh. Sebab semua yang terdokumentasi di 
Eden terliputkan dalam kemahakeramatan dan kemahasakralan 
Sumpah-sumpah-Ku dan Wahyu-wahyu-Ku. Semua perjanjian 
yang tercatat mengandung tuah dan tulah yang maha keramat, 
tuah ataupun tulah yang terkandung dalam Kewahyuan-Ku 
di Eden terpulang kepada penyikapan atas Kewahyuan-Ku di 
Eden. 
Mengapa Aku terkesan menekankan tulah kemahakeramatan 
Wahyu-wahyu-Ku dan Eden? Itu karena domain Eden untuk 
penyelamatan seluruh bangsa-bangsa dan bahkan bumi ini 
sekaligus. Sedangkan umat manusia konyol cara menyikapi 
Kewahyuan dan pengorbanan para Rasul Eden, khususnya 
umat Muslim. Demikian itulah tulah Kewahyuan dan Eden yang 
kini telah menimpa umat Islam, jadi konyol seperti sekarang ini. 
Mengapa Aku mengingatkan akan hal itu? Karena takdir Eden 
adalah takdir Surga yang sedang Kugenapi yang bertujuan 
menyelamatkan penduduk bumi ini dari kebinasaan karena 
buminya sedang berproses kiamat. Umat manusia modern 
itu kini sangat gampang mengeluarkan kata-kata tak senonoh 
dalam mengkritisi sesuatu. Tahanlah itu, karena manusia sedang 
Kami sucikan dan ingin Kami selamatkan
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Maka jangan ceroboh dalam membahaskan Kewahyuan 
karena Aku tak meminta pendapatmu untuk kesempurnaan 
Wahyu. Setan gampang menjerumuskan melalui hal semacam 
itu, padahal kritikanmu terhadap  Wahyu-Ku sedikit pun tak 
berguna untukmu dan tak mengubah apa-apa dari Sisi-ku.
Adapun kelak setelah Surga terbuka mendunia niscaya itu akan 
mengubah dunia, khususnya spiritual. Ketertegunan sekaligus 
rasa syukur masyarakat dunia menguak harapan besar bagi 
semuanya. Malaikat Jibril menyampaikan Pesan-pesan-Ku 
secara lisan, nan Eden sudah mengadakan segala hal yang 
dapat didiskusikan pada Malaikat Jibril. Kedua hal itu, bila 
terbuka waktunya, akan menjadi trending topic dunia, demikian 
peluruhan Wahyu-wahyu-Ku mendunia menjadi perbincangan 
masyarakat dunia. 
Dan publik pun terbelahlah menjadi dua golongan, yaitu 
golongan yang bertahan dengan keyakinannya dan golongan 
orang-orang yang menyambut hangat era baru spiritualitas 
universal. Pemilihan itu justru memudahkan pensucian bangsa-
bangsa. 
Keterpilahan golongan di akhir zaman ini sudah dinyatakan 
dalam Al Quran, Surat Al Waaqiah ayat 3: “kejadian itu merendahkan 
satu golongan dan mengangkat satu golongan.” Apa boleh buat 
Kitab Suci Al Quran sendiri yang telah mencantumkan prediksi 
umat mana yang direndahkan, sedangkan keadaan itu sudah 
nyata sedang dialami umat Muslim. 
Adapun Malaikat Jibril yang akan datang membawa pesawat 
UFOnya niscaya akan mengundang kecurigaan adanya bangsa 
alien yang datang dengan maksud yang dirahasiakan. Dan 
tentu tanggapan semacam itu tak aman baginya. Oleh karena 
itu, Kami telah mengadakan rilis Eden dengan mengumumkan 
rencana kedatangan Jibril ke dunia ini. 
Selain daripada itu,  sebelum kemunculannya, dia membawa 
UFOnya tampil mensemesta sehingga terpantau oleh satelit 
bumi. Daripadanya, akan terjadi hubungan komunikasi. Dari 
pantauan itulah, Malaikat Jibril mengakui bahwa dia datang 
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sebagai Utusan-Ku. Hubungan dengan NASA sudah dicoba 
diadakan oleh Eden, tapi kurang mendapat perhatian, mungkin 
dianggap mengada-ada. 
Tapi NASA tak sekedar akan konyol kalau tak mencoba melihat 
kebenaran Eden. Karena bilamana kami tak ditanggapi, maka 
hal itu menjadikan mukjizat Eden-lah yang akan menanggapi. 
Sebab setelah Pewasiatan-Ku ini selesai dipersiapkan semuanya, 
tak ada alasan untuk menunggu tanggapan apa pun lagi 
terhadap Wahyu-Ku dari pihak manapun. Yang penting Eden 
sudah melaksanakan Amanat-amanat-Ku yang Kumandatkan 
kepada mereka. 
Dan selesailah tugas para Rasul Eden untuk menyampaikan 
Peringatan-peringatan-Ku ke dunia. Tinggal langkah selanjutnya 
terpulang kepada-Ku semata. Demikian bersoraklah dunia 
melihat mukjizat Eden terbuka tanpa disangka-sangka. 
Adapun negara-negara yang sudah menerima pewasiatan-Ku 
melalui kedutaan-kedutaan besarnya di Jakarta, sudah dapat 
informasi yang cukup memadai. Dan hal itu kami umpamakan 
sebagai antisipasi kesalahpahaman maupun kecurigaan atas 
kehadiran UFO-UFO malaikat menuju bumi ini. 
Tak pelak dunia dihebohkan, karena itu setelahnya Kami 
memperturutkan suasana yang terbentuk di masyarakat 
dunia, terutama yang terkait dengan negara yang berhasil 
memantau kedatangan Jibril ke dunia manusia. Peyakinan atas 
identitas Jibril sebagai malaikat Utusan-Ku, tak sulit diadakan. 
Daripadanya, akan timbul antusiasme yang besar sekali dari 
masyarakat dunia atas peristiwa itu. 
Keadaan di dunia pun mengalami perubahan drastis, 
membayangkan apa yang akan terjadi di dunia kalau Ruhul 
Kudus sampai ke dunia manusia dan mendaratkan UFOnya. 
Demikian ayat dari Kitab Suci Injil Surat Wahyu 1 ayat 7 yang 
bunyinya “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.” 
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Demikian kemunculan UFO Malaikat Jibril ditunggu dan setiap 
mata akan melihat kedatangannya termasuk seluruh bangsa 
Indonesia yang  dalam ayat ini disebutkan sebagai: “mereka yang 
telah menikam dia” suatu ungkapan yang mengingatkan betapa 
bangsa Indonesia telah melakukan penolakan terhadapnya 
sehingga terjadi penzaliman atas Eden. 
Dan makna dari kalimat berikutnya bahwa semua bangsa di 
bumi ini akan meratapinya karena mereka telah diberitahu 
bahwa kedatangan Jibril itu pun dalam rangka mengangkat 
Surga Eden dari Indonesia, karena Aku sudah menetapkan 
membatalkan adanya Surga di bumi. 
Kegembiraan kedatangan malaikat utusan Tuhan disertai 
ratapan, sebab dunia sudah sangat membutuhkan Pertolongan 
Tuhan yang nyata. Walaupun demikian, pewasiatan yang sudah 
dipersiapkan Eden ini, dapat menggantikan kekecewaan publik 
yang akan ditinggalkan Surga dan para Utusan-Ku. 
Demikian Pertolongan Tuhan yang nyata, tapi ketika 
termunculkan justru diratapi. Tapi walaupun demikian Jibril 
Ruhul Kudus tetap akan menjadi pendamai dunia. Itu sebabnya 
Kami sudah mempersiapkan pewasiatan-pewasiatan yang 
dituliskan oleh Lia Eden sehingga perspektif perdamaian 
dunia dapat diterapkan, sesuai dengan yang telah diuraikan, 
paradigma-paradigma yang sudah diterangkan . menjadi buku, 
risalah dan DVD. 
Adapun paradoks pendapat yang akan timbul di publik, dapat 
dimintakan penjelasannya dari Malaikat Jibril, bagaimana cara 
untuk mendapatkan jawaban yang kongkrit sebagai solusi 
dari-Ku. Demikian Aku berfirman melalui satelit Surga, dan 
demikian dunia memperhatikan secara serius Wahyu-wahyu-
Ku. Dan Kami pun mensucikan seluruh bangsa-bangsa dan 
negara-negara pada saat yang sama, sambil Aku menenangkan 
segala pertentangan dan permusuhan. 
Adapun gejolak proses kiamat semakin meningkat, terdapat 
peningkatan kejadian penenggelaman atau pengeroposan 
bumi, hingga banyak tanah yang ambles, dan banjir bandang 
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dan pelongsoran tanah, puting beliung, tornado dan cuaca 
ekstrem akan terus berlanjut dengan akan menguat saja. Maka 
mana-mana negara yang gejolak kiamatnya paling aktif, Kami 
akan intensifkan pensuciannya, sehingga bangsa tersebut dapat 
memenuhi kriteria, sehingga dapat Kami selamatkan. 
Selayak pensucian seluruh bangsa-bangsa itu adalah suatu 
hal yang sangat sensitif dan tak mudah bagi negara manapun, 
maka Kami akan membawa para Rasul menempati Surga Utama 
di angkasa luar. Supaya Eden dan para Rasul Eden mandiri 
mengurusi pensucian bangsa-bangsa dan tak dapat diintervensi 
oleh pihak manapun. Dan Kemahaadilan-Ku pun nyata dapat 
dipahami, dihayati dan dipatuhi.
Malaikat Jibril Ruhul Kudus memimpin kepindahan Surga Eden 
dari Indonesia. Selayak semua orang di dunia ini wajib menerima 
Ketentuan-Ku tersebut, demikian Surga yang diangkat dari 
bumi ini diratapi oleh semua orang di dunia ini. 
Adapun Pewasiatan-Ku yang sudah diketahui dunia, dapat 
dikaji secara langsung melalui pengaksesan data-data dari 
segala peristiwa Kewahyuan di Eden. Dan hal itu bisa diakses 
melalui dokumentasi-dokumentasi Eden, dan melalui komputer 
Eden yang sengaja Kami tinggalkan untuk dijadikan sumber 
informasi tentang Surga Eden yang pernah ada di muka bumi 
ini. 
Sedangkan Istana Eden yang ditinggalkan dipenuhi hiasan 
dinding yang bertuliskan Wahyu-wahyu-Ku dan beberapa 
diantaranya Sumpah-sumpah-Ku.
Demikian bekas Istana Eden tetap maha sakral dan maha 
keramat karena di dalamnya mengandung sejarah Surga dan 
Kerajaan Tuhan, ketika awal Kudeklarasikan. Dan di rumah 
tersebut pernah menjadi tempat kediaman Ratu Surga dan 
para Rasul Eden yang Kami sucikan sehingga mereka berhasil 
suci dan terangkat ke Surga di langit. Dan semua itu adalah 
peninggalan yang maha penting dan maha berharga bagi semua 
orang di dunia. 
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Betapapun semua kepala-kepala negara dan tokoh-tokoh 
pemimpin spiritual dunia niscaya akan terlibat dalam 
Pengadilan-Ku dan juga Kulibatkan dalam pensucian bangsa-
bangsa dan penyelamatannya.
Maka Aku akan menyebutkan tokoh-tokoh dunia, khususnya 
dari kalangan spiritual dunia yang sudah berkiprah di dunia 
spiritual modern, yang pandangannya netral dan universal dan 
termasuk yang ingin Kulibatkan, dan Kusebutkan kriterianya 
ialah tokoh-tokoh agama minoritas yang tetap beriman ketika 
mengalami pengusiran atau penganiayaan, dan tokoh umat 
Kristen yang tak menuhankan Yesus. Dan tokoh Muslim yang 
selama ini Kunilai aktif memperjuangkan kebebasan beragama 
dan aktif membela kaum minoritasdan pemimpin-pemimpin 
spiritual yang non-agama yang sudah berwawasan netral selama 
ini. 
Aku tak membatasi golongan agama. Semua tokoh dari agama 
apa pun yang bersedia menerima Ketentuan-Ku yang baru ini 
dan mau membebaskan diri dari pengkotak-kotakan agama-
agama, dan Kunilai berani berjuang dan sukarela menjalankan 
Amanat-amanat-Ku yang berat ini, kepada merekalah Aku 
akan menyerahkan pewasiatan atas Istana Kerajaan Eden 
dan Surga dan segenap isinya, serta Kupercaya untuk 
mengurusi pengelolaan Wahyu-wahyu-Ku, dan mengurusi 
pengorganisasian pengungsian bangsa-bangsa yang dapat 
memenuhi kriteria kesucian Surga. 
Untuk itu, Kami akan mengadakan pembaptisan atas mereka 
yang Kami angkat sebagai orang-orang yang menerima 
mandat untuk mengurusi segala sesuatu yang terkait dengan 
penyelamatan penduduk bumi ini, dan pemeliharaan dan 
pengelolaan pewasiatan Eden ke publik dunia. Demikian garis 
besar rancangan Kami atas pewasiatan dari-Ku. 
Adapun pembentukan organisasi yang diwasiatkan mendapat 
mandat mengurusi Istana Eden dan dokumentasi Kewahyuan, 
dapat diadakan pada saat Malaikat Jibril sudah datang. Sebab 
penunjukan tersebut harus melalui persyaratan yang ketat terkait 
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dengan kriteria kesucian pengelola dan kemampuan finansial 
mengadakan ruang-ruang publik bagi publik mancanegara yang 
akan berdatangan menziarahi bekas Istana Surga Eden, sebagai 
satu-satunya tujuan utama para peziarah dari berbagai agama 
dan berbagai bangsa-bangsa di dunia. 
Karena manalah publik dunia takkan memandang tempat 
diturunkannya Wahyu-wahyu Tuhan itu tak dikeramatkan, 
apalagi Wahyu-wahyu-Ku yang terkini isinya adalah 
penyelamatan pada saat kiamat sedang bergejolak di bumi ini 
dan tentang rencana pengangkatan ke Surga. Siapa yang tak 
mau diangkat ke Surga?
Karena kedudukan domisili Istana Surga yang ditinggalkan 
oleh para Rasul Eden itu berada di Jakarta, Indonesia, maka 
organisasi pengelola segala aktivitas terkait dengan peziarahan 
publik dunia ke Istana Eden, maka tentunya itu akan melibatkan 
pemerintah Indonesia, dalam hal ini, Presiden Indonesia dan 
Gubernur DKI. 
Adapun lembaga-lembaga spiritual dunia yang telah bersedia 
mengamini ketentuan-Ku yang baru ini, kalangan merekalah 
yang Kami libatkan dalam pakta pembentukan badan dunia yang 
akan mewujudkan kerjasama pengelolaan pensucian bangsa-
bangsa dan pengelolaan konjungsi peranan Surga Eden yang 
pernah ada di dunia tetap terpelihara dan menjadi koeksistensi 
perdamaian pemeluk agama-agama dan perdamaian dunia. 
Sehingga ada suatu badan internasional yang diakui oleh semua 
bangsa-bangsa dan negara untuk mengurusi pengevakuasian 
bangsa-bangsa yang sudah Kami nyatakan telah memenuhi 
kriteria pensucian Surga Eden. 
Selayak urusan pakta perdamaian dunia ditopang langsung 
oleh-Ku dan seluruh para malaikat di dunia, maka segala 
pelangsungan segenap urusan, diwajibkan hanya melalui jalur 
kesucian dan kebenaran dan memberlakukan asas keadilan 
secara kongkrit. Untuk itu Aku menjaminkan Sumpah-Ku :
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SUMPAH TUHAN YANG MAHA SAKRAL DAN 
MAHA KERAMAT

Bahwa Aku bersumpah hanya akan menempatkan orang-orang 
suci saja yang Kuperkenankan mengurusi Pewasiatan-Ku berupa 
Wahyu-wahyu-Ku yang otentik dan bangunan Istana Eden yang 
lengkap dengan isinya yang maha sakral dan maha keramat 
nilainya. Karena di dalamnya terdapat sekumpulan Sumpah-
sumpah-Ku yang maha sakral dan maha keramat. Bahwa Aku 
senantiasa menjaga kewibawaan Surga-Ku dan Kerajaan-Ku, 
maka niscaya bekas Istana Eden beserta seluruh isinya hendaknya 
dijaga dan dilestarikan melalui perundang-undangan yang resmi 
diakui dan disepakati oleh dunia internasional.

Adapun pimpinan lembaga spiritual dunia tersebut dapat 
diadakan melalui permusyawarahan dan permufakatan 
perwakilan lembaga-lembaga spiritual di dunia yang mengajukan 
calon dari negara-negara yang terkait. Namun penetapannya 
niscaya melalui Perkenan-ku semata. 

Demikian segala urusan penting terkait dengan pengelolaan 
Kewahyuan yang ada di Istana Eden dan pengelolaan perdamaian 
antara umat beragama dan pengelolaan pengevakuasian umat 
atau bangsa-bangsa yang memenuhi kriteria Surga, berada 
langsung di bawah Pengawasan-Ku.

Dan adapun lembaga dunia yang dimaksudkan itu  kemudian 
mendapatkan peresmian pengesahan dari-Ku secara langsung. 
Dan Kuwajibkan dana pemeliharaan dan penjagaan atas 
gedung Istana Eden dan segenap isinya hanya diperkenankan 
menggunakan dana yang halal dan suci. Untuk itu, Kami sangat 
peduli menjaga ketentuan peraturan itu. 
Adapun bekas Istana Surga Eden itu tidaklah megah dan 
mewah dan gedungnya tak luas, maka tak diperlukan dana yang 
besar untuk pemeliharaannya. Adapun dana yang besar perlu 
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diadakan adalah untuk mewujudkan area publik yang akan 
datang melimpah untuk menziarahi bekas Istana Surga Eden. 
dana itu tak bisa diadakan melalui sponsorship karena terlarang 
penggunaan iklan atau sejenisnya. Segala sesuatu yang berlaku 
untuk Kewahyuan, ketentuannya niscaya berdasarkan ketulusan 
murni dan uang halal. Untuk itu saja Kami mengadakan 
pensucian terhadap orang-orang yang bersedia terlibat. 
Demikian Kami memudahkan keberkahan bagi mereka yang 
kongkrit sebagai penanggung jawab pewasiatan Kami ini dan 
yang bersedia berkomitmen suci dan bersumpah, dan akan 
mengurusi semuanya dengan menggunakan dana halal murni 
dan hanya boleh diperoleh dari orang yang sudah berkomitmen 
bersedia hidup suci. Demikian dana untuk pengamanan dan 
pemeliharaan gedung Istana Eden bekas kediaman Rasul Eden 
itu diwajibkan halal dan suci. 
Adapun di dalam gedung Istana Eden sungguh terlarang 
melakukan pelanggaran apa pun karena kesucian Istana Eden 
sangat terjaga oleh para malaikat, maka gedung Istana Eden 
dan seluruh isinya maha sakral dan maha keramat. Maka setiap 
pelanggaran yang terjadi akan bertulah kepada pelakunya. 
Maka katakanlah bahwa peninggalan Surga Eden itu pun Kami 
jadikan wahana pensucian bagi semua yang mengurusinya, 
maupun kepada semua orang yang memasukinya. Sucikan hati 
dan perilaku sebelum memasukinya, maka keberkahan baginya. 
Demikian silabus tentang Kemahakeramatan Surga terkait 
dengan peninggalan Surga sudah Kami jelaskan bahwa tuah 
dan tulah Kemahakeramatan Surga lekat abadi pada Istana 
Eden dan barang-barang yang ditinggalkan para Rasul Eden. 
Pewasiatan ini tentu terpulang tuah maupun tulahnya terhadap 
setiap individu yang menyikapi benda-benda peninggalan Eden. 
Bilamana semuanya terpelihara dengan baik tanpa pengkultusan 
apa pun, melainkan hanya mensakralkan Surga semata, maka 
keberkahan bagi yang bersedia memelihara dan menjaganya.
Sesungguhnya setiap perilaku yang terkait dengan pewasiatan 
Surga Eden atas gedung dan segenap isinya senantiasa terpantau 
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oleh Kami. Demikian kemahakeramatan gedung tersebut dengan 
segala isinya menjadi berkah bagi semua orang yang mendapat 
pencerahan dari segala yang Kami tinggalkan di sana. Tapi 
akan bertulah bagi siapa pun yang ingin menghakinya tanpa 
hak atau yang ingin mengambil sesuatu dari dalamnya, karena 
menganggap benda itu berharga baginya. Adapun gedung 
Istana Eden dan seluruh benda di dalamnya adalah peninggalan 
sejarah Surga di dunia, maka itu adalah merupakan the most 
remarkable world’s heritage dunia yang tiada duanya. Maka 
peliharalah dengan baik dan patuhilah peraturan Kami ini. 
Di dalam gedung Istana Eden ini terdapat seluruh Firman-
firman yang dituliskan Lia Eden dalam periode tahun 2014 dan 
pasca tahun 2014. Sedangkan Wahyu-wahyu yang dituliskannya 
sebelumnya, yang ditangani oleh Wahyu Andito Putro Wibisono 
sudah dihapuskan, dan yang sudah tercetak pun dimusnahkan. 
Akibat yang mengurusi Firman-firman-Ku kala itu yaitu Wahyu 
Andito Putro Wibisono, melakukan kesalahan dengan sengaja 
beberapa kali sehingga dipatutkan semua pendokumenan 
Wahyu-wahyu-Ku yang ditangani olehnya harus dimusnahkan. 
Demikian penjagaan Kemahasucian Wahyu-wahyu-Ku 
dan Pensucian-Ku di Surga atas para Rasul Eden bahwa 
setiap kesalahan dengan sengaja dilakukan di Surga, maka 
konsekuensinya semua hal yang berkenaan dengan orang 
yang tersalah tersebut harus ditiadakan dari Surga. Demi 
Kemahasucian Surga, maka segala benda yang pernah 
digunakan orang yang melakukan kesalahan fatal di Surga 
seperti yang dilakukan oleh Andito wajib dikeluarkan dari 
Surga. Ruh kesalahan melekat pada benda-benda yang terpakai 
olehnya maupun benda-benda yang ditangani olehnya. Adapun 
peristiwa tersebut juga merupakan kejelasan tahapan pensucian 
menuju kesucian mutlak. 
Apa itu ruh kesalahan? Mengapa hal itu dipentingkan di Surga 
dan amat ditakuti? Di Surga Eden ada hal yang patut diketahui 
oleh umum bahwa kesalahan sekecil apa pun terlarang 
dilakukan. Segala yang dilakukan hendaknya tanpa kesalahan. 
Satu noda tak boleh dibiarkan, kalau itu dibiarkan, maka itu pun 
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adalah kesalahan. 
Daripadanya, Jibril mendidik para Rasul Eden dan anak-
anaknya menjauhi kesalahan apa pun. Terdidik seperti itu, 
mereka semua terbiasa mengerjakan segala sesuatu dengan baik 
dan benar. Daripadanya, Kami mencerahkan dan menambah 
kecerdasan dan keterampilan mereka. Demikian setiap orang 
di Eden yang terampil atas sesuatu akan semakin cerdas dan 
semakin diberi tanggung jawab secara pasti. Dan pantangannya 
adalah terlarang melakukan kesalahan sekecil apa pun, apalagi 
kesalahan yang disengaja.
Betapa yang berhasil membuat seseorang di Eden bisa 
melakukan kesalahan dengan sengaja itu adalah iblis yang 
bertujuan menggagalkan Surga diadakan di atas bumi. Dan 
siapa-siapa yang memiliki tanggung jawab besar di Eden, dialah 
yang paling diincar oleh iblis untuk ditaklukkan. Mengapa iblis 
diperkenankan menaklukkan orang-orang yang sedang bersuci? 
Itulah hukum alam, iblis adalah musuhnya malaikat dan Surga. 
Sedangkan Surga sedang berusaha dieksiskan dan kalau Surga 
eksis, pekerjaan iblis terganggu, sedangkan bagi Kami, orang 
yang sedang disucikan di Surga, harus bisa sampai kepada 
kesucian yang mutlak, supaya mereka bisa berganti kodrat 
menjadi malaikat atau bidadari. Demi kesucian mutlak itulah 
mereka semua harus menghindarkan diri dari kesalahan kecil 
yang tak disengaja sekalipun. 
Maka kalau ada yang sengaja melakukan kesalahan apalagi 
kalau sudah berkali-kali diingatkan, begitulah mereka harus 
dikeluarkan dari Surga dan segenap yang ditanganinya harus 
dikeluarkan dari Surga atau dimusnahkan. Demikianlah Surga 
itu maha suci, maka Surga harus suci dari ruh kesalahan.
Dan ruh kesalahan itu adalah iblis yang senantiasa 
mengamati para Rasul Eden yang sedang bersuci. Kalau Kami 
memantangkan ada ruh kesalahan pada benda-benda seseorang 
yang dikeluarkan dari Surga, itu karena untuk mengantisipasi 
iblis yang menjerumuskan orang yang dikeluarkan dari Eden. 
Ruh kesalahan mereka melekat pada benda-benda milik mereka 
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atau benda-benda yang dahulu ditangani mereka. 
Dan ruh kesalahan yang tertinggal di benda-benda itu masih 
sanggup berjaya menaklukkan yang lainnya lagi, tapi kalau 
para Rasul menyadari betapa merepotkan kalau membongkar 
ruangan dan harus menggantikan semua barang yang harus 
dikeluarkan berkenaan dengan adanya ruh kesalahan pada 
semua hal itu, maka mereka semua menjadi sangat awas menata 
diri dan berusaha keras menjauhi kesalahan. Demikian mereka 
yang tersisa, semakin bertambah ketahanannya bersuci dan 
kualitas kepribadiannya pun meningkat. Dengan demikian 
mereka semakin suci. 
Dewa kesalahan adalah iblis dan dia ada di mana-mana tak 
terkecuali di Surga mengintai orang-orang yang  Kami sucikan. 
Pengeramatan Surga Kami adakan dengan cara seperti itu dan 
sebelum itu terwujud, demikian Kami adakan suatu pantangan, 
yaitu terlarang melakukan kesalahan dengan peraturan yang 
pelik dan menyusahkan seperti itu. 
Dan kalau itu terselenggarakan dengan pasti dan dianut dengan 
serius, demikian pengeramatan Surga bertahap ditanamkan. 
Dan setelah para Rasul Eden dapat bertahan sampai saat 
ini (dalam kurun waktu 19 tahun), maka sudah sepatutnya 
pengaruniaan kemahasakralan dan kemahakeramatan Surga 
Eden dan Kerajaan Eden patut disematkan. 
Surga niscaya maha keramat dan maha sakral dan seluruh umat 
manusia niscaya akan melihat dan merasakan kemahasakralan 
Surga dan kemahakeramatan Surga dan Istana Kerajaan Eden. 
untuk itu, para Rasul Eden yang mendiaminya wajib suci mutlak. 
Karena itu, banyak pantangan yang wajib dipatuhi mereka. Dan 
begitulah ruh kesalahan sekalipun tak dibiarkan ada di Surga. 
Tapi apa ruh kesalahan itu? Hal itu niscaya dipertanyakan 
karena dianggap kurang logis. 
Begitulah Surga Eden itu sangat magis, peraturan-peraturannya 
berada dalam koridor hukum dunia dan akhirat. Tak boleh 
bertaruh memandang enteng koeksistensi dengan ruh kesalahan. 
Itu adalah salah satu pasal hukum akhirat yang berkenaan 
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penjagaan kemahasucian Surga dan pensucian Surga menuju ke 
kesucian mutlak.
Di Surga tak boleh ada tertinggal adanya ruh kesalahan oleh 
orang-orang yang pernah bersalah. Dan itu melekat di benda-
benda yang dimiliki oleh orang tersebut, termasuk kamar dan 
peralatan dan hasil karya orang tersebut. Maka semua hal 
tersebut harus digantikan dengan yang baru. 
Sesungguhnya setiap kesalahan lazim berlanjut dengan 
kesalahan yang lainnya, dan itu lagi-lagi adalah hukum alam. Di 
dalam Perjanjian-Ku dengan iblis, iblis senantiasa diberi peluang 
menjadikan dosa berikutnya dari dosa yang sudah diperbuat oleh 
seseorang. Itulah ruh kesalahan yang amat ditakuti oleh para 
Rasul Eden, demi kemahasucian Surga dan demi kebertahanan 
mereka bisa tetap berada di Surga.
Adapun Perjanjian-Ku dengan iblis patut diketahui umum, 
supaya langkah-langkah iblis meruyakkan dosa di kalangan 
manusia dapat ditekan. Sungguh iblis menjadi sangat 
dimudahkan oleh perbuatan dosa yang pertama, karena dosa-
dosa selanjutnya tak layak lagi diperjuangkan secara serius oleh 
iblis, karena jeratnya sudah melekat. 
Lazimnya manusia senang dengan rasa manisnya dosa, sekali 
melakukan dosa bisa lancung kemudian. Atau demi menutupi 
dosa sebelumnya, manusia sengaja melakukan kesalahan demi 
menutupi kesalahan sebelumnya, kesalahan pun beranak pinak. 
Dosa pertama dan dosa kedua adalah serupa dan tersangkut-
paut dengan sendirinya. Sekali berdusta, berlanjut pada dusta-
dusta berikutnya. 
Demikian itu sosok ruh kesalahan yang senantiasa mengikuti 
kesalahan yang pertama. Demikian makhluk ruh iblis melekat 
pada dosa pertama dan akan meneruskan jeratnya sampai 
dia menang dan manusia sanggup melakukan dosa lagi dan 
seterusnya. 
Hukum alam bagi iblis Kuterangkan lebih terbuka, demi Surga 
yang maha suci. Orang-orang suci di Surga takkan menggunakan 
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barang-barang orang yang diketahui pernah tersalah dengan 
sengaja, tapi peraturan itulah yang melenyapkan jerat-jerat iblis 
di Surga. 
Jerat iblis tak terlihat, tapi bila mereka melihat ada barang orang 
yang pernah terjerat melakukan kesalahan, niscaya mereka 
segera membuang barang itu. Kebiasaan itu menjadikan mereka 
awas terhadap semua godaan karena mereka sangat takut 
dikeluarkan dari Surga karena tersalah. Namun demikianlah 
kecermatan mereka menjauhi kesalahan membuat Kami juga 
mengayomi mereka dari ketersalahan. 
Demikian kemahasakralan dan kemahakeramatan Surga dan 
Istana Kerajaan Eden Kami tanamkan.  Demikian cara Kami 
mengaruniakan kesakralan dan kekeramatan atas apa-apa 
yang wajib disakralkan dan dikeramatkan, maka sesungguhnya 
kesucian yang murnilah yang mendatangkan kemahasakralan 
dan kemahakeramatan Surga Eden. 
Wahyu-wahyu-Ku yang terdokumentasi selama 14 tahun oleh 
Andito itu banyak sekali karena Wahyu-wahyu yang ditulis 
Lia Eden berjalan lancar dan padat sekali. Dan dia nyaris setiap 
harinya disibukkan menulis Wahyu-wahyu-Ku atau sabda 
Malaikat Jibril. Apalagi di masa-masa awal Takdir Eden, sapaan 
untuk komunitas Eden bisa terjadi berkali-kali dan berjam-jam 
dalam setiap harinya.
Maka sesungguhnya, materi pensucian segenap komunitas 
Eden selama 14 tahun yang ditangani Andito itu sangatlah 
berharga untuk dijadikan ajaran dan panutan oleh publik. 
Namun, begitulah pengorbanan besar semua Rasul Eden 
karena perbuatan Andito itu akan tercatat sebagai materi utama 
pensucian Surga Eden. 
Adapun sesungguhnya Wahyu Andito Putro Wibisono pernah 
dipenjara dan dialah satu-satunya yang mengurusi secara 
konsisten pendokumentasi Wahyu-wahyu-Ku di Eden pada 
masa pengefektifan pensucian, tapi pengorbanan Andito 
selama di penjara Kuperhitungkan dalam perimbangan atas 
sumpahnya terkait sumpah para Rasul Eden, yang bersedia 
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dicabut nyawanya bila melakukan kesalahan dengan sengaja. 
Demikian, dia tak seketika tercabut nyawanya karena telah 
melanggar sumpahnya. Tentu ini pun merupakan pengajaran 
mengenali Pertimbangan-pertimbangan-Ku atas penerapan 
sumpah seseorang yang dilanggar di Eden. Hanya saja dia 
terlarang menginjakkan kakinya lagi di Surga untuk selamanya.
Dan itu berarti hanya satu arah jalan hidupnya yaitu Neraka 
karena dengan sengaja dia berulang kali ketahuan menambahkan 
kalimat pada catatan Wahyu-wahyu-Ku, dan beberapa kali dia 
pun ketahuan tak mengindahkan peraturan yang berlaku di 
Eden. Karena dia beberapa kali melakukan sesuatu tanpa izin, 
sungguh disayangkan sebab dia cerdas dan rajin serta tekun dan 
dialah yang menangani pendokumentasian Wahyu-wahyu-Ku 
selama 14 tahun, sejak awal dia ikut bergabung ke Eden. 
Maka ada beribu-ribu halaman Wahyu yang dituliskan Lia Eden 
dan penggandaannya yang sudah berupa buku-buku atau berupa 
kumpulan risalah yang tercetak maupun yang sudah jadi DVD 
atau merupakan dokumentasi dalam perekaman, dan Wahyu-
wahyu-Ku yang dimusnahkan demi atas nama Kemahasucian 
Wahyu dan Surga, semuanya lebih kurang bobotnya ada dua ton 
banyaknya dan semua itu telah dimusnahkan demi penjaminan 
Surga Yang Maha Suci.
Dan dia amat tersinggung ketika Kami tegur dia atas perbuatan-
perbuatannya itu sehingga dia pamit pergi. Sungguh terlarang 
orang yang sudah diterima di Surga tapi pergi berpaling 
meninggalkan Surga apa pun alasannya. Apalagi kalau dia 
sadar betul bahwa akibat perbuatannya itu, dia meninggalkan 
problem besar terkait dengan tanggung jawabnya kepada Tuhan 
atas amanah yang diberikan kepadanya. 
Dan dia sadar betul kalau tak ada seorang rasul pun di Eden yang 
mampu menggantikan pekerjaan yang ditanganinya, karena 
selama itu, dialah satu-satunya yang ahli di bidang itu. Maka di 
sinilah kefatalan keputusan Andito meninggalkan Surga karena 
dia sangat sadar seberapa problem yang ditinggalkan olehnya 
di Eden. Demikian dia diharamkan menginjakkan kakinya di 
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Surga untuk selama-lamanya. 
Tentu semua orang akan menyesalkan perbuatan Andito, 
karena menyayangkan pemusnahan catatan Wahyu-wahyu-Ku 
dan catatan sabda Malaikat Jibril selama 14 tahun yang diurusi 
oleh Wahyu Andito. Adapun seluruh peralatan perekaman dan 
komputer serta ruangan perekaman dan ruang kamar Andito 
harus dibongkar dan diganti semuanya dengan yang baru sama 
sekali.
Sebagaimana diketahui para Rasul Eden itu sudah lama 
melepaskan pekerjaan mata pencaharian mereka, demi berfokus 
mengurusi Amanat-amanat-Ku di Surga. Padahal, pendanaan 
atas Eden hanya bisa diterima bila dana itu berasal dari kalangan 
dalam Eden saja. Dan dari mereka yang diperkenankan bekerja 
untuk mendanai segala kebutuhan Eden karena mereka 
menyatakan belum siap total menerjunkan diri sepenuhnya 
karena masih punya kontrak atau perjanjian tanggungan yang 
tak bisa ditinggalkan.
Tapi mereka bersedia berkomitmen hidup suci dan Kami tahu 
penghasilannya halal. Demikian mereka itu tetap bekerja. Dan 
dari penghasilannyalah yang membiayai segala kegiatan di 
Eden dan itulah yang terpakai untuk segala biaya pengeluaran 
Eden dan untuk membeli segala peralatan pendokumentasian 
Wahyu-wahyu-Ku. 
Tapi ketika terjadi peristiwa Andito, pendanaan Eden hanya 
ditanggung oleh Ietje Ridwan dan Arifin yang juga sudah 
memasuki masa pensiun dan Iqbal yang tak seberapa 
penghasilannya. Jadi penggantian semua peralatan dan 
pembaharuan dua ruangan yang merupakan bekas ruangan 
kamar tidur dan studio perekaman adalah musykil bagi Eden 
karena ketiadaan dana. 
Begitulah problem yang sengaja ditinggalkan oleh Andito. 
Demikian perjuangan mengadakan pewasiatan-Ku untuk 
publik dunia tertunda, karena semua yang sudah jadi harus 
diperbaharui lagi, sedangkan semua peralatan dan tenaga ahli 
yang menanganinya tak ada pada waktu itu. 
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Kejadian itu terjadi pada September tahun 2014 yang mana 
sesungguhnya pewasiatan itu sudah dinantikan untuk dirilis ke 
publik dunia, dan itu berarti telah tiba saatnya untuk membuka 
mukjizat Eden ke dunia. Demikian penundaan pembukaan 
Mukjizat Eden dipertanggungkan kepada kesalahan Andito dan 
istrinya Nur. 
Demikian kesalahan Andito menjadi sangat fatal karena semua 
hal terundurkan dengan sendirinya. Selayak semua yang sudah 
jadi harus diulang kembali dalam format yang baru sama-
sekali, demi untuk melepas ruh kesalahan Andito dari semua 
produksi Eden yang sempat ditangani Andito. Kami sengaja 
menerangkan proses pengadaan pewasiatan untuk dunia yang 
mendapat halangan dan tertunda karena akibatnya kemudian 
Pewasiatan-Ku pun tertunda sehingga rilis pewasiatan ini juga 
kepepet waktu. 
Adapun pengunduran tersebut sama halnya menunda 
pemberlaksanaan Pewasiatan-Ku ke dunia yang pada saat ini 
justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia, mengingat 
keadaan dunia akhir-akhir ini semakin menggenting. Terutama 
persoalan ISIS dan perang di Ukraina serta perang Palestina 
dan Israel semakin melibatkan banyak bangsa-bangsa dalam 
konflik-konflik itu. Nan, begitulah persoalan yang ditanggung 
para Rasul Eden yang harus tabah menghadapi kegagalan salah 
seorang dari mereka yang harus ditanggung ramai-ramai. 
Namun untuk kepastian adanya Pengayoman-Ku semua 
persoalan itu teratasi dengan sendirinya, keahlian dan 
kecerdasan dapat diberikan kepada orang lain yang ditunjuk. 
Venus, Arif dan Dunuk segera dapat menguasai cara merekam 
dan mengaransir ulang musik untuk lagu-lagu Eden. Kelix dan 
Riani Ridwan menangani perekaman suara Lia Eden dalam 
bahasa Inggris. 
Semuanya pun bangkit mengatasi persoalan dan terasalah bagi 
mereka semua bahwa Aku mengayomi mereka semua dan 
berkenan memberi mereka kecerdasan dan keterampilan instan. 
Demikianpun dengan waktu yang singkat pendanaannya dapat 
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segera diadakan oleh Ietje Ridwan melalui penjualan tanahnya. 
Sehingga sesungguhnya pengadaan dana untuk memperbaharui 
segala hal yang harus dimusnahkan atau yang harus dibongkar 
dan semua peralatan perekaman baru yang harus dibeli sebagai 
pengganti yang harus dikeluarkan dari Eden tak dimiliki oleh 
para Rasul Eden. Padahal, Risalah Eden dalam bentuk DVD 
sudah terpenuhi kelengkapannya. Demikian mereka harus 
memulai lagi semuanya dari awal lagi. Demikian semua kendala 
tersebut merupakan materi pensucian bagi semuanya. 
Kala itu terjadi, Kami menyaksikan pertarungan-pertarungan 
batin semuanya. Dari sanalah dapat jelas terlihat keimanan 
mereka semuanya. Demikian keberhasilan pensucian pun dapat 
diklasifikasikan pada setiap individu yang terlibat. Demikian 
pengorbanan besar para Rasul Eden sudah sempat teradakan 
dan telah terlalui dengan baik oleh mereka semua. 
Kini mereka sibuk merekam Wahyu-wahyu-Ku yang terbaru 
yang lebih berkesan karena berkenaan untuk dirilis ke dunia. 
Dan itu merupakan persyaratan utama untuk dapat membuka 
Mukjizat Eden mendunia. Demikian pensucian di Surga yang 
mengharamkan kesalahan sekecil apa pun, apalagi kesalahan 
terhadap Kewahyuan yang dilakukan dengan sengaja 
seperti yang dilakukan Andito. Hal itu niscaya Kami jadikan 
pembahasan dalam mengisi Kitab Suci Eden.
Akan tetapi sifat Kewahyuan yang kekal niscaya Kami jaga. 
Maka esensi dari Kewahyuan yang telah Kami musnahkan itu 
tetap terjamin utuh dan lebih berkualitas karena Lia Eden Kami 
tuntun menulis Wahyu yang lebih fokus kepada materi yang 
lebih penting. Sedangkan yang termusnahkan lebih banyak berisi 
materi pensucian para Rasul Eden dan beberapa pemfokusan 
terhadap masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Tulisan 
Lia pra 2014 belum mengarah ke masalah dunia secara intens. 
Daripadanya, Wahyu-wahyu yang dituliskannya pada saat 
itu belum sampai pada materi utama seperti yang harus 
dituliskannya pada saat ini. Adapun rilis untuk publik dunia 
adalah Wahyu-wahyu yang ditulis pada masa-masa akhir tahun 
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2014 dan pasca tahun 2014. 
Dan adapun Kewahyuan yang tertulis di dinding-dinding Istana 
Eden adalah Wahyu-wahyu tersisa dari yang tak termusnahkan, 
karena Wahyu yang tersemat di dinding itu tak ditangani oleh 
Wahyu Andito, dan itu pun merupakan kesimpulan dari seluruh 
Wahyu yang telah tiada. 
Kini Lia Eden tekun menuliskan Firman-firman-Ku yang dicetak 
menjadi buku dan yang dibacakannya sendiri dengan format 
yang berbahasa Inggris, dengan teks bahasa Indonesia demi 
menjadikan format baru sebagai pengganti format yang lama 
yang berbahasa Indonesia dengan teks bahasa Inggris. Padahal 
sebelumnya Lia Eden tak bisa berbahasa Inggris sedikitpun. 
Demikian pencerdasan instan atas dirinya oleh-Ku dapat 
tersaksikan melalui hal itu. Demikian format barulah yang 
direkam menjadi DVD Kitab Suci Eden. 
Dan adapun dia sejak lama sudah mengupayakan Firman-
firman-Ku tertulis di batu atau di sebilah kayu atau dalam lukisan 
tiga dimensi yang disertai bunga-bunga kering. Begitu banyak 
Firman-firman-Ku yang dituliskannya sendiri dan kemudian 
di dokumentasikan oleh para Rasul Eden sendiri, maka setiap 
Perjanjian-Ku yang dituliskannya itu otentik karena dibuat dan 
diabadikan tanpa melalui tangan ketiga atau merupakan hasil 
olahan pemikiran suatu tim pakar. 
Sungguh terjamin Wahyu-wahyu-Ku semuanya ditulis oleh 
Lia Eden sendiri, tanpa intervensi siapa pun. Dan semua 
pendokumentasian dan penggandaan Wahyu-wahyu-Ku dan 
kemasannya juga dikerjakan oleh para Rasul Eden di bantu oleh 
seorang tukang kayu yang setia kepada Eden dan yang meyakini 
kebenaran ajaran Eden. 
Sungguh banyak Tabut Perjanjian-Ku yang sudah Kufirmankan 
kepadanya. Padahal semua orang kelak akan tahu bahwa Lia 
bukanlah dari kalangan agamawan yang dalam pengetahuannya, 
dan bukan pula seorang penulis, selayak sejarah menuliskan 
pendidikannya tak lebih hanya berijazah SMP saja.
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Dia tak Kubiarkan bergaul bermasyarakat sejak dia memasuki 
takdirnya. Dia selamanya Kupingit, hanya selalu berada di 
dalam kalangan Komunitas Eden yang terdiri dari orang-orang 
yang sederhana dan lugu. Dia tak mengenal ilmu pengetahuan 
apa pun di luar berkesenian melukis dan merangkai bunga itu 
pun diperolehnya secara otodidak. 
Aku sengaja memingit Lia sepenuhnya agar pemikirannya 
murni tak dapat dipengaruhi oleh siapa pun. Dan orang-orang di 
sekitarnya adalah hanya para Rasul Eden yang terdiri dari orang-
orang yang sederhana dan lugu. Dan mereka pun semuanya 
adalah hanya merupakan tenaga bantuan bagi Lia Eden dalam 
pendokumentasian Firman-firman-Ku. Demikian secara utuh 
penanggung jawab Firman-firman-Ku adalah Lia Eden semata. 
Maka sepenuhnya intelegensia dan pengetahuan Lia Eden yang 
beranjak dapat menguraikan Firman-firman-Ku secara tertulis 
adalah terpulang kepada Kebijakan-Ku untuknya. Bertanya pun 
dia kepada-Ku, seperti dia bertanya kepada angin,tapi Jawaban-
jawaban-Ku yang dituliskan oleh tulisan tangannya dapat 
menjawab persoalan-persoalan yang Kupedulikan. Dan semua 
tulisan tangannya itulah yang kelak akan menjadi Kitab Suci 
Eden.
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reinkarnaSi Maria MeMbebaSkan 
reinkarnaSi  yeSuS dari beban 

PenebuSan doSa aTaS uMaT kriSTen 
yang Menuhankan yeSuS 

Semenjak Lia Eden berhasil merilis pewasiatan-Ku yang di 
dalamnya ada Pernyataan-Ku tentang penghapusan semua 

agama dan penyatuan semua agama, maka dengan sendirinya 
umat Kristen terhenti menuhankan Yesus. Daripadanya, 
hal tersebut juga dapat mengusaikan beban penebusan atas 
penuhanan Yesus pada reinkarnasi Yesus, yaitu Mukti Day, 
anak ketiga Lia. 
Demikian Aku mengizinkan Mukti di panggil ibunya dan 
mengizinkan Mukti Day dan keluarganya menempati Istana 
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Eden yang ditinggalkan oleh segenap para Rasul Eden. Demikian 
Maria telah membebaskan Yesus dari beban penebusan dosa 
umat Kristen yang menuhankannya.
Dan karena pewasiatan atas Istana Eden dan segenap isi di 
dalamnya tak bisa diwariskan kepada suatu pihak tertentu, 
melainkan hanya bisa ditujukan untuk seluruh bangsa-bangsa 
di dunia dan seluruh umat manusia di dunia. Daripadanya 
peninggalan Eden yang sederhana itu wajib diwasiatkan 
penjagaan dan pemeliharaannya kepada lembaga dunia yang 
terbentuk oleh hasil musyawarah dan mufakat dari orang-orang 
yang terpilih. Dan siapa-siapa yang kongkrit yang bisa disucikan, 
hanya Aku yang tahu. 
Tapi sebelum lembaga dunia teradakan, Aku menetapkan 
testamen atas Istana Eden kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki 
Tjahaja Purnama atau Ahok, sebab dialah yang berwewenang 
mengurusi pemerintahan di ibukota Jakarta. Kepadanya Kuberi 
kewenangan mengurusi Istana dan Kewahyuan-Ku di dalamnya. 
Namun, demi rumah itu tak ditinggalkan kosong, sedangkan 
Mukti Day sudah waktunya dibebaskan dari urusan-urusan 
duniawi dan supaya berfokus terhadap peninggalan ibunya 
sambil kami sucikan untuk bisa segera menyusul ibunya ke 
Surga Utama, maka dia menjadi tuan rumah di Istana Surga 
Eden di Jakarta. 
Tak ada yang memiliki Tahta Suci Kerajaan Eden dan Tahta Suci 
Surga Eden di dunia dan tak ada pewarisan putra mahkota. 
Karena perjanjian Surga dan Kerajaan Tuhan hanya diemban 
Malaikat Jibril  bersama Lia Eden. Tapi reinkarnasi Yesus Mukti 
Day diperkenankan bersosialisasi dengan umat agama apa 
pun khususnya umat Kristen yang ingin mengenali dia secara 
langsung. 
Demikian tak ada pewarisan atas Surga dan Kerajaan Tuhan 
karena tak ada Pasal Hukum-Ku yang menyebutkan Kerajaan 
Tuhan dan Surga itu langsung ada di dunia manusia. Ia diadakan 
hanya untuk penyelamatan di hari kiamat. 
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Adapun lembaga dunia yang ingin kuadakan untuk 
menyelenggarakan secara terpadu penyelamatan bangsa-bangsa 
dan pengorganisasian penyeleksian orang-orang yang bersuci 
sampai bisa dijemput ke Surga, juga yang Kuberi kewenangan 
mengurusi Wahyu-wahyu-Ku dan Istana Eden, dapat dimulai 
dengan nama-nama yang Kuberi mandat tersebut, yaitu Ahok 
dan dua anak Lia yaitu Mukti Day dan Muki Day.
Selebihnya terpulang kepada siapa yang bersedia serius 
mengabdi secara tulus pada penyelamatan bangsa-bangsa. Dan 
keterlibatannya mereka wajib dilaporkan kepada Ruhul Kudus 
dan mendapat persetujuan dari-Ku dan darinya.

Mukti Day, reinkarnasi Yesus.
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TeS dna lia eden daPaT 
Menguji hukuM reinkarnaSi

Kalau seandainya ahli neuro sains bisa mengobservasi 
perubahan kimia di otaknya saat Aku berfirman 

kepadanya, maka para ahli akan menemukan Eksistensi-Ku yang 
nyata. Atau kalau ahli DNA dan genetika memeriksa DNAnya, 
akan didapati DNAnya memiliki keterhubungan dengan DNA 
Hawa/Eva, DNA Maria/Maryam, DNA Joan of Arc dan DNA 
R.A Kartini dan hal itu Kuperkenankan secara terbuka untuk 
diteliti dan Kuperkenankan dia di tes DNAnya. Keterangan-Ku 
ini adalah suatu peluang untuk menikmati Keberadaan Tuhan 
melalui eksistensi Lia Eden sebagai Utusan-Ku. 
Kalau diperlukan untuk penelitian keakuratan hukum reinkarnasi 
melalui identifikasi DNA Lia Eden, dalam keterhubungannya 
dengan R.A Kartini. Tes DNA Lia Eden dapat diadakan sebelum 
para Rasul Eden akan diangkat ke Surga yang kedua.  Dan hasil 
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tes DNAnya dapat disesuaikan dengan DNA R.A Kartini yang 
makamnya masih ada. Dan adapun tes DNA untuk yang lainnya 
mungkin tak mudah dilaksanakan mengingat makam Hawa, 
Maria dan Joan of Arc tak diketahui. 
Namun perlu Kami beritahukan bahwa sesungguhnya 
penyesuaian DNA Lia dan Hawa dapat diadakan melalui 
research terhadap fosil purba yang bisa ditemukan di Indonesia 
sebagaimana Kami nyatakan taman Eden tempat penciptaan 
Adam dan Hawa itu adalah di Indonesia.  Maka fosil mereka 
dimungkinkan dapat ditemukan di wilayah Indonesia. 
Hasil penelitian Stephen Oppenheimer dari University of 
Oxford, seorang ahli genetika dalam bukunya Eden in the East 
dan Arysio Santos seorang geolog dan fisikawan nuklir Brazil, 
dalam bukunya Atlantis, juga menyatakan lokasi Eden adalah 
di Indonesia. Kesimpulan dari hasil research kedua peneliti itu 
bahwa Indonesia adalah lokasi Eden yang sesungguhnya. Dan 
itu Kami benarkan. 
Kedua peneliti tersebut Kami arahkan minat mereka untuk 
menemukan jejak Eden purba. Demikian kesimpulan penelitian 
mereka berdua juga Kami jadikan sebagai materi kajian untuk 
penggalian lebih dalam tentang Surga Eden yang pertama. 
Adapun itu adalah merupakan kepatutan hasil riset sains yang 
dapat dikaitkan dengan Surga Eden yang sekarang. 
Oleh karena itu, Kami perkenankan melakukan tes DNA Lia 
Eden untuk dipakai bila diperlukan penyesuaiannya dengan 
fosil Hawa bila itu dapat ditemukan nanti. Bilamana ada pihak 
yang concern atas hal tersebut.
Malaikat Jibril ketika dia datang akan menerangkan bagaimana 
menemukan fosil Hawa itu, karena hal itu penting untuk 
pembuktian keterkaitan dua Surga Eden tersebut. Dan itu pun 
berguna untuk memperjelas dan memperdalam ilmu genetika 
dan arkeologi, dan terutama untuk mengungkapkan rahasia 
Surga di dunia demi bahan kajian spiritual. 
Adapun research pencarian atas Tuhan oleh para saintis yang 
diangkat dalam film ‘Proving God’, Kunilai lebih meyakinkan 
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kalau mereka juga meriset tentang Surga Eden melalui pencarian 
fosil Hawa di Indonesia, sampai dapat terpautkan takdir Surga 
yang pertama dan yang sekarang. Dengan demikian, mereka 
bisa menemukan bukti adanya Tuhan secara meyakinkan. 
Namun demikian, Aku membenarkan temuan saintis bahwa 
otak bagian lobus frontal adalah pusat keterhubungan suara Illahi 
dengan manusia. Itu sebabnya Lia harus Kucerdaskan agar dapat 
menuliskan Firman-firman-Ku yang sulit dipahami olehnya 
dan yang tak pernah diketahuinya sama sekali. Bahwa karena 
keawamannya itu, maka dia harus Kutingkatkan kecerdasannya. 
Maka sesungguhnya peningkatan kecerdasannya baru 
dialaminya pada saat dia dalam usia lanjut yang seharusnya 
intelegensia orang setua dia sudah tentu menurun. Demikian 
demi peningkatan kecerdasannya dia mengalami terapi tusuk 
jarum di dahinya sehingga dia memiliki dua tanda garis di 
dahinya. 
Namun, untuk itu ada nubuah tentang tanda di dahi seseorang 
yang dinubuahkan dalam Kitab Suci Injil Surat Wahyu 22 ayat 
4 sebagai berikut: “Dan mereka akan melihat wajah-Nya dan 
nama-Nya akan tertulis di dahi mereka”. Bahwa ayat tersebut 
di atas hanya secuplik kalimat yang sulit dimaknai. Siapa yang 
mempunyai tanda di dahinya? Dan itu dapat dimaknai dapat 
melihat Wajah Tuhan dan Nama Tuhan.
Sungguh ayat tersebut bila ingin dibuka rahasianya, maka 
penjelasannya jadi panjang melingkar demi mengakseskan segala 
kandungan konten dan skala perhitungan yang mensemesta di 
dalam liputan yang dinubuahkan. Sebab telah dinubuahkan 
tanda di dahinya yang menerangkan tentang Wujud-Ku dan 
Nama-Ku. 
Dan itu terkait dengan wujud Kemahaglobalan-Ku dan 
pengeksisan Nama-Ku yang dimutlakkan. Dan dialah yang 
Kuperkenankan menuliskan Wujud-Ku atas Nama-Ku. Begitulah 
dua garis di dahinya termaknai sebagai takdirnya yang sudah 
dinubuahkan di Kitab Suci Injil Surat Wahyu 22 ayat 4.
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Berkenaan dengan tulisannya tentang Wujud-Ku Yang Maha 
Global itu, tersesuaikan menjadi Jawaban-Ku untuk pencaharian 
para saintis yang sibuk mencari bukti adanya Tuhan. Itu karena 
terdapat gejala manusia modern memilih atheis atau agnostik. 
Demikianpun pernyataan Wujud-Ku yang bulat dan Maha 
Besar Keglobalannya adalah dimaksudkan untuk menjawab 
pertanyaan yang terkemuka di dunia sains dan di dunia spiritual 
pada abad ini.
Para peneliti yang aktif mencari Tuhan, yang difilmkan dalam 
judul “Proving God”, secara umum mereka adalah umat Kristen 
dan diantaranya terdapat saintis sekuler dan atheis. Kepadanya 
ayat ini Kutujukan, bahwa kenalilah karakter Firman-firman-
Ku untuk Kitab suci selayak yang dituliskan Lia Eden Utusan-
Ku di abad ini. Dan sudah Kuterangkan tentang dirinya yang 
tak memiliki pengetahuan sains dan fisika, tapi sanggahan-Ku 
terhadap Teori Big Bang dituliskan olehnya. 
Demikianpun pelurusan yang Kuadakan dalam jawaban untuk 
penelitian Proving God ini. Dalam Sanggahan-Ku tersebut 
Kujelaskan Wujud-Ku yang Bulat Maha Global karena di dalam 
Kemahabesaran Keglobalan-Ku itu terliputkan di dalamnya 
seluruh benda-benda semesta. Demikian itulah Wujud-Ku yang 
telah dituliskan atas Nama-Ku.
Seperti yang tertulis dalam Surat Wahyu 22 ayat 4 tersebut 
bahwa di dahinya terlihat Wajah-Ku dan Nama-Ku, demikian 
Wujud-Ku atau Wajah-Ku yang Maha Global diekspresikan 
melalui tulisannya dan logika semesta terangkum melalui teori 
sederhana, yaitu melalui kesederhanaan teori  jeruk Sunkist yang 
dibelah dua olehnya. Itu karena Aku ingin menyanggupkan dia 
dapat memperoleh suatu kesimpulan dari liputan yang termaha 
tentang alam semesta yang sama sekali tak dimengerti olehnya. 
Demikian dia memberanikan menuliskan penafikan Teori Big 
Bang yang Kuanggap masih premature atas Nama-Ku. Dan 
Penjelasan-Ku ini dapat mewakili arti tersirat dari ayat tersebut 
sebagaimana disebutkan ”Dan mereka akan melihat Wajah-Nya 
dan Nama-Nya akan tertulis di dahi mereka”.
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Demikian Surat Wahyu 22 ayat 4 menubuahkan apa yang 
dituliskan Lia Eden sekarang ini dapat menjawab pertanyaan 
di Proving God. Bahwa kalau mau meyakini Eksistensi 
Tuhan memateri, bacalah apa yang dituliskan Lia Eden yang 
mempunyai tanda di dahinya dan tanda itu teradakan karena dia 
selalu di terapi tusuk jarum di dahinya supaya dapat menangkap 
penjelasan-penjelasan berat dan sulit yang Kufirmankan 
kepadanya. 
Dan itu berarti pencerdasan kepadanya itu juga dilakukan 
melalui bukti empiris bahwa syaraf-syaraf di otaknya pada bagian 
lobus frontal diaktifkan melalui terapi tusuk jarum. Demikianpun 
syaraf-syarafnya di bagian lobus parietal diaktifkan juga dengan 
tusuk jarum, bahwa sisi otak lobus parietal adalah merupakan 
posisi penempatan koordinat ruh pada tubuh manusia. 
Untuk itu, semenjak Lia Eden memasuki takdirnya dikhususkan 
atas dirinya untuk menjalani tusuk jarum di bagian koordinat 
ruh pada otaknya, syaraf-syaraf pada otak bagian lobus parietal 
sengaja dikuatkan melalui cara itu. 
Maka dia pun mempunyai daya ketahanan untuk memikirkan 
tantangan atas segala sesuatu yang menghadangnya. Demikian 
keberaniannya menempuh bahaya-bahaya berat juga terasah 
karena dia selalu dapat membaca segala keadaan dengan baik. 
Maka demikian pada diri Lia Eden terhadap syaraf otaknya di 
bagian tersebut harus ditingkatkan daya kefungsiannya supaya 
daya sensitifitas  ruhnya terhadap segala masukan senantiasa 
prima dapat dicerna olehnya. 
Dan ruhnya pun dapat melanglang ke alam ruh kapanpun 
dipentingkan sehingga dia dapat berkomunikasi dengan 
makhluk ruh yang mana saja tanpa terganggu atau bisa kerasukan 
maupun disesatkan. Maklumlah makhluk ruh musuhnya yang 
tak nyata itu, bisa mengelola pikiran semua orang menjadi sesat. 
Pengantisipasian atas hal semacam itulah, dia secara kontinyu 
diterapi tepat di tempat koordinat ruhnya tersebut. 
Demikian, dia bertahun-tahun setiap hari mengalami terapi 
tusuk jarum di posisi lobus parietalnya, yang membuatnya prima 
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berketahanan terhadap halusinasi yang ringan maupun yang 
berat. Artinya dia takkan pernah kerasukan, walau iblis sangat 
menginginkan dia gagal total menjalankan tugasnya dalam 
mengemban Surga dan Kerajaan Tuhan. 
Walaupun pembatalan Surga di dunia telah menjadi kenyataan 
dan merupakan Ketetapan-Ku yang valid kemutlakannya, tapi itu 
bukanlah disebabkan oleh kesalahannya, melainkan kesalahan 
bangsa Indonesia yang tak peduli ada Surga di negerinya.  Dan 
Muslim Indonesia justru sudah menolak Wahyu-wahyu dan 
Surga serta Kerajaan-Ku dengan tandas. 
Sabotase terhadap kelancaran Kewahyuan kepada Lia Eden 
sangat diusahakan oleh dajjal yang tak menginginkan Lia 
berhasil mengeksiskan Surga di dunia. Maka demi menguatkan 
daya sensitifitasnya terhadap kekuatan gaib yang meliputi 
dirinya, karena dia harus berwaspada terhadap serangan gaib 
dari lawannya, yang senantiasa mengincar ingin menggagalkan 
pendeklarasian Surga yang diembannya. Maka dia selalu awas 
memperhatikan gejala kesalahan di antara  para Rasul Eden di 
sekitarnya dan juga mewaspadai kedalaman dirinya sendiri. 
Dari pensucian dirinya dan dari pengalamannya berkomunikasi 
dengan-Ku dan dengan malaikat, maka dia pun  memiliki 
kepercayaan diri melawan dan bertahan dari serangan iblis 
yang nyata maupun yang terselubung. Dia sanggup mendengar 
langsung ocehan dan ancaman iblis, dan bahkan nyanyian iblis 
yang sengaja diperdengarkan kepadanya. 
Bahkan sedemikian nyatanya sampai hembusan dengusan 
suara iblis itu mampu dirasakan olehnya. Itu pertanda getaran 
selemah apa pun dari iblis dapat terdeteksi olehnya. Dan 
pelatihan semacam itu baru dialami tatkala dia sedang berada di 
pusat keramaian iblis yang bercokol di pusat-pusat dosa, yaitu 
sewaktu dia di penjara. 
Di sana melintas berbagai kejadian dosa-dosa vulgar, dan 
dia menyaksikan hal itu. Maka semua sinyal iblis di sana 
dipelajarinya. Demikian, takdirnya dipenjarakan memang 
sudah tertulis dalam suratan nasibnya. Hal itu ditujukan untuk 
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menambahkan wawasannya atas asas-asas hukum, dan lebih 
jauh mengetahui trik-trik pelanggaran hukum, dan untuk 
mengenali lebih jauh cara-cara iblis bekerja. 
Pemenjaraan baginya sekaligus untuk menguji ketahanan 
imannya, dan untuk mengasah keberaniannya untuk 
melaksanakan tugas-tugas berat dari-Ku yang membahayakan 
dirinya. Dan pengorbanannya kala itu pun Kuperhitungkan 
untuk menjadi bekal kesuksesannya nanti. 
Nun, kewaspadaan terhadap serangan iblis mau tak mau harus 
dipelajarinya, melalui pengalaman pribadi yang dialaminya. 
Pengetahuan tentang dunia iblis dipelajarinya melalui pelatihan 
insting dan melalui pengamatannya tatkala dia dipenjarakan 
dua kali dahulu. Dipenjara serangan iblis kepadanya menjadi 
nyata. 
Adapun dari kekonkritan penyebab teradakannya tanda dua 
garis di dahi Lia Eden, kiranya itu pun dapat termaknai suatu 
peristiwa transenden. Bahwa pemberian kecerdasan yang instan, 
tak mungkin dapat diperoleh oleh siapa pun, kecuali melalui 
keberkahan dari Tuhan semata. Kecerdasan bisa Kuhapuskan 
dan pula bisa Kutingkatkan, bisa sampai berkali-kali lipat sesuai 
dengan Ketentuan Anugerah-Ku. 
Seseorang dalam usia lanjut mustahil dapat meningkatkan 
kecerdasannya secara permanen dalam kondisi wajar, selaku 
orang lanjut usia yang sedang menempuh sisa-sisa usianya.  
Demikian, Lia terproteksi dari anggapan terhipnotis oleh 
makhluk jin, karena dia berhasil membuktikan ilmu yang 
dituliskannya adalah terobosan baru sama sekali, tanpa 
berbahasa ilmiah dan menuliskan rumus-rumus. Tapi dari dalam 
dirinya bisa terungkapkan suatu rumusan yang bila dicermati 
dapat mencetuskan Teori Segalanya. Itulah yang menandakan 
dia bersama Tuhan. 
Adapun malaikat Jibril akan datang menyerupai Lia Eden 
termasuk tanda di dahinya dengan maksud agar mereka tak 
bisa dibedakan, karena mereka adalah merupakan satu kesatuan 
Utusan-Ku. Demikian penyebutan “mereka” di ayat tersebut 
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sudah termaknai. Selayak Aku sudah berwahyu kembali dan 
telah pula membuat Tabut-tabut Perjanjian baru.
Adalah lebih baik para peneliti pencari bukti tentang Tuhan 
melalui apa-apa yang Kami turunkan di Eden, tak perlu buang-
buang waktu mengadakan perburuan artefak-artefak kuno 
untuk meyakinkan adanya Tuhan atau tidak. Kecuali perburuan 
artefak kuno itu dimaksudkan untuk penggalian sejarah yang 
belum terungkap.
Adapun Pernyataan-Ku ini Kugarisbawahi karena semua bukti 
bahwa Aku ada dan Maha Kuasa sedang Kuperagakan dengan 
bukti-bukti yang melimpah di Eden, dan tak perlu susah-
susah untuk menelitinya sebab Kami sudah mempersiapkan 
segala bukti itu. Bukti itu demi menjadi pewasiatan dari-Ku 
untuk semua orang di dunia ini, sebelum para Rasul Eden 
Kubawa berpindah ke langit, ke Surga yang utama (Surga Eden 
Darussalam). 
Dari sanalah keutamaan pembuktian bahwa Tuhan itu ada dan 
Maha Kuasa sedang Kami adakan, dan Kami akan membuktikan 
Kemahakuasa-Ku yang berteknologi, demi menaklukkan angan-
angan teknologi manusia yang salah arah atau yang kurang 
bermanfaat, atau yang bahkan berbahaya.
Demikian mematerinya Pembuktian-Ku itu sehingga 
Kuniscayakan takkan ada lagi yang akan melecehkan 
Keberadaan-Ku. Kalau untuk mempelajari partikel sub-atomik, 
fisikawan memakai akselerator partikel untuk mencari Partikel 
Tuhan, dan peneliti membangun tempat laboratorium terbesar 
di dunia di Grenobel Perancis. 
Seberapapun, Penumbuk Hadron Besar itu diasumsikan dapat 
menghasilkan temuan-temuan baru dan dapat melakukan 
percobaan-percobaan yang bisa menemukan standar teori, yang 
merangkum pengetahuan tentang mekanika kuantum medan 
elektromagnetik dan partikel fisika. Sehingga, penemuan bisa 
mengarah pada Teori Segalanya, yang bisa menjelaskan momen 
penciptaan. 
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Demikian, Aku mendatangkan Malaikat Jibril yang akan 
menjelma jadi manusia, dan membawa seperangkat teknologi 
mukjizat modern dari-Ku. Dan penjelasan Kemahaglobalan-
Ku yang kekal berotasi dan Kemaharuhan-Ku, kiranya dapat 
terpatrikan untuk mendasari para ilmuwan mendapatkan “Teori 
Segalanya”. 
Dan Malaikat Jibril akan berada di tengah kalangan manusia, 
untuk menemani para ilmuwan yang tidak atheis, untuk 
memberikan ilmu dari Tuhan agar para ilmuwan mengedepankan 
ilmu merancang dan membangun teknologi yang tepat guna, 
melalui rumus-rumus baru dan yang terbaharukan, dan 
mewujudkan Teori Segalanya. 
Demikian dapat diharapkan ada banyak saintis yang beriman 
dan bersedia bersuci, agar dapat terbawa memulai peradaban 
suci dan membangun teknologi tinggi di bumi yang baru nanti. 
Keterangan Kami ini tertuju untuk publik dunia yang meragukan 
Keberadaan Tuhan. Selayak umat manusia jangan lagi ada yang 
atheis ataupun agnostik dan pula tak politheis atau paganis 
karena semua itu tak sesuai dengan hukum alam. 
Filosofi teologi naturalisme mutlak mendasari monotheisme 
mutlak yang universal yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa secara 
mutlak. Jangan pernah lagi Kemahaesaan-Ku dipersandingkan 
dengan kecintaan umat, terhadap para nabi/rasul atau figur 
yang Kuutus menyampaikan Firman-firman-Ku.  
Siapa pun dia dan seberapa pun hebat mukjizatnya, yang tercatat 
dalam kitab suci ataupun yang valid yang tercatat dalam sejarah 
kehidupannya. Sebab mukjizat para nabi dan kebijaksanaan 
tutur katanya dalam menyampaikan ajaran agama semuanya 
berasal dari-Ku. 
Demikian pada saat sekarang ini, Aku mengajarkan umat 
manusia untuk menghentikan kemusyrikan dan pengkultusan 
atas Utusan-Ku. Dalam takdir Lia yang Ratu Surga, harus 
Kutiadakan kemungkinan dia dituhankan. Demikian dia 
kami sucikan sehingga Lia Eden terekspos pernah berdosa, 
dan pengakuan dosanya terdokumentasikan di Eden. Dan 
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Kusebutkan identitas ruhnya selayak Aku pun wajib menjelaskan 
tentang genetika ruh. 
Maka pengkultusan terhadap Bunda Maria, sekaligus 
terhadap Lia Eden harus ditiadakan, untuk menjaga keutuhan 
monotheisme mutlak (ketauhidan yang mutlak) Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Daripadanya, semua agama-agama pun Kuluruskan 
untuk meniadakan pengkultusan terhadap pembawa ajaran 
agama. 
Karena, setiap karakter para nabi/rasul dan Utusan-Ku yang 
dicintai oleh umatnya niscaya adalah kesempurnaan karakter 
yang Kuberikan kepadanya masing-masing, demi menjadikan 
dia sebagai panutan dan dicintai. Sehingga Ajaran-Ku yang 
disampaikannya menjadi kekal, sebagai pengikat iman bagi 
semua orang yang menganut ajarannya. 
Saat ini Utusan-Ku Lia Eden Kusucikan secara terbuka, apa pun 
dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya, valid terdokumentasi 
sebagai dokumen pensucian atas dirinya. Hal itu berguna untuk 
mengantisipasi pengkultusan terhadap dirinya lagi kelak. 
Sungguh, dia dan anaknya Mukti Day yang Kunyatakan 
sebagai reinkarnasi Yesus telah mengalami ujian khusus untuk 
mengadakan penafikan pengkultusan atas diri mereka, karena 
mereka berdua sudah dikultuskan oleh umat Kristen. Bahkan, 
Yesus dinyatakan sebagai Tuhan dan Maria dikultuskan sebagai 
Bunda Allah. 
Demikian itulah yang membebani Lia Eden sehingga dia selama 
ini merasakan tubuhnya berat dan sakit-sakitan dan senantiasa 
dirundung keletihan fisik. Semenjak dia memasuki takdirnya, 
dia menanggung perasaan nyeri dan tak nyaman sepanjang hari. 
Dan setiap hari hal itu dirasakannya tanpa bisa dikurangi, kecuali 
dia diterapi oleh para Rasul Eden yang merawatnya.  Demikian, 
dia baru dapat terpejam dan bisa istirahat dari perasaan sakit 
dan tak nyaman dari keletihan. 
Segala penyakit yaitu mengikatnya selamanya, sampai dia 
berhasil menauhidkan kembali semua agama di dunia. 
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Walaupun demikian, dia pun dalam perjanjian kudus dengan-
Ku bahwa dia mampu bertahan dari rongrongan deritanya itu, 
dan dia selalu dapat bangkit bekerja melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya, kapanpun itu diperlukan. 
Apa pun yang dialami Lia Eden itu bukanlah derita maupun 
kesulitan karena yang dialaminya itu adalah penebusan 
pengkultusan atas Maria, yang telah dinyatakan sebagai Bunda 
Allah. Pengkultusan itu terlalu berlebih-lebihan dan itulah yang 
ditanggungnya sekarang ini. 
Sedangkan sebagai Ratu Surga dan Kerajaan Eden dia difasilitasi 
ketahanan, keberanian dan kecerdasan yang menjadikan dia 
dapat berhasil mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Dan 
dia akan dimuliakan semua orang sebagai perempuan yang 
berjasa mendeklarasikan Surga, dan menyadarkan semua orang 
untuk kembali bertauhid. 
Sedangkan anaknya Mukti Day reinkarnasi Yesus, mengalami 
ujian-ujian hidup sengsara dan tak mapan dan tak ditampilkan 
sebagai salah satu Rasul Eden oleh-Ku. Selayak dia semestinya 
berada bersama ibunya di Surga, mengingat dia adalah Rasul-
Ku yang pernah berjasa menyampaikan ajaran Kristen kepada 
masyarakat umatnya dan bahkan dia mati disalib.
Tapi dia harus Kami tampilkan sebagai anak manusia yang 
berpembatas sehingga dia terbukti bukan Tuhan Yang Maha 
Memberkati. Hidupnya yang susah telah membuktikan hal itu 
bahwa dia bukanlah Tuhan. 
Tapi setelah ibunya berhasil menuntaskan Pewasiatan-Ku, 
terputuslah Mukti Day dari beban tulah penuhanan atas Yesus 
oleh umat Kristen. Dan dia serta saudara kembarnya, Muki Day, 
Kuberi mandat menyertai Basuki Tjahaja Purnama, Ahok, untuk 
melakukan pengorganisasian penyelamatan bangsa-bangsa ke 
Surga, dan membentuk lembaga dunia untuk itu. Demikian, 
mereka bertigalah yang sudah Kucantumkan namanya dalam 
Pewasiatan-Ku ini. 
Adapun Pewasiatan-Ku ini sengaja Kucantumkan dalam buku 
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ini agar Pembakuan-Ku atas Pewasiatan-Ku ini bisa dibaca 
oleh siapa pun. Itu karena Perjanjian Kudus dari Tuhan tak 
berlandaskan akte notaris, melainkan diumumkan ke publik 
dunia. 
Demikian Pewasiatan Tuhan untuk dunia dan Firman Tuhan 
yang menjawab penelitian yang mencari bukti adanya Tuhan 
sudah kami sampaikan. 
Adapun aku, Malaikat Jibril, akan terus menyampaikan Jawaban-
jawaban Tuhan untuk masalah apa pun untuk dunia sampai 
penyelamatan penduduk bumi ini sampai bisa diungsikan 
ke bumi yang baru. Dan sampai masa Kerasulan Eden tuntas 
menjalankan Pemandatan Tuhan sehingga masa Kerasulan Eden 
selesai. 
Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 26 Mei 2015

Wahyu Tuhan disampaikan oleh,
Malaikat Jibril Ruhul Kudus

Dan ditulis oleh Lia Eden



Bagi Tuhan, inilah saatnya menjawab tantangan 
atheisme di kalangan saintis yang mempertanyakan 
adakah Tuhan yang menciptakan semesta, ataukah ilmu 
pengetahuan tak lagi membutuhkan Tuhan?

Kami tak sedang menyatakan Perasaan Tuhan karena 
Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Pencipta, dan yang tak 
bisa dipersonalkan karena Wujud-Nya Maha Global 
meliputi seluruh alam semesta. Maka sesungguhnya 
Tuhan itu berfisik, tidaklah gaib.

Kalau umat manusia tak percaya Tuhan itu Ada, 
maka demikianlah Tuhan menjawabnya melalui Petunjuk- 
petunjuk-Nya yang sangat dibutuhkan untuk melakukan 
terobosan sains, mengarahkan manusia dapat membuat 
keakuratan rumus Teori Segalanya yang dapat terpakai 
untuk mengadakan pesawat intergalaksi setara dengan 
UFO.

Dan sejumlah besar crop circle yang sudah dibuat 
oleh Malaikat Jibril di berbagai wilayah di dunia ini, 
merupakan gambaran diagram modul yang berguna 
untuk menuntun manusia mulai memikirkan pembuatan 
pesawat sejenis UFO, yang dapat terpakai untuk angkutan 
berpindah ke planet lain ketika bumi ini sudah tak layak 
huni lagi. 

Dan inilah buku yang berisi Petunjuk-petunjuk Tuhan 
yang bermanfaat untuk penyelamatan umat manusia dan 
sekaligus pembuktian bahwa Tuhan itu Ada.


