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Aku, Malaikat Jibril Ruhul Kudus, bertanggung jawab atas 
seluruh penulisan Wahyu-wahyu Tuhan ini, walaupun 

Lia Eden yang menuliskannya. Dan apabila di dalam isi buku 
ini terdapat Penjelasan Tuhan yang sungguh amat menakutkan, 
padahal itu tak bisa disurutkan dan ditangguhkan, demikian 
terimalah buku ini sebagai pewasiatan untuk bangsa Indonesia 
dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Adapun kedatanganku ke dunia 
sudah tertuang dalam:

Kitab Suci Al Quran Surat Al An’aam ayat 8:

 
8.  Dan mereka berkata: “Mengapa tidak diturunkan kepadanya 

seorang malaikat?” dan kalau Kami turunkan seorang 
malaikat, tentu selesailah urusan itu, kemudian mereka 
tidak diberi tangguh sedikitpun.

Sungguh, inilah ayat yang menetapkan aku, Jibril, akan 
diturunkan Tuhan ke dunia manusia dan berkiprah di tengah 
kehidupan umat manusia di akhir zaman ini. Demikian setelah 
aku, Malaikat Jibril, sudah diturunkan Tuhan mendunia, maka 
kiamat pun sudah tak bisa ditangguhkan lagi. 

Aku sudah lama datang dan sudah berbicara dengan Lia 
Eden sejak tahun 1995. Namun pada tahun 1997 terdapat fatwa 
MUI yang menyatakan Lia Eden yang didampingi Malaikat 
Jibril itu adalah sesat dan menyesatkan. Demikian, Peringatan 
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Tuhan melalui Risalah-risalah Eden yang disebarkan secara 
berkala, waktu itu tak ditanggapi dengan baik. Kiranya itu bisa 
dimaknai bahwa selama ini kami sudah mengingatkan sejak 
lama, akan tetapi Wahyu-wahyu Tuhan telah ditolak secara 
pasti. 

Dan Tuhan juga memastikan, Dia sudah lama menantikan 
perubahan sikap bangsa Indonesia terhadap Wahyu-Nya. Bahwa 
kami sudah memunculkan berita turunnya Wahyu Tuhan 
kepada Lia Eden sejak tahun 1997. Berita yang menghebohkan 
itu tidak saja tak dipedulikan, melainkan dikriminalisasikan. 

Dan tentu saja kebenaran Wahyu Tuhan harus dibuktikan, 
dan Tuhan membuktikannya dengan Kutukan-Nya yang 
terdahsyat, yaitu Indonesia dipenuhi gempa sebagaimana yang 
sudah diancamkan dalam persidangan Lia Eden. Dan itulah 
yang menyebabkan terjadinya luapan lumpur di Sidoarjo.

Adapun Tuhan juga menjelaskan asal-muasal penyebab 
luapan lumpur di Sidoarjo tersebut. Inilah Wahyu Tuhan terkait 
dengan Pengadilan Tuhan atas Indonesia dan masa depan 
Indonesia. 

Jakarta, 26 Mei 2015
Disampaikan oleh: 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus

Dan ditulis oleh: 

Lia Eden
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Kronologi Kutukan Atas Mega Bencana Gunung 
Lumpur Sidoarjo

Aku tak menempatkan posisi intervensi Black Hole di 
bumi ini. Namun sebagaimana magnet Black Hole yang 

maha dahsyat telah meresonansi anomali magnet bumi, maka 
terjadilah pergolakan inti bumi di bawah bumi Indonesia, di 
Sidoarjo, maka meluaplah lumpur dan gas di sana. Sedangkan, 
keterkutukan atas Indonesia itu disebabkan oleh karena bangsa 
ini telah mengkriminalisasikan Wahyu-wahyu-Ku dan menolak 
Kudirikan Kerajaan-Ku dan Surga-Ku di negerinya. 
Maka, Aku pun melokalisir pergerakan pusaran magnet yang 
sedang berpindah, dan pergerakannya pada saat itu sedang 
berada di wilayah Indonesia, tepatnya di Porong, Sidoarjo. 
Demikian tepat pada saat terjadinya persidangan atas Lia Eden, 
secara kebetulan pusaran perpindahan magnet bumi itu sedang 
berada di wilayah tersebut. 
Gempa di Yogyakarta, pada 26 Mei 2006 mendahului peluapan 
lumpur di Sidoarjo. Demikian, Kupastikan luapan lumpur 
dan gas itu berawal pada 28 Mei 2006, bersamaan saat sedang 
diadakan penyidangan atas Lia Eden, yaitu dalam kurun waktu 
bulan Mei 2006, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tuduhan 
sesat karena berkeyakinan dia didampingi oleh Malaikat 
Jibril yang menyampaikan Wahyu-wahyu-Ku. Adapun kaitan 
Kutukan-Ku di Sidoarjo dengan persidangan atas Lia Eden 
sudah disampaikan di dalam persidangan yang diketuai oleh 
Hakim Lief Sofijullah. 
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Dan ketentuan penenggelaman Indonesia bermula di wilayah 
itu, juga sudah Kucanangkan. Layaknya sudah Kuserukan 
dalam Firman-Ku di persidangan untuk disampaikan 
kepada Pemerintah Indonesia agar bergegas menyelamatkan 
pemukiman di sana sebelum terlambat menjadi penenggelaman. 
Sayangnya, Seruan-Ku itu hampa belaka karena tak ada yang 
mau mempercayai adanya Wahyu-wahyu-Ku di Eden. Semakin 
itu pun ditanggapi dingin oleh media massa yang mengerumuni 
persidangan Lia Eden waktu itu. 
Oleh karena itu, penderitaan dan pengorbanan penduduk di 
wilayah itu sesungguhnya juga merupakan tanggung jawab 
orang-orang yang menyaksikan dan mendengarkan Firman-Ku, 
yang disampaikan oleh Lia Eden, Utusan-Ku. Kalau ada tindakan 
dari Pemerintah Indonesia yang segera merelokasi penduduk 
di sana, niscaya kerugian yang ditanggung pemerintah dan 
Lapindo takkan sebesar yang ditanggung sekarang ini, dan 
banyak hal yang bisa diselamatkan. 
Pada dasarnya, Aku tak mau menyengsarakan penduduk di 
sana. Itu sebabnya, Aku memerlukan berfirman di persidangan 
Lia Eden agar Pemerintah Indonesia dapat mengantisipasi 
korban luapan lumpur tersebut agar tak sebesar apa yang harus 
ditanggung sekarang ini. Penjelasan kronologi mega bencana 
gunung lumpur di Sidoarjo itu perlu Kuadakan, agar malapetaka 
yang akan berimbas ke seluruh dunia itu jelas apa penyebabnya. 
Itu penting Kunyatakan, supaya publik dunia bisa tahu 
kepastian terawalinya Kutukan-Ku terhadap Indonesia, ialah 
pada saat bulan Mei 2006.  Dan saat itulah bumi ini sudah 
mendapat ketentuannya atas kiamat yang akan bergolak, 
terposisikan semenjak Wahyu-Ku disidangkan di pengadilan, 
tanda Pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia telah resmi 
sepakat menolak Wahyu-wahyu-Ku. Padahal, Aku sudah 
menyatakan bahwa Aku menetapkan Surga dan Kerajaan-Ku 
Kuturunkan di Indonesia. 
Demikian, saat itulah Ketentuan-Ku menetapkan pelokalisiran 
pergerakan magnet di wilayah Indonesia sehingga tak lama 
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kemudian meluaplah luapan dan gas di Sidoarjo. Kalau tak 
seperti ini Aku menjabarkan sebab dan akibat keterkutukan 
berat itu, takkan umat manusia belajar dari kesalahannya 
terhadap Kewahyuan. 
Kesalahan itu adalah dampak dari keyakinan umat Muslim 
yang senantiasa meyakini Kewahyuan sudah berakhir setelah 
Islam. Maka harus Kusadarkan dengan cara seperti ini, bahwa 
takkan ada keberakhiran atas Kewahyuan karena selalu ada hal-
hal berat yang dihadapi umat manusia pada suatu kurun zaman 
yang memburuk sehingga Wahyu-wahyu-Ku Kuturunkan 
kembali untuk memulihkan keadaan. 
Hal semacam itu adalah mutlak bagi-Ku karena manalah Aku 
akan membiarkan suatu keadaan buruk yang Kunilai akan 
sampai kepada pemusnahan umat manusia itu akan Kubiarkan 
saja. Apalagi kalau itu disebabkan oleh pertentangan agama, 
yang mana seharusnya agamalah yang bisa mengadakan damai 
dan ketentraman. 
Penyalahgunaan dan penyimpangan agama-agama harus 
Kutangani sebelum semuanya memburuk. Carut-marutnya 
keadaan agama sekarang ini, siapa yang bisa mengatasinya kalau 
bukan Tuhan yang memiliki hak prerogatif atas urusan agama-
agama. Demikian, Wahyu-wahyu-Ku kembali Kuturunkan dan 
Malaikat Jibril pun Kufungsikan.
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Inilah gunung lumpur di Sidoarjo-Jawa Timur yang akan membatu 
dan yang akan menjelma menjadi kutub magnet bumi yang baru. 

Demikian Kunyatakan secara resmi melalui Wahyu-Ku yang tercetak 
di dalam buku Masa Depan Indonesia. Bahwa gunung batu di 
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Sidoarjo akan beranjak menjadi kutub magnet. Dan itu berarti, setelah 
Aku menggaungkan hal itu, maka wilayah Indonesia akan menjadi 
wilayah yang takkan layak huni lagi. 
Jangan membantah Pernyataan-Ku ini, supaya bangsa Indonesia 
tak membuang-buang waktu mempersoalkan hal itu benar atau 
tidak. Kalaupun ingin meneliti kepastiannya, jangan meninggalkan 
keyakinan bahwa Aku sudah memperingatkan hal yang terpasti 
untuk Indonesia.
Buku ini sengaja dibuat untuk mengingatkan bangsa Indonesia atas 
apa yang sedang terjadi di negerinya. Dan menjadi peringatan yang 
bertujuan untuk memobilisasi pensucian segenap bangsa Indonesia 
tanpa kecuali. Demikian buku ini menerangkan tentang semua tanda-
tanda kiamat yang ketentuannya sudah baku. Adapun itu adalah 
disebabkan karena Kutukan-Ku atas penolakan terhadap Surga 
dan Kerajaan-Ku yang Kuturunkan di negeri ini melalui kepastian 
penyidangan atas Kewahyuan-Ku yang diemban Lia Eden. 
Sosialisasikan Penjelasan-Ku di buku ini agar bangsa Indonesia bangkit 
mengubah tabiatnya dan beralih menjadi bangsa yang siap Kusucikan. 
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Setelah beberapa saat Lia Eden bebas dari pemenjaraannya 
yang pertama, dia ingin melakukan sesuatu untuk 

bangsanya. Dan karena dia tahu keterkaitan Kutukan Tuhan 
atas luapan lumpur di Sidoarjo dengan persidangannya, maka 
dia memohon kepada Tuhan agar dia diperkenankan ke Sidoarjo 
untuk berdoa kepada Tuhan. Inilah rekaman foto doa bersama 
Komunitas Eden di wilayah luapan lumpur di Sidoarjo.
Kutukan Tuhan atas Indonesia sedang dimohonkan oleh 
Komunitas Eden agar Tuhan berkenan mengusaikannya, 
setidaknya mengusaikan luapan lumpur di Sidoarjo. Demikian 
mereka berdoa di tepian luapan lumpur Sidoarjo pada 14 Mei 
2008. Taklah dapat mereka berhasil menyurutkan luapan lumpur 
Lapindo di Sidoarjo itu, walau mereka bersungguh-sungguh 
berdoa di sana sambil menangis. Karena sungguh mereka tak 
kuat melihat suatu kenyataan kutukan atas bangsanya. 
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Betapa pun Tuhan mengharui doa mereka, akan tetapi 
proses alam tak dapat dihentikan. Sayangnya bangsanya tak 
melihat kesungguh-sungguhan mereka memohon agar Tuhan 
menghentikan Kutukan-Nya, setidaknya mengurangi. 
Adapun itu tetap dikabulkan Tuhan melalui suatu tahapan, 
yaitu pertaubatan bangsa Indonesia kepada-Nya. Dan untuk 
mengadakan jalur itu, Tuhan pun menurunkan Wahyu-Nya ini 
menjadi sebuah buku yang berjudul: Tuhan Menjelaskan Masa 
Depan Indonesia.
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Wiltshire, Inggris, 4 Agustus 2001

Tahun 2001, Tuhan sudah menandai suatu hal yang sudah 
dipentingkan-Nya yang merupakan keterkaitan dengan 

Murka-Nya. Dan Dia pun menandainya melalui pembuatan crop 
circle di Wiltshire, Inggris. Desain crop circle ini menggambarkan 
perpindahan pusaran magnet mengelilingi bumi. Pusaran-
pusaran perpindahan magnet terlihat kuantitasnya tidak sama 
pada setiap wilayah.

Adapun bulatan yang besar di tengah itu bermakna 
penempatan kutub magnet bumi yang baru. Dan itu sudah 
ditetapkan Tuhan akan berada di wilayah yang meluapkan 
lumpur dan gas, sebagaimana itu tercerminkan di tiga titik 
kepulan (asap) dalam bulatan yang besar.

Demikian gambar crop circle tersebut merupakan simbol 
luapan lumpur dan gas sebagaimana yang terjadi di Sidoarjo. 
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Maka sesungguhnya crop circle tersebut bermakna Ancaman 
Tuhan atas penzaliman terhadap Eden yang sekarang sudah 
terjadi. Suatu keterkaitan atas kekiamatan perlu disampaikan 
ke publik dunia demi untuk mengungkapkan suatu alasan 
penyebabnya yang dapat diadakan secara runtut. 

Demikian crop circle diadakan di Wiltshire, Inggris, agar 
menjadi fenomena Wahyu Tuhan yang memaknai perpindahan 
kutub magnet dan penempatan kutub magnet yang baru di 
Sidoarjo agar menjadi perhatian dunia.

Demikian itulah keterkaitan makna suatu desain crop 
circle dengan suatu kejadian besar mega-disaster dunia. Dan 
ketika ditautkan dalam Wahyu Tuhan dan tercatat peristiwa-
peristiwanya yang tersesuaikan dengan keadaan dan waktunya, 
maka demikian Ketentuan Tuhan atas penyebab kiamat sudah 
dijabarkan-Nya untuk dunia. 

Adapun suatu keterkutukan sudah harus diperingatkan 
sebelum kondisinya menjadi lebih serius, dan untuk itu 
sudah dibuatkan monumen yang terkait dengan yang ingin 
diperingatkan oleh Tuhan. 



12  

Sebelum perusakan

Setelah perusakan

Begitulah, bertepatan pada tahun 2001 itulah Komunitas 
Eden diusir dari tempat pensuciannya di Dusun Coblong, 
Megamendung Kabupaten Bogor oleh masyarakat Megamendung, 
yang sebelumnya sengaja mengadakan permusyawaratan untuk 
rencana pengusiran dan perusakan rumah pensucian Eden 
tersebut. Dan mereka itu diwakili oleh yang mengatasnamakan 
MUI Bogor, Majelis Taklim dan Camat Megamendung.

Dari pembuatan crop circle ini tertuang Ancaman Tuhan, yaitu 
perpindahan kutub magnet di wilayah luapan lumpur Sidoarjo. Foto 
crop circle di Wiltshire 4 Agustus 2001 ini terdokumentasikan oleh 
Lucy Pringle. Padahal kejadian luapan lumpur baru terjadi pada 
28 Mei 2006. Dan itu merupakan autentisasi sifat Kewahyuan yang 
mengedepankan suatu nubuah yang dianggap Tuhan perlu untuk 
diutamakan. Suatu konsep desain crop circle yang bila tak diamati 
dalam-dalam, maka tak dapat dirasakan maknanya, kecuali bila 
Tuhan sudah ingin mengangkat maknanya untuk diperhatikan. 

Demikian desain crop circle tersebut menggambarkan 
pusaran-pusaran magnet yang mengelilingi bumi dan akan 
berpusat di tengah yang berupa bulatan yang terbesar dan  
digambarkan oleh crop circle itu, bahwa pusat kutub magnet yang 
baru adalah di wilayah yang ditandai ada luapannya, sebagaimana 
luapan lumpur dan gas di Sidoarjo. 
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Setelah adanya permusyawaratan antara Camat 
Megamendung, MUI Bogor, Ketua Dewan Penasehat Majelis 

Shilaturrahmi Pondok Pesantren dan Majelis Taklim (MSPP-MT) 
Kabupaten Bogor, Habib M. Syauqi Gathmyr, dengan Komunitas 
Eden, yang meminta Eden segera meninggalkan rumah ibadah 
pensucian di Dusun Coblong, Megamendung. Dan setelah itu, 
terjadilah serangan masyarakat yang terkoordinir dan mereka 
menghancurkan rumah ibadah Eden, tempat turunnya Wahyu-
wahyu Tuhan.

Dan inilah rumah ibadah Eden sebelum dihancurkan dan 
sesudah dihancurkan. Namun di sinilah tempat pengawalan 
pensucian efektif seluruh Komunitas Eden. Dan di sini pulalah 
Tuhan menurunkan Wahyu-Nya melalui tanda-tanda di langit 
termasuk tanda LE2 yang tergambarkan di langit, yang merupakan 
penentuan secara resmi tanda tangan Malaikat Jibril.

Dan peristiwa inilah yang mendasari Tuhan mengadakan 
crop circle yang menggambarkan simbol Kutukan-Nya berupa 
luapan lumpur di Sidoarjo. Karena crop circle itu tercipta tepat pada 
saat Eden dizalimi di Megamendung yang terjadi pada tanggal 15 
Mei 2001. 

Rapat di kantor Kecamatan Megamendung 
pada tanggal 14 Mei 2001.

Penyerangan dan Pengrusakan 
rumah ibadah Eden, 15 Mei 2001
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Lia Eden Kupingit, tak Kuperkenankan keluar rumah tanpa 
Izin-Ku dan tanpa sesuatu yang Kutitahkan kepadanya. 

Bahkan dia hanya bisa menemui tamu bilamana Aku sudah 
mengizinkannya. Suatu hari dia Kutitahkan berdoa ke KPK, karena 
dia menangis pada hari ketika Sarpin Rizaldi memenangkan 
permohonan praperadilan atas tuduhan tersangka Budi Gunawan 
pada tanggal 16 Februari 2015.  Dan pergilah dia pada hari itu juga 
atas Seizin-Ku.
Di KPK dia Kuperkenankan berdoa memohon Aku segera turun 
tangan menolong penegakan hukum di Indonesia. Doa mereka ini 
Kuhubungkan dengan doa Lia Eden yang disertai Titing Sulistami di 
Pengadilan Jakarta Selatan pada tahun 1995. Di sana Lia Kutitahkan 
berdoa agar ada keadilan dari Pengadilan Jakarta Selatan. 
Sesungguhnya dalam Aku melibatkan Lia di dalam takdirnya, 
sudah Kuperjalankan dia ke arah yang harus ditujunya. Pada tahun 
itu juga dia Kutitahkan berdoa di masjid Mabes Polri, masjid Polda 
Metro Jaya, masjid Mahkamah Agung, Mabes TNI AD, kantor DPP 
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Golkar, dengan doa memohon Aku bersedia menolong Indonesia. 
Publik dunia Kubawa untuk melihat betapa pada awal takdirnya 
Lia Eden mulai Kutuntun ke arah jalan takdir yang melibatkannya. 
Adapun tuntunan doa yang Kuadakan untuknya, sesungguhnya 
hanyalah merupakan jalan penalaran untuk mengetahui betapa 
Aku sudah mempersiapkan dia bersaksi atas peristiwa-peristiwa 
penting di Indonesia pada masa sekarang ini, yang Kumaksudkan 
untuk penulisan Wahyu-wahyu-Ku yang akan menjadi isian Kitab 
Suci Eden. Karena sesungguhnya doa-doanya di tempat-tempat 
tertentu itu, terkait langsung dengan peristiwa sekarang ini, di 
tahun 2015. Demikian dia Kutuntun untuk berdoa dengan doa 
yang sudah Kutetapkan, tanpa dia tahu mengapa dia harus berdoa 
semacam itu, selain meyakini bahwa itu niscaya ada maksudnya. 
Adapun doanya dan peristiwanya bertenggat waktu 20 tahun 
lamanya. Tentu itulah misteri Kewahyuan. Kesinambungan doa-
doanya dahulu itu terpaut dengan peristiwa-peristiwa di masa 
sekarang ini. Dan itu adalah merupakan suatu elegi Kewahyuan 
yang akan dituliskannya di masa depan, yaitu di masa sekarang 
ini. Keterangan-Ku ini sungguh hanya merupakan personifikasi 
Bimbingan-Ku kepada Lia Eden saat awal dia memasuki takdirnya 
sampai dia harus menuliskan Kitab Suci pada saat kini.
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Tuhan memerintahkan Lia Eden memakai Mahkota, Jubah 
dan Tongkat Kerajaan Surga Eden, agar ditandai sebagai 

penyidangan atas Kerajaan dan Surga Tuhan. Dan beginilah 
Tuhan mempersaksikan betapa Wahyu-wahyu-Nya yang 
disampaikan oleh  Lia Eden telah dikriminalisasikan oleh 
pemerintah dan bangsa Indonesia.

Dan pada persidangan yang digelar dalam kurun 
waktu bulan Mei 2006 itulah Tuhan menitahkan Lia untuk 
menyampaikan kepada hakim dan semua yang hadir 
dalam persidangan tersebut bahwa tanda Kutukan-Nya atas 
penyidangan tersebut adalah melalui luapan lumpur di Sidoarjo 
yang baru terawali saat Lia disidangkan. 

Tim Hakim yang diketuai oleh Lief Sofijullah telah kami 
ingatkan pada waktu itu, namun peringatan kami tak bergaung 
sedikit pun. Demikian peringatan kami untuk menyelamatkan 
penduduk di Sidoarjo yang sudah dinyatakan bahwa wilayah 
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Dan foto di atas adalah dokumentasi foto Ancaman 
Tuhan kepada bangsa Indonesia, bila Lia Eden tetap 

menjalani sidang dan divonis bersalah. Spanduk yang digelar 
di persidangan  yang menyatakan: “Bebaskan Lia Eden atau 
Gempa”, juga tak mampu mengingatkan agar tak meneruskan 
pengadilan terhadap Lia Eden. Sebagaimana Perjanjian Tuhan 
telah digelar berupa spanduk di persidangan, demikian 
ketentuan penggenapannya. Dan setelah itu, terjadilah gempa di 
Yogyakarta pada 26 Mei 2006, dan yang mengakibatkan dampak 
meluapnya lumpur dan gas di Sidoarjo pada 28 Mei 2006. 

itu akan tenggelam, tak ada yang memperhatikannya, karena 
tak ada gaungnya sama sekali. Padahal segenap media massa 
yang meliput persidangan itu ikut bersaksi atas penyampaian 
Firman Tuhan di persidangan tersebut. 
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Sekiranya peringatan kami di persidangan tersebut mau 
dipentingkan dan Pemerintah Indonesia mau mengkaji lebih 
jauh kebenaran Eden, niscaya nasib Indonesia tak terkutuk 
seperti ini. Tapi persidangan dan pemenjaraan atas Lia Eden 
terjadi dua kali tanpa disesali oleh pemerintah dan bangsa 
Indonesia. Maka tersepakati Kewahyuan Tuhan tak pernah 
mendapati kajian yang serius atas kesalahan pemerintah dan 
bangsa Indonesia tersebut. 

Sesungguhnya kasus Eden harus dicermati, karena yang 
kami nyatakan adalah Surga dan Kerajaan Tuhan. Mengapa 
Wahyu-Nya dipandang sebelah mata?
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Firman Tuhan

Adapun saat Aku sedang melokalisir pergerakan pusaran 
kutub magnet di atas wilayah Porong, Sidoarjo, demikian 

insting kepemangsaan Black Hole dapat mengendusnya. Adapun 
kepekaan insting kepemangsaan lubang hitam bisa meraba 
suatu anomali magnet dari jarak yang sangat jauh sekalipun 
(menurut jangkauan ukuran dan teknologi manusia), tapi tak 
masalah bagi Black Hole. 
Demikian tak bisa dihindari, Black Hole dapat mengenali 
adanya anomali magnet di Porong, Sidoarjo, dan sampailah dia 
pada lajur yang tepat sasaran pada pusaran anomali magnet 
bumi di Porong, Sidoarjo pada saat itu. Demikian, itulah yang 
menyebabkan meluapnya lumpur dan gas di sana sebagai 
dampak atas Ketentuan-Ku melokalisir pergerakan kutub 
magnet di Sidoarjo, sebagai pernyataan kutukan yang ditanggapi 
oleh Omni Magnet, Black Hole.
Demikian, Black Hole dapat segera menandai anomali magnet 
bumi ini terindikasi berada di wilayah Sidoarjo pada saat itu. 
Dan sejak itu meluaplah lumpur dan gas di Porong, Sidoarjo. 
Demikian sejak saat itu, bumi ini mulai terintervensi oleh Black 
Hole. Proses itu memang sangat dahsyat dan sangat menakutkan 
karena dengan terjadinya induksi gravitasi Black Hole di sana, 
itu menyebabkan adanya anomali gravitasi negatif. Daerah 
Porong mengalami anomali gravitasi negatif yang disebabkan 
adanya kontak interaksi dengan Black Hole. 
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Adapun semburan panas yang sangat kuat dari birahi Black 
Hole itu, panasnya melelehkan dan gelombang elektromagnetik 
yang menyertainya adalah faktor determinan sehingga 
mengakibatkan adanya aktivitas yang berdinamika tinggi pada 
inti bumi, demikian pun pada kerak bumi. Bagaimanapun 
isostasi pada kerak bumi dan inti bumi akan menenggelamkan 
bagian wilayah lainnya. 
Demikian, gelombang seismik atau getaran kerak bumi 
menyebabkan pergerakan ke berbagai arah yang menyebabkan 
banyaknya gempa-gempa bumi dan gunung-gunung meletus 
di Indonesia, tanah longsor dan penurunan permukaan tanah 
secara drastis menjadi tanah ambles.
Penurunan permukaan tanah pun mengakibatkan seringnya 
air banjir menggenangi berbagai wilayah di Indonesia dan 
pemukiman hingga ketinggian 2-3 meter atau bahkan lebih, 
padahal dahulu tak seperti itu. Sebelumnya ketergenangan air 
dari banjir besar di Indonesia tak pernah melebihi batas lutut. 
Dan kenalilah perbedaan itu sebagai perubahan struktur yang 
sudah terjadi di permukaan bumi di wilayah Indonesia.
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Adapun akibat dari badai-badai salju ekstrem, 
dimungkinkan akan adanya perubahan isogram/isoline, 

yaitu garis pada peta yang menghubungkan daerah-daerah 
di bumi yang bermeteorologi/klimatologi sama. Sedangkan 
perubahan cuaca ekstrem pun berpotensi mengubah isogon/
garis pada peta yang menghubungkan daerah-daerah yang arah 
tiupan anginnya sama. 
Adapun perpindahan kutub es juga berpotensi mengubah 
isohel/garis pada peta yang menghubungkan daerah-daerah 
di belahan bumi yang memiliki curah hujan yang sama. Serta 
perubahan isohalin, garis peta yang menghubungkan tempat-
tempat yang memiliki kadar garam sama akibat pencairan es 
kutub yang luar biasa sehingga mengubah air laut asin menjadi 
tawar. 
Adapun pengamblesan tanah yang terjadi di berbagai wilayah 
di bumi ini adalah sebanyak peronggaan di bawah permukaan 
bumi, yang semakin hari akan semakin banyak dan semakin 
dalam. Dan efek banjir bandang-banjir bandang yang menimpa 
berbagai negara serta perpindahan kutub yang disertai badai dan 
tornado, semua itu akan mengubah peta bumi, selayaknya akan 
terjadi perubahan isobat/garis-garis peta yang menghubungkan 
laut-laut yang memiliki kedalaman sama. 
Adapun wacana perubahan peta dunia itu belum dipentingkan 
untuk dibahaskan oleh para ilmuwan. Namun, demikianlah 
hal tersebut Kami angkat agar dikenali sebagai malapetaka 
yang belum diperhitungkan bahwa bentangan tanah daratan 
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dan lautan di bumi ini akan bergeser.  Dan pergeseran itu akan 
mengakibatkan adanya pergerakan lempeng dan munculnya 
patahan baru. 
Pulau-pulau baru akan bermunculan, demikianpun kemunculan 
gunung-gunung baru serta hilangnya dari permukaan bumi 
sebagian tanah daratan, atau terdapat benua yang retak dan 
terpisah oleh alur lautan yang menyisihkan belahan retakan 
tanah, dan menyatunya dua lautan yang menjadi selat, hal itu 
semua akan mengubah peta bumi.
Adapun penyedotan massa oleh anomali energi bumi yang 
dipicu oleh kebuasan Black Hole menyedot materi isi bumi, 
mengakibatkan teradakannya rongga-rongga. Lubang rongga 
mengurangi bobot sehingga memperlemah gaya gravitasi. 
Demikian itu menyebabkan gravitasi bumi ada yang lebih 
rendah di berbagai tempat, dan itu berpengaruh pada rotasi 
bumi. 
Bayangkan bila efek domino peronggaan dalam bumi terus 
berlanjut, sedangkan Black Hole amat buas menggerogoti isi 
bumi. Rotasi bumi bisa melesat berpindah dari luar jalurnya, 
dan guncangan keolengan yang diakibatkannya pun membuat 
bumi ini kiamat. 
Dan ‘moncong’ imajiner penyedot Black Hole pun segera 
menyebar ke berbagai wilayah di bumi ini, melakukan 
penyedotan isi bumi karena Black Hole telah mendapati kondisi 
yang terbaik dari penerobosannya ke bumi ini, yang diawali 
melalui peristiwa luapan lumpur di Sidoarjo. 
Demikian, fenomena penyedotan pohon-pohon di hutan 
Lousiana di Amerika dan pusaran penyedot yang muncul di 
Latvia, Baltic, merupakan kenyataan adanya intervensi Black 
Hole atas bumi ini. 
Untuk selanjutnya, kedahsyatan gravitasi dan kedahsyatan 
gelombang elektromagnetik Black Hole tak bisa dihentikan 
interaksinya ke bumi ini. Dan untuk seterusnya, perpindahan 
kutub sedang terolah. Dan apabila ada bagian wilayah yang 
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medan magnet buminya melemah, tentu ada wilayah yang 
menguat. 
Para ilmuwan sudah tahu bahwa bagian utara magnetik bergeser, 
tapi tak mengharapkan kiamat. Dan perpindahan kutub magnet 
itu pun ditengarai dengan perubahan arah kompas yang 
berkonsekuensi mengubah petunjuk arah kiblat di Tanah Suci 
Mekkah. Dan masjid-masjid di Indonesia pun beramai-ramai 
menyesuaikan arah kiblat yang berubah. Pemberitaan media 
massa tentang tanggapan perubahan posisi kiblat tersebut tepat 
untuk Kami jadikan suatu kesimpulan yang memudahkan 
keterangan Kami ini. 
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Bumi sudah dalam keadaan darurat karena pelepasan 
gas metana dari kawasan kutub dan dari luapan-

luapan lumpur dan gas yang sering terjadi di Indonesia. 
Ikutilah alur itu, dan akan ditemukan penyebab pelepasan 
gas metana dari lapisan es abadi (permafrost) di kawasan 
kutub, yang sesungguhnya diawali oleh percobaan nuklir di 
kawasan kutub. 
Tapi, pencairan menjadi semakin drastis ketika berada dalam 
ancaman pemanasan dari dalam bumi yang disebabkan 
oleh perilaku Black Hole. Nian, itulah yang menyebabkan 
perpindahan kutub es dan 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. Itu 
disebabkan oleh gas-gas efek rumah kaca seperti CO2, 
aerosol, yang jumlahnya semakin lama semakin banyak di 
atmosfir. Ditambah dengan kerusakan alam karena polusi 
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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 
bumi. Bahwa terperangkapnya inti bumi oleh serangan 
panas yang melelehkan dari Black Hole mempengaruhi 
penyebaran panas ke permukaan bumi dan di atmosfir 
sehingga kegersangan dan keterikan terasa lebih kuat 
mengurangi kesuburan tanah, dan menyebabkan kebakaran-
kebakaran hutan yang berkobar-kobar dan meluas sering 
terjadi. 
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. 
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 didorong oleh konveksi 
pada inti besi bumi. Demikian peranan Black Hole menjadi 
dominan.
Dan demikian pula perubahan dinamika fluida pada inti 
bumi, yang bilamana diamati, terdapat gerakan dinamika 
inti bumi yang mulai bergerak ke arah berlawanan. Dan 
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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.  

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, seandainya hal itu bisa dipercepat prosesnya 
supaya banyak hal yang memusnahkan bisa ditunda atau 
banyak hal yang bisa diselamatkan. 

Maka sesungguhnya, lumpur panas di 
Sidoarjo itu baru akan berhenti bila Black 

Hole melepas interaksinya dari bumi 
ini. Dan itu baru bisa terjadi bilamana 

anomali magnet bumi juga sudah berhenti. 
Dan anomali magnet baru reda, apabila 
pembalikan kutub magnet sudah mapan 

menempati suatu tempat bermuara. 

Dengan terisolasinya wilayah Indonesia 
kelak yang disebabkan adanya kutub 

magnet yang sedang terkelola di situ, 
maka itu adalah tanda perpindahan kutub 

sudah mendapatkan kepastian lokasi untuk 
menetapkan kedudukan kutub magnet. 
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Begitulah, Kami mengadakan rilis Kitab Suci Eden ini. Dan 
tak apalah kalau Kami menguraikan beberapa hal yang 
dimungkinkan terjadi. Walaupun itu amat menakutkan, 
tapi hal itu adalah suatu kepastian kenyataan yang tak dapat 
dihindari karena tak dapat diatasi. Demikian, Eden merilis 
Wahyu-wahyu-Ku yang terkini. 
Bahwa keterangan Kami ini merupakan pekabaran yang 
pasti terjadi. Walaupun itu amat menakutkan, tapi hal itu 
adalah suatu kepastian kenyataan yang harus kami nyatakan 
sejujurnya. Demikian Eden merilis Wahyu-wahyu-Ku yang 
terkini. 
Adapun tentang wacana pembentukan koordinat kutub 
magnet yang baru, suatu saat kelak akan terolah untuk 
mendapatkan titik kestabilannya. Dengan demikian 
penduduk yang berlokasi di Indonesia perlu dipersiapkan 
menghadapi keadaan yang terparah. Di atas wilayah 
Indonesia dimungkinkan menjadi tumpuan pusaran magnet, 
yang bila itu terjadi, kiamat teknologi tak terbendung di 
Indonesia karena itulah dampak tragis pembalikan kutub 
magnet. Dan wilayah Indonesia pun harus ditinggalkan. 
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Pewasiatan Tuhan

Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang masih 
berkenan meninggalkan pewasiatan untuk bangsa 

Indonesia, padahal Wahyu-wahyu-Nya selama ini ditolak dan 
didiamkan. Pewasiatan Tuhan untuk Jokowi dan Ahok dijadikan 
surat terbuka. Demikianpun Teguran-Nya yang keras terhadap 
MUI, Kepolisian dan DPR. Persistensi Kewahyuan memang 
seperti itu. Dan cobalah kenali Kemahapengasih dan Maha 
Penyayangnya Tuhan yang Wahyu-wahyu-Nya dihinakan, tapi 
masih mau mengingatkan. Demikian kami nyatakan Tuhan 
masih tetap bersedia menolong bangsa Indonesia.

Pewasiatan Tuhan dalam Risalah Eden yang akan menjadi isi Kitab Suci Eden.
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Tentu ini adalah berita yang termenakutkan bagi bangsa 
Indonesia. Seberapapun termenakutkannya, pemberitaan 

ini harus mau dihadapi dengan penuh ketabahan. Bukankah 
Aku sudah berwahyu kembali, maka sudah teradakan 
komunikasi antara Tuhan dengan umat manusia. Terima sajalah 
kenyataan itu sambil mencari jalan keselamatan. Dan jalan 
keselamatan yang bisa Kujaminkan hanyalah kesucian diri yang 
termaksimal. 
Sungguh, patuhilah ketentuan-ketentuan yang sudah Kuadakan 
karena dari sanalah jalan keselamatan itu. Maka bacalah Kitab 
Wahyu ini dengan hati jernih dan tulus karena siapa yang 
bisa menolongmu kecuali kamu mau memenuhi Ketentuan-
ketentuan-Ku ini. Ketahuilah bahwa kiamat itu sudah pasti dan 
Aku telah menyatakannya.
Tentulah di mana tumpuan pusaran magnet itu bersarang atau 
bermuara, di sanalah wilayah yang dipenuhi anomali alam dan 
tragedi-tragedi akibat anomali magnet. Nan, itu sudah memberi 
tanda-tanda, sebab hal itu jualah yang menyebabkan banyaknya 
korsleting listrik yang menyebabkan adanya lonjakan tragedi 
kebakaran yang meluas di mana-mana. Bukankah hal itu 
sudah kerap terjadi di Indonesia? Bahkan nyaris setiap hari ada 
pemberitaan kebakaran di beberapa tempat sekaligus. 
Dan itulah jua yang disebutkan sebagai siksa api Neraka. Apa 
itu mau dipungkiri? Logikakan saja, api Neraka itu dengan 
rasionalisme yang lain kalau tak mau mengakui Neraka itu ada 
di bumi, di dalam kehidupan umat manusia di zaman akhir ini. 
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Adapun kekuatan anomali magnet mempengaruhi pola 
segalanya, mulai dari komunikasi global hingga gangguan 
biologis pada manusia dan hewan yang menyebabkan 
kemusnahan massal dan juga menyebabkan pergolakan cuaca 
ekstrem di seluruh dunia. 
Pembalikan kutub magnet bumi memungkinkan terjadinya badai 
matahari, dan itu dapat melumpuhkan jaringan pelistrikan serta 
timbulnya lubang ozon. Dan adapun perubahan dramatis dalam 
iklim bumi itu pun mengubah kondisi kehidupan bagi manusia 
dan hewan, yang memungkinkan berdampak kemusnahan 
pada umat manusia dan hewan dengan meningkatnya tingkat 
radiasi di angkasa.
Demikian, umat manusia dan hewan akan mengalami 
kepunahan yang disebabkan tak tahan terhadap anomali 
magnet yang mempengaruhi syaraf dan penginderaan. Rotasi 
bumi belum melesat berpindah keluar dari jalurnya. Keadaan 
yang membebani sekarang ini justru baru anomali magnet 
karena perpindahan kutub magnet dan perpindahan kutub es 
yang menyebabkan badai-badai salju yang ekstrem. Dampak 
dari kedua hal tersebut saja sudah memberi dampak begitu 
banyak yang menggetirkan hati. 
Adapun jaringan listrik serta sistem komunikasi yang akan 
terkena resiko paling tinggi, padahal kedua hal tersebut adalah 
sarana vital bagi semua orang di dunia. Dapat dibayangkan 
sarana komunikasi bilamana menjadi diskursif dan penerangan 
juga padam. Sungguh Aku tak bermaksud menakuti-nakuti, 
namun gejala itu bukankah sudah dapat ditengarai? Mana 
jaringan teknologi yang takkan rusak oleh badai matahari? 
Perpindahan kutub magnet sangat memungkinkan terjadinya 
badai matahari. 
Sudahlah, hadapi saja keadaan ini dengan tabah dan introspeksi 
diri lebih dalam. Bukankah Kami sedang mempersiapkan 
penyelamatan untuk umat manusia dan peradabannya? Penuhi 
saja apa-apa yang sudah Kufatwakan ini, niscaya itu adalah 
solusi yang terbaik bagi semuanya, bahwa ada Tuhan yang 
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bersedia menolong. Maka syukurilah itu. 
Manakala solusi yang sudah dijabarkan ini tak ditanggapi 
dengan baik dan diabaikan, umat manusia sendiri yang akan 
merugi dan celaka. Andai Peringatan-peringatan-Ku yang 
terawal dahulu tak disalahsikapi, keadaan bumi takkan 
seburuk ini. Tapi sudahlah, marilah semuanya bersatu-padu 
menyelamatkan bumi ini dan semua orang di dalamnya. 
Bilamana penyelamatan Kami untuk mengevakuasi penduduk 
bumi ini bisa tepat waktu dan berjalan lancar, bumi ini pun bisa 
lengang dan istirahat dari hiruk-pikuk dinamika kehidupan 
umat manusia yang padat dengan dentuman-dentuman mesiu 
peperangan, maupun yang berasal dari getaran dentuman dari 
pabrik-pabrik yang memproduksi teknologi berat. 
Dan seberapa banyak pembangunan teknologi dan limbah 
pembuangannya yang memenuhi labensrum (lingkup ruang 
hidup bangsa-bangsa sesuai dengan jumlah dan kepentingan 
seluruh bangsa-bangsa) yang tentunya mengakibatkan pressure 
berat bagi bumi ini. Itu baru pada tahapan membuat peralatan 
perang dan mesiunya dan pesawat serta kapal perang dan tank-
tank yang berlapis baja, bumi ini sudah mengalami banyak 
stres, apalagi bila disertai peperangan. 
Ketahuilah bahwa bila bumi bisa lengang lagi, dan pembalikan 
kutub magnet sudah bisa ajeg menetap di satu wilayah, 
menyusul kemudian penetapan wilayah perpindahan kutub 
es, maka Black Hole akan mengalami periode pasivisme oleh 
karena terhentinya anomali magnet bumi. Maka tak cukup 
lagi tanggapan energi anomali magnet aktif bagi Black Hole 
untuk tetap mengadakan kegairahan menyedot isi bumi ini lagi, 
maka dia akan melepaskan diri dengan sendirinya. Demikian 
hukum alam semesta. Walaupun demikian, Kuperlukan tetap 
membahaskan dampak-dampak anomali magnet, demi untuk 
meyakinkan umat manusia atas keseriusan keadaan yang 
sedang terjadi di bumi ini. 
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Pembalikan Kutub Magnet disinggung dalam pembuatan crop 
circle. Tandanya, Tuhan ingin mengingatkan di bumi ini sedang 
ada pembalikan kutub magnet.
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Adapun pengaruh konjungsi pergerakan kutub magnet 
menuju ke pembalikannya, dampaknya terhadap geologis 

dan biologis sangat besar. Sementara itu ada wilayah yang 
medan magnetnya melemah atau menghilang untuk sementara. 
Padahal, medan magnet bumi melindungi manusia dari partikel 
berenergi matahari dan sinar kosmik yang keduanya bisa 
menimbulkan mutasi genetik dan meningkatkan resiko penyakit 
kanker dan katarak. Serta dimungkinkan akan banyak kematian 
karena tersumbatnya pembuluh darah akibat tekanan anomali 
magnet yang berpengaruh kepada mekanisme biolistrik pada 
tubuh manusia. Demikian dapat terjadi kemusnahan massal 
pada manusia dan hewan. 
Materi-materi organik dalam tubuh manusia juga bermuatan 
listrik. Oleh karenanya, bilamana ada induksi elektromagnetik 
yang merubah arah dan besarnya kecepatan aliran elektron 
dalam tubuh, pada akhirnya akan mempengaruhi metabolisme 
dalam tubuh, hingga dapat mengakibatkan infarktus, gangguan 
pembuluh darah atau pada jaringan tubuh, ataupun dapat 
mengacaukan gelombang otak yang menyebabkan sakit kepala, 
kelelahan dan hilang memori. 
Demikian, sering terjadi kehilangan kesadaran atau mata nanar 
yang menimpa pengemudi kendaraan di udara, darat, dan laut, 
sehingga terjadi begitu banyak kecelakaan di dunia ini. 
Efek anomali magnet juga bisa mempengaruhi alat peradaran 
dan fungsi dinamo kendaraan yang semata-mata mengandalkan 
energi elektromagnetik. Mesin penghidup kendaraan pun 
mengalami kerusakan, demikianpun mesin pengadaan sinyal-
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sinyal, dan mesin turbo pada pesawat menjadi tak bisa berfungsi, 
demikianpun peralatan komunikasi. 
Sebagian kecelakaan di udara, laut dan darat belum dideteksi 
penyebabnya lebih jauh  secara tepat dengan menautkannya 
dengan anomali magnet sehingga penyebab kecelakaan masih 
dikira-kira atau dianggap misteri yang belum terjawab. 
Dan begitulah sekarang ini, demikian banyak tabrakan maut 
beruntun, puluhan bahkan pernah terjadi sampai 100 kendaraan 
saling bertabrakan di Korea Selatan. Demikianpun banyak 
pesawat jatuh dan kapal tenggelam. Demikian kemusnahan 
massal karena bahaya anomali magnet sudah teradakan.

Malaikat Jibril akan membahaskan hal itu dengan 
mengutamakan penelitian ilmiah yang digagas untuk 
menemukan bukti ilmiah atas hilangnya pesawat MH370. 
Demikian, Lia Eden tak Kuwajibkan menuliskan penjabaran 
keraiban pesawat Malaysian Airlines MH370 lebih jauh karena 
kesenjangan pengetahuannya tentang hal itu. 
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Apa yang harus dituliskannya kalau penjelasan ilmiah tentang 
hal itu pun juga tak terjangkau oleh ilmu pengetahuan saintis 
sekalipun. 
Secara umum, baik pada manusia maupun hewan, radiasi 
elektromagnetik dapat menyebabkan kerusakan sel syaraf. 
Adapun tanda awalnya adalah menurunnya daya konsentrasi 
dan beranjak hilangnya daya konsentrasi dan rusaknya 
sistem kekebalan tubuh, meningkatnya tekanan darah hingga 
gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Adapun dampak 
negatif wi-fi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik, antara 
lain nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, atau bagian 
tubuh lainnya, bilamana dekat dengan peralatan elektronik atau 
menara pemancar. 
Semua itu mengharuskan umat manusia mengubah cara 
hidupnya dan harus mengupayakan penjagaan kesehatan 
melalui penyesuaian gaya hidup yang berlandaskan teknologi 
yang ramah lingkungan dan mengurangi aktivitas travel yang 
kurang penting, dan berhati-hati saat berkendaraan. 
Kalau kepala pening dan pandangan nanar, berhentilah 
dan istirahat sampai kepeningan dan kenanaran pulih, baru 
melanjutkan mengemudi kembali. Waspadalah pada pandangan 
silau karena itulah yang menandakan metabolisme tubuh 
seseorang sudah mulai terganggu. Dan yang penting, jangan 
panik bilamana mengalami peristiwa keolengan. Sadarkan diri 
untuk berfokus. 
Berfokus menjadi lebih gampang ketika sudah tahu masalah 
kepeningan itu berasal dari persoalan magnet karenanya 
seseorang bisa mengambil langkah tepat. Bawalah sebotol air 
minum kalau mulai terasa sulit berfokus, minumlah air putih 
dan basuhkan wajah dan kompreskan air ke mata. Istirahat 
sejenak, cari angin segar, baru melanjutkan perjalanan bila 
perasaan sudah stabil lagi, dimungkinkan pergerakan magnet 
juga sudah menyurut dan menghilang. 
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Anomali magnetlah yang telah mengakibatkan tabrakan massal 
seperti ini. Tentu hal yang tak biasa ini harus kami jelaskan.

Tabrakan Massal, Apa Penyebabnya?
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Siaga sebelum berkendaraan itu penting. Dan kepada 
perusahaan otomotif yang memproduksi kendaraan, hendaknya 
memastikan dapat mengadakan perbaikan tekniknya dan 
mengadakan isolator pada bagian mesin yang berpotensi 
bisa terinduksi anomali magnet. Demikian hal tersebut harus 
dipentingkan oleh pabrikan otomotif, pesawat terbang, kapal 
laut dan kapal selam dan sepeda motor.
Selain perlu memikirkan secara serius tentang hal tersebut, 
upayakan mengadakan seminar-seminar khusus tentang 
penanggulangan dampak anomali magnet sehingga masyarakat 
dunia waspada atas hal tersebut dan tersosialisasikanlah 
kewaspadaan tersebut oleh semua orang di dunia. 
Adapun khususnya produsen kendaraan transportasi, 
hendaklah bertanggung jawab atas produknya ke publik 
sehingga mengadakan antisipasi kerusakan mesin produknya 
akibat anomali magnet, demi mengurangi tingkat bahaya 
kecelakaan karena ancaman kecelakaan mobil, bus, pesawat 
atau kapal, yang bisa terjadi kapan pun dan dimana pun. 
Para ilmuwan dan industriawan hendaknya melakukan 
terobosan teknologi atas peralatan medis, kedokteran dan 
rumah sakit yang mengedepankan ketahanan terhadap masalah 
perubahan magnet. Dan para ahli medis mengupayakan 
terobosan ilmu pengobatannya dengan mengutamakan 
pengendalian dampak anomali magnet yang mempengaruhi 
metabolisme tubuh. Demikianpun ilmu pengobatan dan 
farmasi, hendaknya menyesuaikan teknik pengobatannya dan 
ramuan obat-obatannya dengan alur mekanisme penyakit-
penyakit orang-orang modern terhadap gangguan metabolisme 
karena anomali magnet. 
Ketepatan diagnosa memudahkan penyembuhan. Balai-balai 
pengobatan sebaiknya menjembatani penyesuaian publik 
terhadap anomali alam. Gangguan pada daya konsentrasi dan 
perubahan aktivitas otak, itu sangat mempengaruhi watak dan 
karakter. 
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Manusia menjadi gampang emosional dan tak sanggup 
mengontrol diri, dan kehilangan kebijaksanaan atau kecerdasan 
menjadi tumpul sehingga emosi gampang tersulut dan 
menyebabkan mudah terjadinya persilangan pendapat dan 
ketegangan serta reaksi-reaksi aneh yang tak masuk akal 
sehingga menjadi huru-hara, kebrutalan protes atau bahkan 
sadistisme dan anarkisme yang mengglobal. 
Kalau sudah tahu apa penyebabnya, maka pengobatan dan 
penyembuhannya pun menjadi tepat dan tertuju. Dan itu 
akan mengurangi penyakit-penyakit yang timbul dari dampak 
anomali magnet. Khususnya masalah perubahan karakter 
manusia, yang tak lagi hanya ditinjau dari efek psikologinya 
atau perubahan kejiwaan semata, melainkan hendaklah 
dideteksi indikasi adanya masalah karbon monoksida yang 
ditimbulkan oleh luapan gas dari dalam bumi dan efek anomali 
magnet yang menghantui kesehatan umat manusia. Dengan 
begitu, hendaklah diadakan pengkhususan perhatian terhadap 
epidemilogi atas masalah dampak anomali magnet yang 
mempengaruhi perubahan karakter umat manusia dewasa ini. 
Mengingat dunia ini sudah digentingkan selalu oleh sifat angkara 
murka sehingga banyak huru-hara dan permusuhan. Maka 
untuk mereduksi itu, balai pengobatan hendaknya sudah dapat 
mengupayakan pengantisipasian pengurangan gejala tersebut. 
Kalau para dokter atau psikiater mengarahkan diagnosa dan 
pengobatannya secara tepat, dengan begitu, banyak hal terkait 
dengan penyakit yang diakibatkan radiasi dan dampak anomali 
magnet yang berkaitan dengan gejala kejiwaan, perubahan 
karakter masyarakat dapat diatasi atau direduksi. 
Maka umat manusia akan mawas diri untuk berhati-hati 
mewaspadai emosinya yang akan meluap dan berhati-hati 
dalam membuat keputusan. Tak seperti sekarang, orang-orang 
mudah meluapkan emosi dan mengeluarkan ancaman, dan 
melakukan langkah-langkah yang hanya akan memperkeruh 
suasana atau membuntu jalan keluar. 
Dan waspadailah jangkauan keterkutukan itu bahwa bukan 
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hanya karena ada dominasi iblis, akan tetapi berbagai dampak 
anomali alam juga mengakibatkan berbagai penyakit psikologis 
menimpa manusia. 
Kejahatan masyarakat menyangkut kriminalitas dan 
premanisme terkondisi merembet ke masyarakat kelas menengah 
dan kalangan atas. Sebagaimana kejahatan intelektual menyatu 
dengan kejahatan politik. Dan mengguritanya kejahatan 
atas nama hukum mengakibatkan kebuntuan hukum dan 
disintegrasi atas semua faktor yang mempengaruhi dinamika 
sistem negara. 
Dan institusi hukum tak saling bersinergi mengatasi masalah 
hukum, bahkan sebaliknya saling menyalahkan, dan pejabatnya 
saling menuduh dan bersilangan argumentasi hukum, dan 
akhirnya saling menggugat dan menuntut. 
Berbeda kepentingan, berbeda argumentasi hukum dan undang-
undang, maka masyarakat dan wakil-wakilnya di parlemen dan 
para pejabat sama-sama insolen/tiranik. Negara ini akan chaos 
dan tak ada yang bisa membenahinya, hanya Wahyu-wahyu-
Ku-lah yang dapat menyurutkan kondisi chaos. 
Jikalau semua orang di negara ini tak saling mengingatkan dan 
masing-masing egosentris atas golongannya sendiri-sendiri, 
takkan ada kebenaran yang bisa terpakai dan bisa dijalankan. 
Maka semua jalan pun deadlock, suatu kebuntuan yang 
mengikat kuat sehingga semua pihak berjalan sendiri-sendiri 
dengan hukumnya sendiri-sendiri. Dan jadilah keadaan yang 
semacam itu mencerminkan keadaan bangsa yang terkutuk. 
Tapi, Pengadilan-Ku pun dapat Kuterapkan tanpa dapat 
dihindari karena sudah jelas runtutan kesalahan dari pokok 
dan akar permasalahannya. Demikian, bukti-bukti kesalahan 
itu sudah terang benderang dan telah terpublikasi. Maka, orang 
yang pandai menjaga diri dan pendiriannya sajalah yang bisa 
luput dari resiko dominasi iblis. 
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Ramalan pilu Jayabaya Kuangkat untuk mengenali perubahan 
karakter manusia Jawa dan Indonesia. Hukum dan pengadilan 
tak berguna. Perintah dan keputusan berganti-ganti. Seyogyanya 
kebenaran itu yang seharusnya menang. Tapi keadilan sudah 
hilang, tergantikan dengan ancaman penjara atau kekalahan. Tak 
ada jalan untuk mencari keadilan. 
Siapa-siapa yang berani menyatakan kebenaran dengan tandas 
dan tak takut risiko, berbalik dialah yang salah. Selalu ada pasal 
yang bisa diadakan yang menjadikannya tersangka. Fitnah jadi 
sangat perkasa pada saat ini. 
Ketika Golkar terpecah, yang satu dapat penguatan dari 
Menkumham, dan yang satunya lagi memperolehnya dari 
keputusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara. Menkumham dan 
hakim PTUN, siapa yang lebih berhak memberi keadilan, dan 
siapa yang lebih besar kuasanya atas keadilan? Tak menentu dan 
tak bersuara nasib keadilan yang hilang.

Kulayangkan renungan Jayabaya untuk 
Indonesia. Wong padha rebutan unggul. Lali 
kabecikan, lali kamanungsan, lali kayekten 
ukum, kelangan akal budi amarga angkara 
murka lumantar waseso. Sing sawenang-

wenang nggunaake ukum malah saka wong 
sing jenenge Budi Waseso lan Budi Gunawan.

Sing bener akeh alangane, kana-kene saya 
bingung amarga keadilan sirna. Wong jahat 
munggah pangkat, sing mendele dadi gedhe 
kuwasane. Kanca sing setiya mbelani KPK 
malah melu dadi tersangka. Sing ngawur 

makmur, sing edan keduman, sing setiya kojur.
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Siapa yang lebih berhak atas Golkar? Adapun peranan parpol 
memang menjadi tak penting lagi setelah Aku berwahyu untuk 
memberi petunjuk untuk memulihkan keadaan bangsa ini. 
Namun sebelumnya, biarlah bangsa ini jera merasakan kebuntuan 
hukum yang membelenggu. 
Semua pun tak tahu cara membahaskan jalan keluar dan 
menerapkan keadilan yang benar. Dan keputusan hukum pun tak 
bisa menjamin lagi. Semua keputusan hukum bisa dimentahkan, 
bisa dipraperadilankan dan di-PTUN-kan. Maka siapa yang 
disalahkan? Siapa yang tersaksikan memulai kesewenang-
wenangan hukum, atau siapa yang mendahului tersalah? 
Siapa yang ingin mengangkat Budi Gunawan jadi Kapolri? 
Dan siapa yang memaksakan hal tersebut? Dan siapa yang 
menggulirkan bola panas menjadi lebih mencekam? Dan siapa 
yang terbelenggu dilema dan polemik sehingga gentar membuat 
keputusan yang tegas, sehingga menjadi beban yang tak 
berkesudahan. Karena sudah lancung kejahanaman dimainkan 
oleh pejabat-pejabat negara dan wakil-wakil rakyat yang tak 
mau lagi mengalah dan mengasihani, hanya mau berkompromi 
bilamana terkait dengan kepentingan kelompoknya sendiri, 
nan, bukan demi rakyat. Demikian semua hal pun di negeri ini 
menjadi menuntut untuk diluruskan dan harus ditangani secara 
tuntas.
Peranan polisi sudah menakutkan, polisi bukan melindungi 
rakyat, tapi justru menjadi momok kebenaran. Tentu ada sebabnya 
polisi menjadi seperti itu. Keterkutukan atas Kepolisian terjadi 
karena mereka telah mendurhakai-Ku. Dan hal itu menjadikan 
mereka buta hati, buta akal. Sungguh polisi sudah jadi tirani, tak 
takut dosa, merasa boleh melakukan apa saja. Kejahatan polisi 
akan sampai pada the point of no return. Setelah itu, sampailah 
Penghakiman-Ku kepada mereka. 
Polisi akan menjadi musuh bersama. Teroris, masyarakat 
anti polisi dan demonstran yang peduli anti korupsi akan 
menghadapi polisi yang hilang wibawanya. Musno panguwasane. 



42  

Polisi duraka, musno panguwasane amarga 
tumindake polisi ora bisa dimangerteni, dados 
pundi polisi tegel tumindak kaya ngono. Wong 

padha susah nalarake, menapa mitenah Abraham 
Samad lan Bambang Wijayanto, Denny Indrayana, 
lan Novel Baswedan kaya mengkono, tegel mriksa 

wong-wong nganggo alesan sing digawe-gawe. 
Mengkono wiwitane angkara murkane polisi iku 

katon cetho lan gamblang ing masyarakat.

Akeh wong dipateni jalaran diarani teroris 
lan begal. Ngger tumindhak ala iku pancen 
tanggung jawab saka polisi. Mung aja wong 

ora salah digoleke pasal kaluputan.

Mengkono iku kaluputane polisi sing ndrawasi, 
angel dipangapuro. Wong bener padha tenger-
tenger amarga ora bisa pracaya marang polisi 
maneh. Polisi ora pangerten yen ora diwenehi 

dhuwit sogokan. Polisi lungguh wetenge mblenduk, 
ora isin diarani padha duwe rekening gendut.

Wong bener disalahake, sing mbelani wong bener 
melu krungkep. Saiki wayahe wong dadi tersangka 

ndadak. Ndadak ana wong sing nglaporake 
pelanggaran ukum sing diana-anake. Yen mengkono 

polisi malah sing dadi wong jahat. Lah sapa 
sing wajib nangkepi polisi sing kaya mengkono? 

Maling mbengok maling. Suatu keniscayaan 
Aku-lah yang akan menghakimi mereka. 
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Perilaku polisi disoroti masyarakat dan juga sedang Kusoroti. 
Aku berbahasa Jawa untuk mengingatkan polisi, dan Aku 
menyambut nubuah ramalan Jayabaya yang bijaksana. Prabu 
Jayabaya adalah raja kerajaan Kediri yang waskita, memiliki 
indera batin yang tajam. Kewaskitaannya sangat terasa 
dari ramalannya yang melanglang sampai masa kini. Itu 
karena Dewa Wisnu menitis kepadanya, karena Kami ingin 
mengingatkan bangsa Indonesia di hari kemudian melalui syair 
yang dinubuahkan oleh Jayabaya. 
Demikian, Kami mempersiapkan teguran Kami itu melalui 
Prabu Jayabaya. Bahwa perenungan Jayabaya itu memang 
Kami tujukan untuk disimak oleh bangsa Indonesia di zaman 
sekarang, khususnya oleh suku Jawa, yang dalam hal ini, 
Aku sedang menyoroti peranan Kepolisian yang menurut-Ku 
sudah harus diperingatkan oleh-Ku, karena siapalah yang bisa 
menyadarkan polisi pada saat ini. 
Demikian dalam Rancangan-Ku mengingatkan Kepolisian 
pada masa sekarang. Jayabaya bereinkarnasi menjadi mantan 
Kapolri Hoegeng supaya ada panutan bagi polisi. Nubuah 
Jayabaya Kusatukan dengan legenda kejujuran mantan Kapolri 
Hoegeng Imam Santoso. Keduanya menyatu untuk Kujadikan 
penyadaran bagi Kepolisian. 
Polisi harus sadar akan keterkutukannya dan harus tahu 
diri telah melakukan kesalahan terhadap-Ku karena telah 
mengkriminalisasikan Wahyu-Ku dan memenjarakan Utusan-
Ku. Maka polisi harus melakukan pertaubatan nasuha dan 
mohon ampunan kepada-Ku, dan bersumpah akan menjadi 
pelindung rakyat yang jujur dan baik, dan berjanji kepada-
Ku untuk menunaikan tugasnya dengan baik dan benar dan 
bertanggung jawab. Dan bersedia berkomitmen hidup suci 
agar dapat turut serta mengawali peradaban suci di Indonesia, 
karena sesungguhnya bangsa Indonesia semua harus suci agar 
bisa Kuselamatkan. 
Aku Maha Pengampun. Polisi sudah menempuh 
keterkutukannya. Karena apalah wibawa polisi itu kalau semua 
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orang menistakannya. Dan apalah peranan polisi yang tak bisa 
diharapkan benar, apalagi mau dipercaya sebagai penegak 
hukum dan pelindung masyarakat. Sekali lancung, tak ada 
kepercayaan lagi. Adapun yang mereka butuhkan ialah hanya 
berbalik arah menjadi polisi yang berguna bagi bangsanya. 
Kriminalisasi terhadap penyebaran Wahyu-wahyu-Ku harus 
ditebus mereka dengan mengamankan segenap pelaksanaan 
mandat yang Kuberikan, yaitu menjadi pelindung masyarakat 
dan sebagai pembawa amanat mengamankan Wahyu-wahyu-
Ku dari tindak kekerasan oleh golongan orang-orang yang tak 
bersedia menerima Wahyu-Ku yang sedang dirilis sekarang ini. 
ISIS akan menggugat Ketentuan-Ku yang Kunyatakan ke publik 
dunia, dan itu mengancamkan bahaya bagi bangsa Indonesia 
yang akan bangkit membawa panji perdamaian dunia. Dan 
polisi harus mengamankan itu. Adapun sejak saat ini, ISIS 
sudah secara terbuka menyampaikan ancamannya untuk 
membunuh polisi. Maka sesungguhnya amanat yang Kuberikan 
kepada polisi sekarang ini justru akan melindungi polisi dalam 
membasmi teroris ISIS di negeri ini. 
Demikian keadaan bangsa Indonesia sekarang ini tak Kuberi 
jalan keluar bagi semua pihak. Dan semua pihak pun akan 
tak berdaya dalam memperturutkan cara masing-masing 
maupun bersama-sama berkoalisi, karena tak ada pihak yang 
Kuberkati kecuali orang-orang yang Kupilih. Maka dialah yang 
akan memberikan akreditasi adanya jalan keluar dan stabilitas 
keamanan dan politik, serta stabilitas perekonomian yang dapat 
dipercaya. Di dalam Rilis Eden ini, telah Kunyatakan siapa-
siapa yang Kuberi pewasiatan. Kepada merekalah kebenaran itu 
harus diperjuangkan. 
Adapun dunia juga dipenuhi huru-hara dan protes. Sifat 
emosional juga menimpa pemimpin-pemimpin negara dan 
negarawan sehingga banyak kemelut dunia, ancam-mengancam 
dan peperangan. Demikian, umat manusia perlu disadarkan, 
apa penyebab perubahan karakter manusia sekarang ini, selain 
yang disebabkan oleh dominasi iblis terhadap manusia. 
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Adapun anomali magnet dapat mengakibatkan kiamatnya 
teknologi karena basis teknologi saat ini seluruhnya mengandung 
unsur magnet dan listrik. Elekteromagnetic pulse adalah sebuah 
gelombang elektromagnetik yang dapat membuat error energi 
listrik (korsleting) sehingga mengakibatkan kerusakan pada 
setiap benda yang memakai listrik dan magnet (alat elektronik 
dan digital). 
Pada tingkat frekuensi yang tinggi, elektromagnetic pulse 
diperkirakan bisa membuat alat elektronik dan sejenisnya 
meledak akibat terjadi arus pendek, antara lain pada komputer, 
televisi, radio, ponsel, kulkas, penanak nasi, ac, mobil, motor 
dan lain sebagainya. 
Dampak elektromagnetic pulse sangat luas, menyangkut 
fasilitas vital seperti pusat data (data center), yang adalah 
suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem 
komputer dan komponen-komponen yang terkait, seperti 
sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Pada data 
center terdapat ratusan bahkan ribuan server yang tersusun 
sesuai penempatannya dengan aspek-aspek keamanannya 
yang mempertimbangkan faktor-faktor geologi, vulkanologi, 
lokasi aman dari bencana alam dan lain sebagainya. Walaupun 
demikian, tak tertutup kemungkinannya dapat mengalami 
serangan badai matahari yang lebih memungkinkan terjadinya 
kerusakan sistem teknologi global. 
Perusahaan global dan perusahaan layanan publik atau bursa 
efek, lembaga pemerintahan dan pertahanan, rumah sakit, dan 
semua institusi penting kenegaraan dan pemerintahan sangat 
tergantung dengan keamanan peralatan teknologinya. 
Demikian, secara umum peralatan digital itu dimiliki oleh 
semua lembaga pemerintahan, perusahaan global, media 
massa, perusahaan transportasi, rumah sakit dan lain-lain, yang 
terancam mengalami disfungsi oleh malapetaka pembalikan 
kutub magnet atau terjangan badai matahari.  Padahal, semua 
peralatan teknologi saat ini menggunakan microprocessor 
sebagai inti operasinya yang juga pemproses data utama dari 
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komputer yang tak tahan bila terinduksi tegangan magnet. 
Faktanya, peralatan digital sangat rentan terhadap gangguan 
elektromagnetik. Bayangkan bila terjadi anomali magnet karena 
pembalikan kutub magnet dan terjadi letupan elektromagnetic 
pulse, dipastikan semua peralatan digital tak bisa berfungsi. 
Ada ribuan satelit buatan manusia mengitari bumi, satelit-satelit 
tersebut dilengkapi komputer, pemancar radio dan sensor-
sensor lain. 
Satelit dibuat untuk tujuan komunikasi, yang dapat menerima 
dan mengirimkan kembali gelombang yang dipancarkan. Dan 
semua proses komunikasi melalui handphone, radio, serta 
penyiaran informasi televisi dan internet, semua hal itu telah 
melibatkan satelit dalam prosesnya. Bayangkanlah bila anomali 
magnet bumi itu merusak semua hal itu, demikian kiamatnya 
teknologi. 
Tapi bagaimana cara mengatasi hal yang amat menakutkan 
itu? Demikian Kami menyiarkan kepastian keadaan tersebut 
sebelum mega bencana yang meliputi seluruh dunia itu 
terjadi. Maka sebelum kiamat teknologi itu terjadi, demikian 
Kami membahaskan segala sesuatu yang akan dialami oleh 
penduduk bumi ini. Tentu saja kiamat itu tak bisa ditunda. 
Betapapun kondisi bumi ini tak mungkin dapat dipulihkan, 
walau melalui Mukjizat Tuhan Yang Maha Dahsyat. Demikian 
karena Aku senantiasa bekerja memperturutkan hukum alam. 
Yang bisa Kami adakan adalah penyelamatan penduduk bumi 
ini berpindah ke bumi yang baru lainnya. 
Namun, untuk mengadakan siaga terhadap berbagai malapetaka 
alam dan masalah-masalah yang merongrong manusia pada saat 
ini, demikian Aku berwahyu kembali dan menurunkan Malaikat 
Jibril ke dunia manusia untuk menyelenggarakan Pengadilan-
Ku agar terseleksi orang-orang yang bisa Kuselamatkan, dan itu 
pun dapat mengkondisikan perdamaian dunia. 
Sungguh, Aku berwahyu kembali karena untuk mengamankan 
peradaban umat manusia dari ancaman yang tak diketahuinya, 
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padahal ancaman tersebut sangat berat bagi kelangsungan 
kehidupan umat manusia yang tak lagi bisa hidup tanpa listrik 
dan teknologi. 
Perhatikan baik-baik semua yang Kami sampaikan ini bahwa 
Aku hanya menginginkan menyelamatkan kehidupan umat 
manusia dan buminya serta peradabannya. Maka jangan 
pernah lagi menganggap sebagai suatu penyesatan oleh Eden 
karena menganjurkan penyatuan semua agama, padahal itu 
hanya salah satu butir dari keintegralan akte penyelamatan atas 
semua agama dan Kitab-kitab Sucinya, dan yang dikhususkan 
untuk memobilisasi semua penduduk bumi ini ke Surga tanpa 
membeda-bedakan agamanya. 
Dan kalau Aku nyaman menyelamatkan orang-orang suci saja, 
maka bersucilah. Apalah susahnya umat manusia berkomitmen 
bersuci, padahal hanya perlu menjadi baik dan menjauhi dosa-
dosa dan beriman kepada-Ku. Karena sesungguhnya tak ada 
cara untuk menyelamatkan segenap teknologi kalau sudah 
terjadi pembalikan kutub magnet, kecuali berpindah ke bumi 
yang lain dengan membawa serta peralatan teknologi yang 
dimiliki, dan membangun peradaban lanjutan lagi di bumi 
yang baru. Dan apa salahnya meningkatkan ilmu melalui jalur 
pensucian dan kesucian?
Adapun pergerakan pembalikan kutub magnet juga berakibat 
pada geologis bahwa benua akan bergerak dari satu tempat 
ke tempat yang lain. Dan hal itu memicu terjadinya gempa-
gempa besar dan gunung-gunung meletus. Tatkala susunan 
atom besi yang ada di lapisan dalam bumi pun berubah, dan 
ditambah dengan pengaruh kontraksi elemen-elemen inti bumi 
yang mengalami pelelehan oleh jalur panas yang disemburkan 
oleh Black Hole ke inti bumi, dan dinamika negatif bumi yang 
mengalami peronggaan akibat penyedotan isi bumi oleh Black 
Hole, demikian bumi mengalami petaka mulai dari inti bumi 
sampai kepada permukaan bumi dan langitnya. 
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Demikian, ketika kutub medan magnet bumi 
mengarah sebaliknya dari semula, maka pembalikan 
itu akan memberi pengaruh kepada medan magnet 

di seluruh permukaan bumi. Akan tetapi Black 
Hole sudah menciptakan ireguler mekanisme 

alam dari wilayah Indonesia, maka reaksi medan 
elektromagnetik pulse yang sudah sering dialami 

akan semakin meningkat, sehingga kerap terjadinya 
kebakaran-kebakaran besar yang meluas dan 

meludaskan akibat arus pendek listrik. Demikian 
pun peristiwa seringnya tabrakan maut di jalan-
jalan di wilayah Indonesia dan di seluruh dunia. 

Itu sebabnya banyak kejadian kecelakaan pesawat dan kapal 
laut, khususnya raibnya pesawat Malaysia Airline MH370 
yang tak dapat ditemukan. Itu merupakan suatu misteri alam 
yang sudah Kami jawab secara khusus dalam DVD Eden bab 
‘Tanda-tanda Kiamat’. 

Untuk selanjutnya, Malaikat Jibril akan datang memberi 
keterangan yang lebih memadai atas misteri keraiban tanpa 
jejak pesawat Malaysia tersebut. 

Demikianpun gejala tanda-tanda perpindahan kutub magnet 
bumi pun semakin jelas dapat ditengarai sedang terolah di 
wilayah Indonesia, seiring fluktuasi magnet bumi sering 
memberi dampak. Demikian pelayanan penerbangan dan 
pelayaran serta transportasi darat di Indonesia dan sekitarnya 
mengalami peningkatan kecelakaan maut. Dan itu adalah suatu 
keadaan ironis yang tak bisa dipungkiri, sebagaimana keadaan 
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itu sudah sering terjadi. Dan bagaimanapun, kerusakan sistem 
elektronik dan elektrik akan dialami di Indonesia lebih dahulu 
dari wilayah lain. 

Demikianpun saat ini banyak orang terkesan sangat gampang 
meluapkan emosi dan mengakibatkan persengketaan, 
permusuhan dan kebrutalan serta kekejian. Untuk itu saja, 
kehidupan manusia pada saat ini sungguh dipenuhi tragedi 
dan bahaya. 

Korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran dan gardu 
listrik yang meledak seakan sudah jadi peristiwa yang lazim. 
Begitulah perubahan medan magnet mencelakai bumi dan 
kehidupan manusia dan semua makhluk di dalamnya. 

Kontroversi dan sinergi acak antara kekuatan magnet bumi 
dan kekuatan magnet Black Hole mengakibatkan terjadinya 
fluktuasi magnetis yang berbeda-beda di permukaan 
bumi, maka bumi dipenuhi oleh kontradiksi-kontradiksi 
elektromagnetik. Dalam proses tersebut itulah bumi dipenuhi 
malapetaka. 

Ketika wilayah Indonesia akan terolah menjadi wilayah 
kutub magnet bumi, maka dari sekarang hal itu sudah bisa 
dibayangkan akibatnya bahwa peradaban akan menjadi lenyap 
di bumi Indonesia. Karena apalah yang bisa teradakan sebagai 
perangkat-perangkat teknologi yang menunjukkan tingkat 
peradaban suatu negara dan bangsa? Karena tingkat peradaban 
itu memang berbasis teknologi elektromagnetik. 

Sehingga tak dimungkinkan di wilayah yang mengalami 
dominasi perubahan magnet dapat memfungsikan produk-
produk teknologi yang menggunakan sistem digital dan seluler. 
Dan semua produk teknologi yang berbasis elektromagnetik, 
niscaya tak bisa difungsikan di wilayah yang kelak terolah 
menjadi kutub magnet.

Dan untuk seterusnya, perpindahan kutub akan sampai pada 
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kondisi untuk mendapatkan titik kestabilan dan  bermuara 
di tempat yang sesuai. Demikian menjadilah Ketentuan-Ku 
yang absolut menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah 
kutukan sehingga dalam Ketentuan-Ku tersebut terlokalisirlah 
pusaran magnet di Porong, Sidoarjo, demi menetapkan posisi 
yang terakurat sebagai kedudukan kutub magnet yang baru. 

Dan hal itulah yang mengakibatkan daya kekuatan gravitasi 
dan absorbsi magnet Black Hole yang maha dahsyat dan yang 
sangat peka itu berhasil mendeteksi adanya anomali pusaran 
magnet bumi di suatu posisi.  Hal itu merupakan kausa finalis 
untuk segera mencari dan mendekati tempat asal anomali 
magnet itu. 

Demikian luapan lumpur dan gas di Porong, Sidoarjo 
mengimplikasikan adanya kekuatan dahsyat dari dalam perut 
bumi sedang bereaksi aktif. Dan dengan demikian, pusaran 
perpindahan magnet bumi ini kemudian saling berinteraksi 
dengan kekuatan magnet Black Hole yang sengaja mendatangi 
setiap anomali magnet pada suatu bumi. Namun, itu jualah 
Cara-Ku yang menetapkan lokasi penempatan kutub magnet 
yang baru. 

Betapapun kerusakan-kerusakan yang terjadi di bumi oleh 
percobaan nuklir, dentuman-dentuman bom peperangan 
dan terorisme, dan semua getaran-getaran atas bumi 
yang disebabkan berjayanya manusia memproduksi 
peralatan-peralatan berat dan teknologi alat peperangan, 
dan pemberdayaan satelit untuk komunikasi, semua itu 
merangsang perpindahan kutub magnet. 

Dan betapapun perpindahan ataupun pembalikan kutub 
magnet itu harus mencapai suatu muara yang setimbang 
dengan perpindahan kutub es, dengan melokalisir pergerakan 
perpindahan kutub magnet di Indonesia sebagai tanda Murka-
Ku atas perbuatan bangsa Indonesia terhadap Kewahyuan-Ku. 
Demikianlah hal itu harus diterima. Tak ada hal yang lebih 
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berat dari dosa berdurhaka terhadap-Ku, dan tak ada dosa 
yang lebih buruk akibatnya kecuali orang-orang yang menolak 
Kewahyuan dan Surga yang Kudatangkan ke negerinya. 

Dan jangan menyalahkan siapa-siapa karena anomali magnet 
bumi ini tidaklah janggal ketika terlalu banyak dentuman 
dahsyat yang sudah menimpa bumi ini. Dan celakalah mereka 
semua yang melakukannya. Berdesirnya Black Hole mendekati 
bumi ini, itu pun tak dapat menyalahkan siapa-siapa kecuali 
orang-orang yang telah menyia-nyiakan buminya sendiri. 

Adapun petaka Sidoarjo disebabkan gejolak magnetis yang 
beresonansi dengan gejolak panas yang meningkat tinggi 
dalam inti bumi, yang mencairkan susunan atom besi yang ada 
di perut bumi. Dan itu mengakibatkan adanya akumulasi panas 
yang sangat kuat sehingga mampu menembus permukaan 
bumi. Dan itulah energi panas yang meletup dahsyat dan yang 
meluapkan lumpur dan gas dari dalam bumi di Sidoarjo. 

Adapun luapan lumpur itu tak bisa diatasi dan dihentikan 
karena telah menjadi antisiklon yang buas dan ganas oleh 
karena semua anomali alam telah beresonansi dengan 
kekuatan magnet Black Hole. Dan bahwa apabila telah 
berproses penetapan kutub magnet yang baru di situ, dan  
apabila perpindahan pusaran kutub magnet memasuki 
periode kekuasaannya, maka itu akan merupakan mobilitas 
penguasaan magnet dari dalam bumi yang memaksimal ke 
ruang terbuka. Sehingga wilayah Indonesia tak mungkin 
didiami lagi karena tak akan ada peradaban yang dapat 
mendiami wilayah Indonesia. 

Telah terbentuk gunung lumpur (mud volcano) yang 
membentang luas dan kini sudah mengeras. Lumpur yang 
mengeras itu akan menjadi batu. Keliaran luapan lumpur pun 
sudah terbagi-bagi ke berbagai wilayah karena pengerasan 
permukaan luapan lumpur Lapindo. 

Semburan lumpur dan gas serta api terjadi pula di berbagai 
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tempat, meluap dari sumur-sumur atau dari penggalian sumur. 
Seperti halnya yang terjadi di Gresik, Majalengka, Ngawi, 
Balikpapan, Sangatta-Kutai Timur, Kalimantan Timur, Tarakan 
(sumur Pertamina), desa Belani Kabupaten Musi Rawes Utara, 
Pati, Purworejo, Lamongan dan di tempat penyebaran minyak 
Pertamina di desa Lubai Persada Muara Enim, Sumatera 
Selatan, Kupang, Nusa Tengara Timur (NTT). 

Dari kenyataan itu, bisa disimpulkan seluruh wilayah 
Indonesia sudah mengalami penjalaran perongrongan Black 
Hole yang takkan terhenti. Peluapan lumpur dan gas yang 
disertai api termungkinkan akan meluas kemana-mana di 
bumi ini, tak hanya Indonesia. Bayangkan kalau Indonesia 
dan bahkan dunia mengalami perbanyakan luapan lumpur 
dengan kandungan logam yang berbahaya seperti mercury 
(Hg), lithium dan silikat dan zat berbahaya lainnya. 

Semburan lumpur yang disertai luapan gas metana (CH4), 
hal itu dapat mengakibatkan banyak orang di dunia terancam 
mengalami berbagai penyakit akibat semburan gas metana, 
yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan, iritasi 
kulit dan kanker. Kandungan fenolnya juga bisa menyebabkan 
sel darah merah pecah (hemolysis), jantung berdebar (cardiac 
arrhythmia) dan gangguan ginjal. 

Daripadanya ada penjelasan yang harus dicermati bahwa 
kalau Black Hole mengarahkan daya absorbsi magnetnya 
lebih kuat dari sebelumnya, itu niscaya sesuai dengan kadar 
terobosannya yang sudah semakin leluasa, maka demikian 
perpindahan kutub magnet kelak akan bersarang di Indonesia. 
Oleh karenanya, Kunyatakan bahwa luapan lumpur dan gas 
yang semacam dengan yang terjadi di Sidoarjo akan meluas di 
seluruh Indonesia dan juga mendunia. 

Mud volcano bermunculan di mana-mana, antara lain di 
Pasni Balochistan, di kota Gwadar, Pakistan. Mud Volcano 
juga terjadi di Kyauphyu, Myanmar dan di Piporo, Trinidad 
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dan di Azerbaijan di 3 tempat. Erupsi geyser lumpur muncul 
di Maccalube, Aragona, Sicily Italia. Dan ada beberapa mud 
volcano di Eropa, Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, New 
Zealand. Semua itu menunjukkan gejala kiamat yang sudah 
mewujud jadi kenyataan, yang perlu diwaspadai oleh semua 
orang di dunia dan semua negara-negara dan bangsa-bangsa. 

Bahwa sejak saat ini, semua orang di dunia hendaklah berfokus 
mencari jalan keselamatan dengan bersuci dan menjauhi dosa. 
Dan jangan meleng lagi kalau mengalami keterdesakan hidup. 
Tempuh saja semuanya dengan cara yang baik dan benar, jauhi 
kecurangan dan kejahatan. 

Jangan lagi gampang berdusta dan jangan pernah lagi 
menyentuh uang haram karena bumi ini sudah Kami 
pastikan sedang berproses kiamat. Dan tak ada hal yang 
dapat mengurangi keadaan itu karena tanda-tanda itu sudah 
merupakan fakta kenyataan. 

Selayak seluruh mekanisme di dalam bumi pun mengikuti 
alur pembalikan kutub magnet dan perpindahan kutub es 
Utara Arktik maupun kutub Selatan Antartika yang juga 
sedang terolah mendapatkan lokasi yang baru. Demikian 
semua mekanisme perubahan itu terjadi menyosok menjadi 
malapetaka dunia. 

Demikian pula gunung-gunung berapi di Indonesia semuanya 
menandakan tanda-tanda akan meletus karena magma 
gunung-gunung berapi mengalami kontaminasi panas dari 
proses peleburan atom besi dari perut bumi oleh energi panas 
dan kekuatan magnet Black Hole. Demikian disusul banyaknya 
pergerakan tanah dan tanah longsor serta puting beliung 
di Indonesia. Demikian Aku sedang menyelenggarakan 
penenggelaman terhadap negeri yang terkutuk ini, yang telah 
menolak Kerajaan-Ku dan Surga-Ku. 

Adapun itu Kunyatakan bahwa seluruh penduduk Indonesia 
terancam kebinasaan oleh karena ketentuan penenggelaman 
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itu. Oleh karena itu, patutlah bangsa Indonesia menyesali 
perbuatannya yang telah menzalimi Eden. Maka yang paling 
patut melolong memohon pertolongan pengevakuasian 
ke bumi yang baru adalah bangsa Indonesia yang telah 
berdurhaka terhadap-Ku. Maka kepastian Pertolongan-Ku 
hanyalah melalui Pertaubatan Nasional dan kesungguhan 
komitmen bersedia hidup suci oleh semua warga penduduk 
Indonesia. 

Dan itu baru bisa diadakan apabila Indonesia dipimpin oleh 
seorang yang bisa netral atas semua umat beragama dan 
bersedia bersumpah berkomitmen hidup suci kepada-Ku, dan 
bersumpah setia mutlak kepada-Ku. Karena bilamana Presiden 
Indonesia sedang menghadapi dilema tinggi dan berbahaya, 
bisa saja dia menempuh jalan kompromi, sedangkan Aku 
tak suka adanya kompromi pada pihak yang mengandalkan 
tekanan politik, yang prevarikasinya sudah dapat ditengarai 
arahnya. 

Dalih-dalih yang memutarbalikkan fakta takkan kunjung 
mencapai perbaikan keadaan. Kebenaran itu jangan separuh-
separuh supaya dapat membalik keadaan sehingga bisa 
mengatasi segala hal yang menyimpang dan bisa meluruskan 
kembali sistem dan hukum. Dan Aku senantiasa menjaga 
kepemimpinan seseorang yang Kupilih untuk mengatasi 
masalah bangsanya dengan keseksamaan Kemutlakan-Ku.

Demikian Kuinginkan kepatuhan mutlak pun diadakan oleh 
mereka yang bekerja untuk-Ku demi bangsanya. Dan Aku 
Maha Tahu dan Maha Melihat gejala kecurangan maupun 
ketidaktulusan setiap orang dalam perjanjiannya. Hanya 
orang-orang yang bisa bertahan pada perjanjian-perjanjiannya 
walau tertantang gejolak ancaman yang membahayakan 
dirinya, mereka itulah yang bisa memperbaiki sistem. 

Dan sumpah berpatuh mutlak kepada-Ku melindungi 
seseorang dari kelemahan nyali menghadapi bahaya atau 
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ancaman. Kuwajibkan kepatuhan mutlak terhadap-Ku karena 
segala Perbaikan dan Penyelamatan-Ku sudah merupakan blue 
print yang tak terpisahkan. Kalau ada yang tak berjalan lancar, 
itu akan mempengaruhi tahapan yang lain, mengakibatkan 
erosi planning dan schedule yang sudah Kutetapkan. 

Dan Aku berpantang atas hal itu, sebab perbaikan yang Kami 
adakan itu pun terkait dengan sistem semesta yang baku, yang 
takkan bertoleransi dengan kegagalan yang disebabkan oleh 
suatu kelalaian atau ketidakpatuhan manusia. Oleh karena 
itu, Aku niscaya bertindak tegas kepada ketidakpatuhan. Oleh 
karena itu, Aku memutlakkan kepatuhan terhadap-Ku supaya 
Penyelamatan-Ku dapat siap pada waktunya. 

Adapun bangsa Indonesia yang masih terus tidak puas 
dengan presiden-presidennya, suatu hari akan menemukan 
presiden yang kapabel dan yang Kuberkati Petunjuk-petunjuk-
Ku. Namun demikian, prosesi Pertaubatan Nasional wajib 
dipentingkan oleh seluruh bangsa Indonesia. 

Tiadalah Aku serius menanggapi pertaubatan yang diadakan 
secara parsial. Karena dengan melalui Pertaubatan Nasional 
secara serempak oleh bangsa Indonesia, itu akan mengartikan 
tanda dimulainya perubahan tata Pemerintahan Indonesia 
menjadi teokrasi. Setelah itu Kami pun mengefektifkan 
pensucian bangsa Indonesia sehingga penyelamatan atas 
bangsa Indonesia dapat terselenggarakan. 
Tak ada perubahan nama Negara Indonesia. Negara Indonesia 
tak berubah konstitusinya menjadi Kerajaan Eden, itu tak 
Kupentingkan. Kerajaan Tuhan bukan untuk menguasai suatu 
negara saja, melainkan untuk menguasai dunia. Jadi, lupakan 
kecurigaan mengira Eden ingin menjadikan NKRI jadi Kerajaan. 
Adapun konstitusi Kerajaan Eden berdasarkan konstitusi 
Keilahian yang hakiki, dan baru teradakan bila Aku 
menurunkan secara resmi Kerajaan Surga, yang itu pun hanya 
terselenggara dalam waktu tertentu saja, hanya sampai pada 
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keberhasilan penyelenggaraan penyelamatan umat manusia 
untuk berpindah ke bumi yang baru, yang sudah habitabel. 
Demikian masa Kerasulan pun usai. 
Adapun bangsa Indonesia wajib suci karena seluruh bangsa 
Indonesia kelak tak bisa lagi mendiami wilayah negaranya yang 
akan berubah menjadi tak habitabel lagi. Demikian tiadalah Aku 
dapat mengabulkan pertaubatan mereka, sampai pemerintah 
dan seluruh bangsa Indonesia bersatu menyatakan kepada-Ku 
pertaubatannya secara resmi sebagai Pertaubatan Nasional, yang 
diacarakan khusus untuk memohon pengampunan kepada-Ku. 
Dan berpandanganlah terbuka dan perbaiki sikapmu 
kepada Eden karena itulah Surga yang Kudatangkan untuk 
menyelamatkanmu. Dan Aku tak akan menyelamatkan dan tak 
akan mengampuni orang-orang yang terlibat langsung dalam 
peristiwa penzaliman terhadap Eden, dan para pejabat yang 
kewenangannya terkait langsung atas peristiwa tersebut. 
Dan Aku hanya dapat mengampuni orang-orang yang tak 
terkait langsung atas penzaliman tersebut. Demikian Aku 
baru akan mempertimbangkan penyelamatan atas bangsa 
Indonesia setelah Pertaubatan Nasional itu diadakan secara 
resmi di Hadapan-Ku. Dan tiadalah Surga Eden dan Kerajaan 
Eden yang pernah Kudirikan di Indonesia adalah tertuju untuk 
menjadi milik pemerintah dan bangsa Indonesia saja karena 
itu adalah milik seluruh bangsa-bangsa di dunia. Demikian 
Kupermaklumkan Kerajaan Eden dan Surga Eden tak perlu 
dipertentangkan atas siapa yang berhak mewarisinya. 
Surga tak bisa diwariskan setelah para Rasul Eden Kuangkat 
karena Surga tak bisa dimiliki oleh siapa pun dan oleh negara 
manapun, termasuk Indonesia yang pernah merupakan tempat 
domisili Surga. Adapun sejarah Surga dan Kerajaan-Ku yang 
Kuturunkan di Indonesia, niscaya akan dipertahankan oleh 
semua pihak yang menyempatkan diri untuk membakukannya 
menjadi karya tulis, dan tak ada larangan atas hal itu. 
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Betapapun sejarah Surga dan Kerajaan Tuhan yang sudah 
pernah ada di atas bumi ini akan dibakukan dalam sejarah 

umat manusia, dan itu akan didokumentasikan melalui berbagai 
partisipasi negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia. 
Kalau sudah seperti itu, maka diperlukan suatu kelembagaan 
dunia yang berwawasan penyatuan semua agama dan 
berdedikasi atas penyelenggaraan pengabadian sejarah 
Surga Eden dan Kerajaan Eden. Dan pembakuannya tersebut 
hendaklah tak bergeser dari pewasiatan yang Kami adakan ini. 
Suatu lembaga dunia yang mengurusi pengevakuasian 
penduduk bumi ini dan pengurusan prospek pensucian 
bangsa-bangsa, yang juga meliputi perjanjian dan pemeliharaan 
Istana Eden di Jakarta sebagai bangunan Surga yang pernah 
Kami dirikan, perlu diadakan. Untuk itu baru dapat ditentukan 
setelah pensucian bangsa-bangsa sudah diberlaksanakan secara 
resmi. Adapun itu niscaya terpautkan dengan lembaga-lembaga 
keagamaan dunia dan otoritas keamanan dunia. 
Peleburan semua agama menjadi satu saja sudah Kami 
nyatakan. Untuk itu saja,  banyak diskusi dan seminar-seminar 
dan konferensi-konferensi dunia akan diadakan, apalagi 
yang berkenaan tentang Surga di dunia yang belum terdata 
epistemologinya. Walau kesaksian-kesaksian sudah bisa didata, 
tapi yang ada pada media itu terlalu dangkal dan penuh hujatan. 
Maka sebelum Surga Kuangkat, para Rasul Eden berhasil 
Kupersiapkan membuat pewasiatan untuk dunia. Dan hargailah 
itu karena siapa pun yang menerimanya dan membacanya, tak 
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dirugikan apa-apa, selayak mereka harus menghargai jerih 
parah para Rasul Eden yang mengadakannya. 
Maka setelah Kami dapat membuktikan kebenaran adanya 
Surga dan telah diketahui lokasi penempatannya di angkasa 
luar, maka satelit-satelit dunia dengan mudah dapat mengakses 
siaran berita dari Surga. Kapasitas satelit Surga Eden di angkasa 
luar mampu menguasai seluruh jaringan komunikasi semua 
satelit yang ada di bumi ini. 
Demikian apabila diperlukan menyampaikan pengumuman 
Fatwa-fatwa-Ku dari Surga, Kami akan mengadakan intervensi 
pada seluruh jaringan televisi dan I.T. di dunia. Daripadanya 
diperlukan lembaga dunia yang mewakili seluruh bangsa-
bangsa di dunia ini untuk mengkomunikasikan program-
program pensucian bangsa-bangsa yang sudah lancar maupun 
yang tak lancar. Dengan demikian program pensucian seluruh 
bangsa-bangsa dapat teramati oleh semua negara dan bangsa-
bangsa. Dari sanalah akan tercipta kesucian bangsa-bangsa. 
Adapun periwayatan Eden selamanya valid terdokumentasi dan 
tak ada rahasia apa pun di baliknya. Semua dosa-dosa orang-
orang yang disucikan di Eden, maupun karakter dan sifat para 
Rasul Eden yang disucikan tertampilkan seapa adanya. Semua 
keterangan di dalamnya adalah merupakan keseharian para 
Rasul Eden yang tanpa rahasia. 
Dan sudah pada lazimnya apabila publik dunia ingin tahu 
lebih banyak tentang keseharian Komunitas Surga sejak dari 
awal. Maka akan tampil orang-orang yang ingin berbagi 
keterangan. Tentu itu tak masalah, namun bila ada orang yang 
ingin mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri, maka 
dia mengada-adakan keterangan yang belum tentu itu benar 
adanya. Demikian itulah yang perlu Kami ingatkan bahwa dusta 
kecil-kecilan agar disoroti media dan publik, akan merugikan 
mereka sendiri. 
Jangan mengandalkan diri di Hadapan-Ku. Hal semacam itu 
hanya akan merugikan diri sendiri karena hal itu akan menjadi 
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hambatan pensucian. Biasakanlah mengalir seapa adanya 
dengan ketulusan dan kejujuran karena itu searah dengan 
kesucian. 
Niscaya akan banyak orang yang ingin tampil menyatakan 
kedekatannya dengan Eden setelah Surga sudah terbuka 
mendunia.Padahal sejak awal sampai saat, ini Kami sengaja 
sudah membatasi Eden dari segala isu. Maka tak ada pihak yang 
bisa mengklaim dirinya tahu segalanya tentang Eden atau lebih 
dekat. Itu karena sejak dari awal, Eden sudah Kami lepaskan 
dari terlibat dalam kegiatan apa pun, dan tak Kuperkenankan 
menerima bantuan dari manapun kecuali oleh sesama mereka 
yang sedang Kami sucikan. 
Adapun kesaksian-kesaksian orang-orang yang pernah 
disucikan di Eden, Kami nilai tak bisa meliputi keseksamaan 
nilai sejarah Eden karena partisipasinya hanya sepenggal-
sepenggal. Maka dengan demikian, kevalidan Kitab Suci Eden 
sengaja Kami adakan sendiri supaya tak ada penyimpangan 
penafsiran lagi atas Ayat-ayat Kitab Suci. Selayak telah tertanam 
secara sempurna semua artikulasi pemaknaan yang tercantum 
dalam Kitab Suci Eden. 
Lagi pula peristiwa-peristiwa yang dibahaskan hukumnya 
tertuang secara transparan untuk media, dan ada rekaman video 
dokumentasinya. Maka penafsiran yang berbeda tak mungkin 
teradakan lagi. Dengan cara itu, Kami hanya mengantisipasi 
perbedaan pengertian dan penafsiran demi tak terulang adanya 
perbedaan mazhab atau sekte lagi. 
Kami memfasilitasi satelit komunikasi Surga yang akan 
menyiarkan seluruh Firman-firman-Ku mendunia. Maka 
sebaiknya berita-berita isu dari orang-orang yang berkepentingan 
ingin mendapatkan perhatian di media, hendaknya tak perlu 
diadakan. Mengutip keterangan pengamat, menurut Kami 
tak ada gunanya. Karena di dunia ini tak ada pengamat yang 
pernah mendekati Eden dan mencari tahu gerangan apa yang 
menyebabkan penzaliman terhadap Eden, padahal komentar 
pengamat bisa dibakukan oleh masyarakat.
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Dengan mencantumkan ketentuan ini, kiranya itu dapat 
membantu semua orang di dunia ini melalui pensucian secara 
lempang, tak terpengaruh oleh orang-orang yang tak paham 
betul tentang Kewahyuan yang terkini, serta pensucian Surga 
dan program Penyelamatan-Ku. 
Demikian Kami mengadakan sendiri satelit komunikasi Surga 
yang senantiasa akan merilis segenap Firman-firman-Ku 
dan Tanggapan-tanggapan-Ku atas segala hal yang Kusoroti. 
Sementara Malaikat Jibril akan mengupayakan komunikasi 
dialog dengan seluruh pemimpin negara melalui sambungan 
satelit.

Efektivitas pensucian Surga Eden baru 
bisa teradakan bilamana Kami tak 

terjangkau oleh semua orang. Dinamika 
dan mekanisme sistem pensucian atas 
seluruh bangsa-bangsa baru terjamin 
adil secara seksama, apabila tak ada 

yang bisa menjangkau Surga. 

Adapun pensucian atas seluruh bangsa-bangsa, Kami 
targetkan akan terlaksana segera, dalam kurun waktu masa 
sekarang hingga 10 tahun mendatang. Dan baru bisa diadakan 
pengangsuran pengevakuasian setelah ada bangsa atau kaum 
yang sudah memenuhi kriteria kesucian Surga. Dan hal itu 
akan teradakan juga dalam kurun waktu 10 tahun setelahnya. 
Karena 20 tahun setelah masa sekarang (2015), bumi ini sudah 
mengalami proses kiamat yang parah, dan banyak wilayah di 
bumi ini yang sudah tak layak huni lagi. 
Demikian Kami membuat ketentuan segera akan menggelar 
Hari Kuasa Tuhan. Dan itu berarti pengendali tunggal atas 
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seluruh umat manusia di bumi ini adalah Tuhan Yang Maha Esa. 
Daripadanya, satelit Surga Eden setiap saat dapat mengintervensi 
seluruh satelit bumi dan Kami akan menyiarkan Firman-firman-
Ku yang berguna menjadi solusi semua masalah dunia. 
Keberagaman agama harus Kusatukan. Pensucian semua 
bangsa adalah tak mudah penyelenggaraannya bilamana Aku 
tak mengadakan Hari Kuasa Tuhan yang berlaku mendunia. 
Mengingat pensucian seluruh bangsa-bangsa harus difokuskan, 
dan itu baru efektif bila program pensucian Surga dapat diikuti 
siarannya secara serempak dalam waktu yang sama dan 
berkelanjutan. Dan semua orang di dunia ini pun serius hanya 
berfokus kepada berita yang Kami adakan sendiri karena itu 
sungguh padat Firman-firman-Ku yang akan Kuturunkan, dan 
yang akan disiarkan oleh satelit Surga. Dan semuanya sangat 
penting dan akan terolah menjadi sarana pensucian Surga 
untuk bangsa-bangsa di dunia. 
Adalah penting bagi semua orang untuk berfokus kepada 
pensucian yang Kami adakan supaya tak ada tenggat buang-
buang waktu karena kondisi bumi akan semakin dipenuhi 
hal-hal yang mencengangkan dan yang menakutkan. Karena 
bilamana masyarakat luas menyempatkan ikut berkomentar 
yang mengada-ada, padahal itu tak ada gunanya. Surga maha 
suci untuk dikomentari macam-macam.
Demikian kepada semua orang di dunia ini, berfokuslah dengan 
penuh hikmat sehingga pensucian semua orang menjadi efektif. 
Jauhi rasa bangga dan dusta, jauhi segala yang bisa menyulitkan 
pensucianmu sendiri. Adapun Wahyu-wahyu-Ku Kupentingkan 
menggunakan dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa 
Indonesia, supaya cantuman makna saling menguatkan dan 
dapat menghindari pengkultusan suatu bahasa, sebagaimana 
penyikapan umat Islam terhadap Bahasa Arab. 
Adapun pengurusan Pustaka Eden dan gedung Eden, niscaya 
yang di dalamnya ada Pewasiatan Tuhan yang maha berharga 
bagi seluruh bangsa-bangsa dan umat manusia, harus dijaga 
keamanannya dan kelestariannya. Umat manusia suka 
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mengoleksi benda-benda keramat. Benda-benda peninggalan 
Eden terpandang amat tinggi kualitas kekeramatannya dan 
dianggap sangat bertuah. Jangan sampai ada yang mengambilnya 
untuk dijadikan jimat karena itu dosa besar sekali. 
Tapi semua benda-benda yang ditinggalkan Eden di Istana 
Eden adalah untuk memastikan Istana Surga Eden di dunia 
itu pernah ada, dan semua koleksi benda-benda di dalamnya 
dapat dikaji untuk menguatkan keimanan atas keyakinan Eden 
yang universal, yang merupakan keimanan dalam Surga, yang 
dianut oleh para penghuni Surga. 
Dan kronologi Surga dan Kerajaan Eden lengkap terdokumentasi 
di dalam Istana Eden, bisa diakses oleh semua pihak yang 
berkepentingan untuk syiar ajaran Surga. Oleh karena itu, Kami 
adakan prosedur izin untuk mendapat informasi-informasi 
Eden melalui lembaga yang Kami adakan nanti. Maka dengan 
demikian, diperlukan penjagaannya oleh lembaga dunia 
yang akan diwujudkan ketentuannya setelah Malaikat Jibril 
sudah datang untuk mengurusi segala sesuatu dan yang juga 
terkait dengan kelembagaan yang mengurusi Wahyu-wahyu-
Ku di Eden dan tanah serta bangunan Istana Eden yang amat 
bersejarah itu. 
Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, Kupandang sebagai 
kewenangan yang tepat melaksanakan Pewasiatan-Ku atas 
Istana Eden di Jakarta, namun lembaga dunia untuk mengurusi 
pewasiatan Surga itu pun diperlukan. 
Adapun kualifikasinya tertera pada Pewasiatan-Ku. Dan itu pun 
berjangka waktu hanya sampai kepada suatu kondisi publik 
Indonesia sudah terseleksi, yang mana kualifikasi golongan 
orang-orang yang bisa Kami angkat ke Surga sudah terpenuhi 
sehingga sudah dapat diselenggarakan proses pengangkatannya. 
Karena setelah itu, Indonesia akan mengalami peruyakan kiamat 
yang tak bisa dihindari, dan Istana Eden akan ikut lenyap ditelan 
bumi, maka gunakan sebaik-baiknya pemanfaatan Surga untuk 
ilmu dan spiritualitas.
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Eksistensi Surga memang Kami adakan hanya untuk 
penyelamatan umat manusia dan tidak diadakan untuk selama-
lamanya. Demikian itu adalah kultur sosiologi dan posisi 
hirarki Surga sebagai institusi Keilahian yang tertinggi dalam 
kehidupan seluruh makhluk-Ku. 
Surga-Ku maha agung dan maha sakral dan maha suci, yang 
hanya teradakan pada saat-saat kiamat menjelang. Ketika 
peristiwa pembuktian kebenaran telah teradakan kembali dan 
masa Kerasulan di dunia ini sudah waktunya tertampilkan, 
ialah pada saat penggenapan Wahyu-wahyu-Ku sudah tercetak 
jadi buku dan dalam bentuk kepingan DVD oleh Eden dan siap 
dirilis ke dunia. Demikian semua Penjelasan-Ku di dalamnya 
tak terbantahkan lagi. Dan pula Mukjizat Eden sudah waktunya 

Adapun Istana Surga Eden yang maha sakral 
di Jakarta, Indonesia, akan terikut musnah 
ketika wilayah negara Indonesia runtuh dan 
tenggelam dan terbelah-belah oleh gempa 
dan gunung-gunungnya yang meletus, dan 

sisa-sisanya akan bergabung jadi Kutub 
Es Antartika yang juga bergeser tempat.
 Itulah masa depan Indonesia yang akan 

menjadi kutub es dan kutub magnet. 
Maka sia-sialah yang mau terwariskan 

Surga dan Kerajaan-Ku yang sudah 
tiada di atas bumi ini, karena sungguh 
hal itu tak bisa dinafikan. Maka lebih 
baik bersucilah semua agar terangkut 

oleh Surga ke bumi yang baru.
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terbuka. Maka sadarlah semua orang di dunia ini bahwa 
semuanya telah menyia-nyiakan Pertolongan-Ku. 
Tak terhindarkan sorotan dunia akan berlimpah, demikianpun 
peziarah (wisata religi) akan membanjiri Indonesia yang 
niscaya belum siap atas hal itu. Publik Indonesia belum terbiasa 
mengalami kondisi yang tiba-tiba beralih. Namun, dengan 
pengarahan Kami ini, kiranya semuanya dapat segera berjalan 
lancar. Betapapun publik dunia senantiasa mengharapkan 
pelayanan baik dari Indonesia. Dan bangsa Indonesia-lah yang 
akan sibuk menerima limpahan dollar dan mata uang lainnya. 
Bayangkan, itu melebihi kondisi berhaji di Mekkah, Arab Saudi 
atau acara perhelatan Natal di Vatikan. Karena peziarah dari 
semua bangsa dan semua umat agama apa pun akan datang 
ke Jakarta untuk mengalami sendiri Pemberkatan Tuhan dan 
menyaksikan Surga yang pernah diturunkan Tuhan di negeri 
ini. Rumah yang sederhana dan Jl. Mahoni No. 30 di Senen yang 
sempit, tak memberi ruang untuk menampung perhatian semua 
orang di dunia. 
Demikian Aku sudah berketetapan mengangkat Surga dan 
Kerajaan-Ku ke luar angkasa, menempati Surga-Ku yang utama. 
Dan dari sanalah institusi penyelenggara turunnya Wahyu-
wahyu-Ku untuk dunia, dan pengorganisasian penyelenggaraan 
pensucian seluruh bangsa-bangsa dan negara-negara, dan 
penyelenggara Penyelamatan-Ku berpindah ke bumi yang baru. 
Sebagaimana hal itu sesungguhnya amat ditunggu-tunggu oleh 
semua Umat-Ku, dan yang demikian itulah yang disebutkan 
sebagai peristiwa pengangkatan ke Surga. 
Adapun keadaan Surga yang berteknologi tinggi sulit 
dibayangkan oleh umat manusia karena selama ini Surga 
dibayangkan sangat magis dan tak tersentuh oleh orang-
orang yang masih hidup. Dan ketika Kuberi bayangan tentang 
Pengadilan-Ku atas seluruh negara dan bangsa-bangsa akan 
terselenggarakan melalui sistem komunikasi satelit, itu pun 
belum bisa dibayangkan keadaannya, sebab semua orang masih 
menganggap Kami ini gaib. 
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Dan Tuhan Maha Gaib dan Maha Baik yang sedang memberi 
pertolongan penyelamatan, maka semua orang di dunia merasa 
berhak diselamatkan. Terdorong oleh anggapan yang seperti 
itu, Kami pun merasa perlu menjelaskan bahwa orang-orang 
yang akan Kami angkat adalah yang Kami nilai telah memenuhi 
target kriteria kesucian Surga, yaitu orang-orang yang sudah 
berkomitmen bersedia hidup suci dan telah mengupayakan 
penebusan dosa-dosanya sendiri. 
Semua orang yang sadar ingin bersuci, niscaya tahu dosa-dosa 
apa yang sudah dilakukannya. Maka bila ingin menyudahi 
karma-karma dosa-dosanya, hendaklah mengingat-ingat 
kesalahannya yang pernah diperbuat dan kemudian mengambil 
langkah untuk menebusnya secara adil dan setimpal. 
Ketahuilah bahwa Aku Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha 
Melihat perbuatan seluruh umat manusia di bumi ini tanpa 
kecuali. Maka takkan ada orang yang bisa memanipulasikan 
kesuciannya, sebagaimana tak ada malaikat dan para Rasul Eden 
yang bisa disuap. Maka umat manusia hendaklah menyadari 
sendiri kebutuhannya untuk bersuci. Tak ada jalan lain ke Surga 
kecuali melalui kesucian. 
Dengan mempertimbangkan segala dampak kepanikan di 
tengah masyarakat dunia, yang pada waktu bersamaan ingin 
diselamatkan semuanya sehingga sedapat-dapatnya mereka 
melakukan segala cara untuk dimasukkan ke dalam golongan 
orang-orang yang diselamatkan. Padahal, banyak orang yang 
perbuatan dosanya cukup banyak sehingga tak memungkinkan 
mereka bisa melunasi penebusan dosa-dosanya. Menyadari hal 
itu, lazimnya orang-orang semacam itu akan melakukan segala 
cara agar dapat ikut terangkat. 
Atas hal semacam itu, para Rasul Eden bisa terperangkap buah 
simalakama, menolong atau tidak menolong. Kondisi semacam 
itulah yang memungkinkan para Rasul Eden bisa tersalah 
bersikap. Oleh karena itu, demikian Kami mengangkat para 
Rasul Eden ke Surga Utama Darussalam di luar angkasa,  di 
mana Kami akan menyelenggarakan program pensucian dan 
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penyelamatan dari sana. 
Adapun untuk mengefektifkan pensucian atas bangsa-bangsa di 
seluruh dunia, Kami mengedepankan cara pensucian yang Kami 
pandang dapat menjerakan dan efektif dapat menambahkan 
jumlah orang-orang yang dapat diselamatkan, ialah melalui 
pemusnahan uang haram. 
Uang-uang haram di dunia Kami raibkan dan Kami 
musnahkan. Yang demikian itu akan menimbulkan kepanikan 
dan kesengsaraan serta kesulitan tapi menjerakan, dan mampu 
mengadakan penyesalan yang berkualitas. Dengan demikian, 
berkurang drastislah keinginan orang-orang mencari rejeki 
melalui segala cara. Dan umat manusia akan menjadi santun 
dan rendah hati serta pasrah disucikan. Dengan demikian, 
Kupastikan jumlah yang dapat diselamatkan akan meningkat 
jumlahnya. 
Adapun kepada segenap bangsa Indonesia, tabahlah terhadap 
adanya Kutukan-Ku ini dan sabarlah terhadap semua derita 
yang teradakan karenanya. Namun, sebelum bangsa Indonesia 
dililit oleh kejahatan masif sepenuhnya, berhijrahlah menjadi 
bangsa yang bertaubat dan jujur, serta luhur budi pekertinya. 
Dan bersedialah semuanya berkomitmen bersuci kepada-
Ku karena di sinilah Aku pernah mendirikan Surga. Maka 
Kuwajibkan seluruh bangsa Indonesia untuk suci dan tak lagi 
mempermasalahkan peribadatan umat agama lain. 
Damailah dengan sesama karena Aku sudah menghapuskan 
semua agama demi perdamaian dunia. Maka tak ada yang lebih 
baik atau yang lebih benar dari yang lainnya. 
Usaikanlah berpegang teguh berkeimanan pada agama 
yang sudah Kami turunkan sebelumnya, dan yakinlah 
bahwa penetralan keyakinan yang Kufatwakan sekarang ini 
hakekatnya sama dengan agamamu sekarang yang kau imani. 
Sebab semua agama itu pun datangnya dari-Ku jua. 
Semua agama yang menyembah Tuhan, niscaya akan lebih 
dekat dengan Tuhan yang menginginkan perdamaian semua 
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agama melalui penyatuan semua agama. 
Agama apa pun yang telah Kami hapuskan akan tertinggal oleh 
zaman pembaharuan spiritual. Agama-agama itu ternampakkan 
menjadi kuno dan kadaluwarsa dan tak lagi diminati karena 
terbukti tak lagi dapat menggugah rohani. Dan ketentuan 
peribadatannya sudah jauh tertinggal oleh zaman dan lagi pula 
sudah tak makbul dan tak bermukjizat lagi. 
Jadi, untuk apa mempertahankan peribadatan lama kalau 
yang baru itu lebih makbul dan menyejukkan serta gampang 
meluruh dan melarut pada semua golongan dan bangsa-bangsa? 
Sehingga semua orang akan merasa saling membutuhkan dan 
saling memupuk cinta dan rasa damai, bersatu dalam kecintaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semua hal dapat dilakukan 
bersama-sama tanpa ada lagi perasaan curiga atau saling 
membenci atau berkehendak memenangkan golongannya 
sendiri saja. Maka, semuanya dapat merasakan suasana yang 
menentramkan dan penuh rasa damai, dan demi mengarahkan 
pada satu jalur saja jalan menuju Surga dan Penyelamatan-Ku, 
yaitu melalui keyakinan Monoteisme Mutlak yang universal. 
Dan inilah satu-satunya cara untuk melawan arus meruyaknya 
terorisme ISIS. Bilamana sesungguhnya bangsa Indonesia 
terdesak ingin mengantisipasi menjalarnya propaganda ISIS 
kepada Muslim Indonesia yang dikhawatirkan itu, maka ikutilah 
Saran-saran-Ku ini yang sedang menyatukan semua agama di 
dunia. Melompatlah menjauhi segala yang memberatkan hatimu 
karena yang menginginkan kamu menetralkan keyakinanmu 
itu adalah Aku, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, dan itu 
adalah satu-satunya solusi dari-Ku dan tak bisa ditawar-tawar. 
Aku adalah Allah SWT yang menginginkan umat Muslim 
melepaskan diri dari masalah radikalisme yang telah merusak 
citra Islam.
Sungguh seluruh bangsa-bangsa non-Islam akan terikut dalam 
arus Islam phobia. Gerakan anti Islam yang sekarang ini sudah 
bermunculan di Eropa akan terus berlanjut meluas ke seluruh 
penjuru dunia, sampai gerakan umat Islam terbatasi. Di 
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manapun umat Islam senantiasa dicurigai, dibatasi, dinistakan 
dan tidak diterima, dan diusiri dari berbagai negara oleh 
masyarakatnya maupun yang didukung oleh pemerintahannya. 
Demikian sudah Kujelaskan apa yang akan menimpa umat Islam 
tak lama lagi. Maka, jangan berpaling setelah Aku berkenan 
menolongmu karena sungguh tak nyaman menjadi kaum yang 
dikutuk. Berpindah menetralkan keyakinan, itulah jalan keluar 
yang terjamin terayomi oleh Tuhan. 
Maka mau ke mana umat Islam di dunia ini, kalau segala 
partisipasinya selalu dicurigai dan bahkan ditolak? Ada 
suatu keniscayaan yang akan menjadi masif, yaitu penolakan 
masyarakat dunia terhadap umat Islam. Ketahuilah bahwa sejak 
sekarang saja, gejala ke arah itu sudah dapat dirasakan semenjak 
gerakan ISIS dan teroris Islam lainnya sudah merambah 
mengganggu kedaulatan negara-negara lain. 
Maka dapat dipastikan semua negara-negara pun berusaha 
mengamankan negara dan bangsanya dari kebrutalan dan 
kekejian ISIS yang memang dengan sengaja menebar propaganda 
sekaligus teror, demi berkuasa di dunia. Hal semacam itulah 
yang akan berbalik menjadi penolakan terhadap Islam di dunia. 
Demikian Kami niscayakan mendirikan Kerasulan Eden di 
negeri yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan yang 
itu pun sudah sesuai proporsional perbandingannya sebagai 
jumlah Muslim terbesar di dunia. Adapun Muslim non-Arab 
itu masih dimungkinkan bisa menetralkan keyakinannya, 
bilamana sudah diperlukan, daripada Muslim Arab. 
Sedikitnya umat Muslim Indonesia masih banyak yang tak 
menyetujui adanya radikalisme dalam Islam dan pandangan 
agamanya tak sekolot Muslim Arab. Adapun keegoan umat 
Muslim terhadap agamanya sudah Kami perhitungkan akan 
sampai kepada radikalisme agama karena itu sudah merupakan 
obyektivitas sebab dan akibat dalam hukum alam.
Dan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan agama di 
dunia, negeri Indonesia yang multikultur dan multisuku, yang 



69

berbeda-beda agama dan keyakinan, lebih bisa ditampilkan 
melalui ideologi Pancasila. Adapun bangsa Indonesia yang 
berbeda-beda suku dan agama itu sudah menyatu dalam 
ideologi bangsanya, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, dan 
itu memudahkan bisa diadakannya penetralan keyakinan. 
Terlebih ketika bangsa Indonesia mendapati wilayah negerinya 
dipenuhi malapetaka dan ancaman penenggelaman yang 
sedang terlangsungkan sehingga bangsa Indonesia kehilangan 
kepastian nasib, maka penetralan keyakinan jangan ditunda. 
Dan ketika upaya ISIS berhasil merekrut kaum radikal Muslim 
Indonesia itu sudah terbukti, sampailah saatnya Muslim 
Indonesia mulai berpacu dengan waktu dalam upayanya 
menyelamatkan bangsa dan keluarga masing-masing dari 
wabah radikalisme ISIS. Demikian, Kami tampilkan solusi yang 
wajar dan paling mengena dan tak sulit menilai kebenarannya 
yang hakiki. 

Niscaya dari Indonesia-lah penyelamatan terhadap 
umat Muslim dunia itu dapat diandalkan. Karena 
melalui penetralan keyakinan yang ditauladankan 

oleh umat Muslim Indonesia yang mulai merasakan 
Pengayoman-Ku, dunia Islam mulai tercerahkan 

sehingga dimungkinkan bisa bertambahlah 
umat Muslim yang bisa diselamatkan. 

Umat Muslim Indonesia dapat diharapkan bisa 
membantu sesama umat Muslim di dunia karena 
niscaya umat Muslim Indonesia akan menyesali 
penolakannya terhadap Wahyu-wahyu-Ku dan 
penzaliman terhadap Eden, setelah Kuadakan 

pengangkatan para Rasul Eden ke Surga Utama. 
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Mayoritas Muslim Indonesia merupakan juga jumlah umat Islam 
terbesar di dunia. Dan itu menyimpulkan suatu perimbangan 
dari-Ku bahwa kendati Aku mengutuk umat Islam, tapi Kami 
juga mengupayakan penyelamatan atas bangsa Indonesia. Dan 
itulah hikmah di balik penenggelaman Indonesia.
Jangan membesar-besarkan Ketentuan-Ku terkait dengan 
penenggelaman atas Indonesia, itu sudah pasti terjadi, jadi 
harus diterima kenyataan itu. Dan apabila Aku akan disesali, 
maka sesalilah perbuatan bangsa ini terhadap-Ku. Anggap saja 
itu suatu takdir yang tak terhindarkan. Dua puluh tahun Aku 
menanti bangsa ini sadar dan menyesali sikapnya terhadap 
Wahyu-wahyu-Ku dan terhadap Utusan-Ku. Jangka waktu itu 
tidak sebentar, maka anggaplah Seruan-Ku yang terkini itu 
lebih baik bagimu.
Hari Kiamat sudah Kami peringatkan, semua umat sudah 
tahu hal itu pasti datang. Dan kala sudah ada kepastian Hari 
Kiamat itu, niscaya Aku tak berdiam diri. Cobalah melihat hal 
itu sebagai suatu hal yang maha berharga karena umat manusia 
modern kini bisa mendapati Wahyu-wahyu Kuturunkan lagi. 
Dan dengan adanya Wahyu-wahyu-Ku lagi, niscaya berkah 
karunianya tak terhingga. Maka gembirakanlah hatimu melihat 
kenyataan itu. 
Adapun untuk penetralan keyakinan di kalangan bangsa 
Indonesia, Aku tak memilih Presiden Indonesia dari kalangan 
Muslim, melainkan Aku mengedepankan dari kaum minoritas 
yang sudah mulai berpengalaman memerintah Indonesia 
yang sedang dalam keadaan yang serba penuh ancaman dan 
kesulitan. Dan dia adalah Ahok, Basuki Tjahaja Purnama. 
Adapun Alasan-Ku memilih Ahok untuk menjadi presiden 
di Indonesia adalah ujian bagi Muslim Indonesia. Namun 
bukankah kesamaan hak bisa terbukti melalui cara itu? Lagi 
pula, untuk apa lagi mengkotak-kotakkan ras, suku dan 
agama, kalau yang Kami pentingkan itu adalah kesucian yang 
berpotensi bisa diperoleh dari menghargai hak sesama? Dan 
itu mengikat melalui kerendahan hati dan ketulusan, dan 
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egalitarianisme yang merata dan tak dibuat-buat. Dan semua itu 
dapat menjamin ketentraman dan kesejahteraan. 
Sungguh Jokowi-Ahok sudah membudayakan egalitarianisme, 
dan itu adalah personifikasi ketulusan dan kejujuran. Suatu 
hal yang harus dibiasakan terhadap golongan Muslim yang 
pemarah dan besar egonya. Tak semua umat Islam seperti itu, 
tapi hal itu sudah jadi stigma bagi umat Muslim. Demikian, 
ketepatan Pilihan-Ku itu akan terbukti, tentunya setelah 
Indonesia mengalami keterpurukan total yang akan terjadi 
tak lama lagi, selayak kelak setelah proses gejolak politik 
terpanas terlalui, yaitu ketika Pemerintah Indonesia mengalami 
kevakuman presiden. 
Dalam bilangan beberapa bulan ke depan publik Indonesia 
dikejutkan oleh nasib Jokowi, sebagaimana yang dinubuahkan 
Injil Surat Wahyu 17 ayat 11, yang menyatakan raja ke tujuh 
binasa. Adapun itu sudah merupakan garis tangan Jokowi. Dan 
setelahnya, Megawati pun disebutkan sebagai raja ke delapan 
yang juga binasa. Dan itu pun sesuai dengan garis tangan 
Megawati yang sudah dinubuahkan dalam Kitab Suci Injil Surat 
Wahyu 17 ayat 11, yang sudah Kami jelaskan dalam buku Tuhan 
Menjawab Penelitian ‘Proving God’ dan Risalah Ruhul Kudus 
untuk Ahok.
Demikian Ahok akan disepakati oleh bangsa Indonesia terpilih 
sebagai Presiden Indonesia dalam menyepakati Rencana-Ku 
untuk Indonesia yang tertulis dalam pewasiatan ini. Peranan 
Ahok sebagai Presiden Indonesia tak bisa dilepaskan dari 
kewajiban menjalankan kebijakan Wahyu-wahyu-Ku yang 
sudah Kutetapkan. Dan perubahan total sistem pemerintahan 
akan terolah melalui mekanisme Kerasulan terhadap presiden 
dan sistem pemerintahan yang teokratis dan autarki. 
Perubahan total itu dapat dimengerti oleh seluruh bangsa 
Indonesia karena sistem negara teokratis niscaya lebih baik dan 
diperlukan. Karena hanya itulah sistem yang bisa menertibkan 
dan menegakkan hukum di Indonesia kembali, dan memperbaiki 
sistem demokrasi lama yang salah kaprah menjadi demokrasi 
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yang santun dan berpijak pada pensakralan Kerajaan Tuhan 
dan Surga, terutama pensakralan pada Kewahyuan dan Firman-
firman-Ku serta Fatwa-fatwa-Ku. Maka akan usailah praktek-
praktek mafia premanisme dan tuntut menuntut. 
Keadilan sosial yang merata menjamin tak ada lagi diskriminatori 
yang dapat mengubah haluan hukum, karena selama ini hak 
mayoritas telah mendominasi dan telah mengabaikan hak 
minoritas. Dan itu telah mengubah sistem demokrasi yang 
seharusnya berjalan jujur dan murni untuk keadilan yang 
merata demi kesejahteraan seluruh bangsa. 
Sistem konstitusi teokrasi lebih dapat dipercaya, dan dipastikan 
bangsa Indonesia tersejahterakan melalui keadilan hukum dan 
sosial yang lumrah tak mengada-ada, tapi yang sakti penuh 
berkah. Sekarang ini keadilan sangat didambakan, tapi keadilan 
itu sungguh tak jamak lagi dan salah arah. Padahal, keadilan 
itu sesungguhnya bukan hal yang susah kalau tak digunakan 
untuk kepentingan sepihak. Keadilan hukum harus ditegakkan 
sebagai wujud Pengayoman-Ku kepada pemimpin yang Kupilih 
dan yang Kuangkat. 
Adapun penerapan keadilan di negeri ini serius senantiasa 
terpantau oleh-Ku. Petunjuk-petunjuk-Ku niscaya penuh berkah 
dan Aku Maha Adil. Proporsi keadilan dalam Pengadilan-
Ku yang terselenggarakan niscaya tersesuaikan dengan 
penumpasan kejahatan yang melimpah yang Kudapati di 
Indonesia. 
Maka niscaya penerapan hukum yang salah dan sewenang-
wenang dan penerapan keputusan keadilan yang tidak adil dan 
berat sebelah, niscaya akan Kuhakimi melalui kondisi lanjutan 
dari kekeliruan asas hukum yang diterapkannya. Itu Kujanjikan 
bilamana Ketentuan-ketentuan-Ku dalam Pewasiatan-Ku ini 
dilaksanakan dan dipatuhi.
Akan teradakan pengadilan balik terhadap semua yang 
melakukannya, tuntut menuntut di Hadapan-Ku secara 
langsung justru akan menghadirkan keadilan yang hakiki, 
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dan semua negara dan bangsa-bangsa pun akan menyimak 
Pengadilan-Ku dengan cara seperti itu. Dan mereka pun 
melakukan hal yang sama sehingga tatanan hukum di dunia 
pun dapat diperbaiki melalui keadilan yang sejati dan suci. 
Sungguh mereka yang merasa diperlakukan tak adil oleh 
pengadilan, silakan melakukan penuntutan sebagaimana 
Kami akan melakukannya nanti terhadap mereka yang pernah 
memenjarakannya. 
Adapun praktek-praktek perdagangan hukum dan keadilan 
secara runtut dan berkelangsungan sudah dalam Ketentuan 
Pembalikan-Ku. Praktek-praktek seperti itu akan terbongkar 
dan tertangkap tangan. Dan yang tak sempat masuk ke 
pengadilan, mereka Kuhakimi dengan mengadakan celaka atau 
kenaasan yang setimpal dengan kesalahan mereka. Dan yang 
setimpal dengan perbuatan mereka adalah mengalami sendiri 
celaka seperti yang dialami orang yang dicelakainya. Demikian 
saat ini Kupersaksikan Pembalasan-Ku atas ketidakadilan yang 
terjadi. 
Dan tidaklah Aku memerlukan penjara dalam melaksanakan 
Penghakiman-Ku, semua punishment teradakan dalam keadaan 
yang dialaminya. Aku hanya memberi ketentuan penggolongan 
Hukuman-Ku, hukuman duniawi dan akhirat, yaitu pertukaran 
kodrat. 
Semua yang bersalah akan sampai kepada persaksian 
ketuntasan Pembalasan-Ku atas semua pihak yang dengan 
sengaja melakukan pelanggaran hukum. Dan untuk itu, Aku 
mengedepankan tokoh-tokoh yang teraniaya tapi benar, dan 
tokoh-tokoh oportunis yang tak peduli norma dan etika, 
membela yang salah dan yang tamak. 
Dan Kuadakan tokoh Ahok yang juga tak peduli seberapa 
ganas perkoalisian yang melawannya, tapi dia tetap bertahan. 
Tapi Ahok pun Kuingatkan agar tak mengumbar kemarahan. 
Dan sebagai presiden yang Kupilih, dia harus mengubah 
sifat kearoganannya atas kebenarannya karena belum tentu 
kepastian kebenaran sejati ada pada dirinya. Ada Aku yang 
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akan senantiasa menilai kebenaran. Dia menjadi presiden 
pilihan Tuhan setelah Negara Indonesia runtuh oleh perilaku 
bangsa Indonesia itu sendiri. 
Tapi Penaklukan-Ku atas Indonesia terbilang layak sebagai 
dismembrosio, yaitu berdirinya negara baru di atas negara yang 
mengalami keruntuhan. Dengan demikian, tatanan undang-
undang dan hukum negaranya menjadi teokrasi karena hukum 
dan undang-undangnya berdasarkan Hukum dan Undang-
undang Tuhan yang mengimplementasikan hukum dan 
undang-undang dunia dan akhirat. Kalau Ketentuan-Ku ini tak 
ingin diwujudkan, carilah solusi lain bagimu!
Semua yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan 
terkoordinasi langsung dengan Keputusan-Ku melalui Petunjuk 
Pelaksanaan-Ku, yang akan disampaikan oleh Eden sebagai 
institusi Kerajaan Tuhan di dunia. Dari satelit Surga, Kuadakan 
penyiaran Kebijakan-kebijakan-Ku mendunia untuk Indonesia. 
Dengan demikian, dunia akan bersaksi Indonesia lebih tertib 
karena berkonstitusi teokrasi. Dan bilamana itu terbukti bisa 
menyelamatkan bangsa Indonesia, betapapun itu akan diikuti 
oleh negara-negara yang kacau balau, bila ingin tertib dan 
aman. Menandai negara berkonstitusi teokrasi, keberhasilan 
Indonesia berhasil diselamatkan ke Surga, jejak itu akan ditiru 
oleh bangsa-bangsa lain. 
Pemerintahan Ahok nanti adalah berstimulan dengan kondisi 
pensucian yang Kuadakan di Indonesia melalui Surga dan 
Kerajaan Eden yang dipimpin oleh Malaikat Jibril Ruhul 
Kudus. Maka, terhadap semua strata jenjang kepemimpinan di 
pemerintahan akan berlaku seleksi melalui pensucian Surga 
yang tak bisa dinafikan sebagai aturan yang harus dilalui 
oleh semua orang yang ingin maju menjadi seorang pejabat 
pemerintah pusat maupun daerah. 
Pensucian Surga terkoordinir langsung oleh Malaikat Jibril 
Ruhul Kudus. Semua ketentuan suci terarah melalui inspirasi 
pengarahan dari para malaikat atas diri setiap orang yang 
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sudah berkomitmen bersedia hidup suci melalui spontanitasnya 
maupun melalui pergulatan pikiran-pikirannya. Maka setiap 
malaikat wajib mewaspadai setiap tindak tanduk orang yang 
sudah berkomitmen suci. Malaikat mengajari menerabas 
bahaya melalui cara yang benar dan memberi jalan peluang 
memperjuangkan kebenaran prinsipnya, dan memenangkannya. 
Dengan memuliakan Tuhan, perjuangan prinsip seseorang andai 
menempuh jalan yang berliku-liku, tetapi tetap menentramkan. 
Sebab dia di dalam Pengujian Tuhan sekaligus pembuktian 
prinsip benarnya diayomi Tuhan, dan berkah serta Pertolongan 
Tuhan pun sangat dirasakannya. Malaikat hanya bekerja di sisi 
itu, tak memberi kalau tak suci. Nun, karunia berlimpah kalau 
suci. 

Kitab Suci Al Quran Surat Qaaf ayat 20-31:

 
20. Dan ditiup sangkakala, dan demikian itulah hari yang 

dijanjikan (kiamat).
21. Dan datanglah tiap-tiap diri bersamanya (malaikat 

penggiring dan penyaksi)
22. Sungguh engkau berada dalam kelalaian tentang ini. 

Maka Kami bukakan darimu apa yang menutupimu, maka 
penglihatanmu hari ini sangat tajam. 

23. Dan telah berkata yang menyertainya (malaikat), “Inilah 
(catatan amalnmu) yang tersedia di sisiku”.
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24. (Allah berfirman) “Lemparkan oleh kamu berdua ke dalam 
jahannam setiap orang yang ingkar lagi penantang,

25. yang enggan berbuat kebaikan, melampaui batas lagi ragu-
ragu,

26. yang mengadakan Tuhan yang lain beserta Allah. Maka 
lemparkanlah dia oleh kamu berdua ke dalam siksaan yang 
keras. 

27. Berkata yang menyertainya, “Wahai Tuhan kami, aku tiada 
menyesatkannya, akan tetapi dia berada pada kesesatan yang 
jauh”. 

28. Allah berfirman, “Janganlah kamu bertengkar di sisi-Ku, dan 
sungguh Aku telah mendahulukan ancaman kepadamu”.

29. Tiadalah dapat di ganti Keputusan-Ku dan Aku tiada 
berlaku aniaya terhadap hamba-hamba-Ku 

30. (pada hari kiamat) Kami berkata kepada jahannam, “Apakah 
engkau sudah penuh?” Ia berkata, “Apakah ada tambahan?” 

31. Dan Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, 
tiada jauh. 

Kitab Suci Al Quran Surat Qaaf ayat 20:

20. Dan ditiup sangkakala, dan demikian itulah hari yang 
dijanjikan (kiamat).

Inilah saatnya sangkakala ditiup untuk menandakan kiamat 
sudah datang. Demi Hari Perjanjian, Aku berwahyu kembali 
untuk menetapkan segala yang sudah Kujanjikan. Bahwa ketika 
Hari Kiamat, Aku menjanjikan Surga bagi orang-orang yang 
baik dan yang beriman pada hari Kiamat. Karena sesungguhnya 
beriman di Hari Kiamat itu bukan sekedar meyakini adanya 
Hari Kiamat, sebab ada hal yang lebih penting dari hal itu, ialah 
menjaga keimanan ketauhidannya pada saat kiamat menjelang. 

Kitab Suci Al Quran Surat Qaaf ayat 21:
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21. Dan datanglah tiap-tiap diri bersamanya (malaikat 
penggiring dan penyaksi)

Di Hari Pengadilan-Ku sekarang ini, setiap orang didampingi 
oleh dua malaikat. Adapun malaikat pengiring adalah malaikat 
yang bertugas mengiringi manusia dan mencatat segala 
perbuatannya. Sementara malaikat penyaksi adalah Ruhul 
Kudus yang berwenang mengadili. 
Maka sesungguhnya, semua perilaku dan perbuatan manusia 
tak bisa luput dari pertanggungjawabannya. Maka jangan suka 
melampaui batas, karena orang-orang yang suka melampaui 
batas itu adalah orang-orang yang tak menyadari dirinya sedang 
dibukakan dosa-dosanya. Dan mereka pun tertarik membuat 
kelancungan sifat buruknya dan menjadilah mereka golongan 
orang-orang yang melampaui batas.

Kitab Suci Al Quran Surat Qaaf ayat 22:  

22. Sungguh engkau berada dalam kelalaian tentang ini. 
Maka Kami bukakan darimu apa yang menutupimu, maka 
penglihatanmu hari ini sangat tajam. 

Demikian sungguh kau tak sadar bahwa kau dalam kelalaian 
tentang apa yang sudah Kami peringatkan. Bahwa setiap 
orang akan Kuadili di Hari Kiamat. Bahwa setiap orang akan 
memandang benar atas apa-apa yang diperbuatnya, padahal 
yang dia lakukan lebih banyak adalah memperturutkan kata hati 
dan ambisi saja, maka kau lalai. Maka Kami bukakan apa-apa 
yang menutupi pikiranmu sehingga kamu dapat melihat betapa 
telah datang kepadamu malaikat, tapi kau mengabaikannya. 
Dan ketika kau tak mengabaikannya lagi, maka kau pun 
terpanggil untuk lebih mendengar suara hati nuranimu dan kau 
menjadi waskita, demikian indera batinmu menjadi tajam. 
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Sebab di akhir zaman ini, sungguh malaikat berkepentingan 
menyelamatkan manusia dari perbuatan aniaya dan sombong 
serta serakah, supaya mereka tak dikelabukan hatinya oleh iblis.

Kitab Suci Al Quran Surat Qaaf ayat 23:  

23. Dan telah berkata yang menyertainya (malaikat), “Inilah 
(catatan amalnmu) yang tersedia di sisiku”.

Dan malaikat membukakan catatan dosa-dosanya, dengan 
mengingatkannya secara jelas supaya dia mau menebus 
dosa-dosanya itu. Malaikat menunaikan tugasnya untuk 
mengingatkan satu-persatu dosanya, supaya dosa-dosanya itu 
ditebusnya. 
Demikian malaikat berkata bahwa dia mencatat semua amal 
perbuatannya. Sungguh, manusia harus tahu bahwa malaikat 
tahu apa saja yang diperbuat oleh manusia. Maka janganlah 
pernah mengira bahwa setiap perbuatanmu dapat kau 
sembunyikan dari Kami.

Kitab Suci Al Quran Surat Qaaf ayat 24:  

24. (Allah berfirman) “Lemparkan oleh kamu berdua ke dalam 
jahannam setiap orang yang ingkar lagi penantang,

Demikian Perintah-Ku kepada malaikat, Hukuman-Ku bagi 
orang-orang ingkar lagi penantang, maka mereka Kami 
lemparkan ke Neraka Jahanam. Apa Neraka Jahanam itu? 
Ialah tempat para penjahanam terkumpulkan. Di mana Neraka 
Jahanam? Di tengah kaum pengingkar dan penantang. Maka 
mereka saling mengingkari dan menantang, dan berbuat 
jahanam di antara kalangan mereka sendiri. 
Demikianlah nasib bangsa Indonesia yang tak pernah merasa 
nyaman terhadap apa saja sehingga mereka saling mengingkari 
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dan menantang dan berbuat jahanam. Dan kejahanaman pun 
meliputi kalangan atas sampai kepada lapisan rakyat kecil dan 
segala lapisan umur. 
Kitab Suci Al Quran Surat Qaaf ayat 25:  

25. yang enggan berbuat kebaikan, melampaui batas lagi ragu-
ragu,

Sedangkan pemimpin-pemimpinnya enggan berbuat kebaikan 
dan melampaui batas serta ragu-ragu, maka setiap keputusan 
senantiasa melampaui batas dan tidak tepat, karena dibuat 
oleh keragu-raguan sehingga tak berdaya menetapkan suatu 
kepastian yang baku. Karena selalu saja akan ada yang 
memprotes dan menyalahkan serta mengambil tindakan 
untuk menentangnya dan melakukan penghasutan supaya 
memakzulkan kebijakan itu atau kedudukan pemimpinnya. 
Demikian pemulihan keadaan tak pernah bisa berhasil karena 
terlalu banyak tuntutan yang saling bersilangan dan terlalu 
banyak halangan yang sengaja diadakan. Demikian orang-
orang baik pun diliputi keragu-raguan, takut disalahkan, karena 
berbuat kebajikan pun disalahkan dan teraniaya.
Kitab Suci Al Quran Surat Qaaf ayat 26:  

26. yang mengadakan Tuhan yang lain beserta Allah. Maka 
lemparkanlah dia oleh kamu berdua ke dalam siksaan yang 
keras. 

Siapa-siapa yang menyekutukan Allah, maka mereka masuk ke 
golongan yang tak Kuselamatkan, dan jadilah mereka golongan 
Neraka yang mengalami siksa yang keras. Saat ini begitu banyak 
kesulitan dan begitu banyak silang pendapat dan fitnah serta 
kejanggalan cara berfikir dan perbuatan. 
Banyak orang mencari kepastian melalui bantuan magis. Dan 
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tidaklah mereka menjanggalkan pewajiban pegawai negeri 
sipil menggunakan cincin batu akik, sedangkan mereka 
mengabaikan Wahyu-Ku yang sengaja Kudatangkan kepada 
mereka. 
Sungguh, mereka tak berpantang menjadi musyrik karena 
dengan sengaja mereka memohon berkah dari jin yang ada di batu 
akiknya, atau yang ada di tempat-tempat yang dikeramatkan, 
atau pergi ke pantai Selatan meminta keberkahan dari ratu 
jin Nyi Loro Kidul. Padahal, mereka umat Muslim tapi telah 
mengadakan tuhan yang lain dan menyekutukannya dengan 
Allah. 
Demikian, Aku menyatakan bahwa dosa-dosa yang semacam 
itulah yang mendatangkan siksa yang keras. Dan jadilah bangsa 
Indonesia terkutuk dan dipenuhi malapetaka, kejahatan dan 
ancaman kiamat.
Kitab Suci Al Quran Surat Qaaf ayat 27:  

27. Berkata yang menyertainya, “Wahai Tuhan kami, aku tiada 
menyesatkannya, akan tetapi dia berada pada kesesatan yang 
jauh”. 

Malaikat mengeluh bahwa dia tak menyesatkan orang-orang 
itu dan mereka sendirilah yang memperturutkan keinginannya 
untuk mendapatkan apa-apa yang dicita-citakannya sehingga 
mereka terpikat melakukan hal-hal yang sesat, dan jadilah 
mereka semua tersesat jauh.
 Kitab Suci Al Quran Surat Qaaf ayat 28:  

28. Allah berfirman, “Janganlah kamu bertengkar di sisi-Ku, dan 
sungguh Aku telah mendahulukan ancaman kepadamu”.

Sungguh sudah Kuperingatkan kepada mereka jauh-jauh hari 
bahwa bumi akan mengalami kiamat. Demikian Aku berwahyu 
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kembali. Tapi kamu sendiri yang menyesatkan dirimu karena 
menolak Wahyu-wahyu-Ku. Bangsa yang durhaka memang 
begitu akibatnya, tak ada ketenteraman dan kedamaian dan 
bisa merasakan kenyamanan dengan penuh rasa syukur. 
Maka saling bertengkarlah kamu semua di Sisi-Ku, dan Aku 
mengawasi segala perubahan nasib yang menimpamu.
Kitab Suci Al Quran Surat Qaaf ayat 29:  

29. Tiadalah dapat diganti Keputusan-Ku dan Aku tiada berlaku 
aniaya terhadap hamba-hamba-Ku 

Demikian kiamat sedang berproses dan tiadalah Aku dapat 
mengganti Keputusan-Ku. Karena sekali gejolak kiamat 
berkobar, semuanya pun akan mengikuti sistem kiamat itu, 
mengikuti hukum alam yang sistemik. 
Kiamat itu akan memusnahkan segala-galanya, tapi Aku tiada 
berlaku aniaya atas hamba-hamba-Ku. Umat manusia jualah 
yang telah merusak buminya sendiri dan berdurhaka terhadap-
Ku. 

Kitab Suci Al Quran Surat Qaaf ayat 30:  

30. (pada hari kiamat) Kami berkata kepada jahannam, “Apakah 
engkau sudah penuh?” Ia berkata, “Apakah ada tambahan?” 

Sungguh bermunculan para penjahanam di berbagai bidang dan 
dari berbagai lapisan masyarakat, dan tiadalah mereka tahu iblis 
sudah mengarungi seluruh dunia untuk menyatakan kuasanya 
sehingga hingar-bingar bangsa-bangsa saling memerangi. 
Dan Kami berkata, “Masih adakah yang belum menjadi 
jahanam? Sedangkan kamu masih bersuka ria dan berbangga 
hati mempertontonkan kejahanamanmu terhadap orang-orang 
yang juga akan berbalik menjahanamimu.” 
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Dan bahkan kamu sekalian masih terus mencari-cari masalah 
yang lainnya lagi, tak cukupkah masalahmu? Sehingga kamu 
sekalian terus-menerus menambah masalah terhadap orang lain, 
sedangkan kamu sendiri tak malu pada perbuatan jahanammu 
itu. Dan jadilah negaramu kacau bagaikan negara tak bertuan. 
Karena presidenmu sendiri kau cemooh dan kau usahakan 
penggagalan atas upayanya memulihkan masalah bangsa dan 
negaramu. Demikian kamu seakan tidak pernah puas membuat 
masalah. 
Demikian konotasi ayat tersebut dengan pertanyaan: “Apakah 
ada tambahan?” Kaulah yang menumbuhkan kejahanaman 
seperti yang selalu mencari tambahan obyek yang ingin 
dijahanami ramai-ramai. 
Surat Qaaf ayat 20-30 ini Kukemukakan untuk memperingatkan 
anggota DPR dan DPRD dan Koalisi Merah Putih dan Koalisi 
Indonesia Hebat dan segenap parpol dan para birokrat, 
pejabat Pemerintah Indonesia. Inilah ayat-ayat mutasyabihat 
yang esensinya sengaja Kupersiapkan untuk Kubuka untuk 
memperingatkan bangsa Indonesia. 
Demikian, Kami sudah menerangkan kefungsian malaikat 
yang menjadi pengiring manusia. Dan Kami nyatakan bahwa 
malaikat penyaksi itu adalah Malaikat Jibril Ruhul Kudus yang 
berkewenangan sebagai Hakim Tuhan yang mengadili seluruh 
umat manusia. Dia sudah Kami nyatakan akan datang untuk 
menyelenggarakan Pengadilan-Ku dan Penyelamatan-Ku dan 
pensucian atas seluruh manusia di bumi ini. Demikian tugas 
dan tanggung jawab Malaikat Jibril Ruhul Kudus. 

Kitab Suci Al Quran Surat Qaaf Ayat 31: 

 
31. Dan Surga di dekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, 

tiada jauh. 
Demikian Surga Kuadakan di dunia dan Kupilih Kuadakan 
di Jakarta Indonesia di daerah padat di Senen, Jakarta Pusat. 
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Namun apa boleh buat, setelah Aku menantikan selama 20 
tahun, Wahyu-Ku tetap tak dihargai dan Surga serta Kerajaan-
Ku tetap tak diapresiasi, apalagi disakralkan dan diagungkan, 
maka Aku membatalkan Surga-Ku yang ada di Indonesia. 
Akan Kuangkat para Rasul Eden ke Surga Utama Darussalam 
setelah Pewasiatan-Ku untuk dunia dan Indonesia sudah 
disampaikan mendunia dan telah diketahui secara umum oleh 
dunia dan bangsa Indonesia. 
Demikian akan Kudekatkan ke bumi, Surga Utama Darussalam. 
Dan dari sanalah Kami menyelenggarakan pensucian untuk 
seluruh bangsa-bangsa. Dan dengan kendaraan maha besar 
Surga Eden Darussalam itulah, Kami akan mengadakan 
pengevakuasian penduduk bumi ini berpindah ke bumi yang 
lain. Sungguh inilah makna yang sesungguhnya dari Surat 
Qaaf ayat 31 ini. 
Adapun orang-orang yang enggan berkomitmen suci atau orang-
orang yang lebih suka menempuh hidup merdeka dari segala 
pembatasan norma akan ditemani iblis yang takkan menyia-
nyiakan kesempatan menjerumuskan manusia. Di akhir zaman 
inilah masa Pengadilan-Ku dan masa Penghakiman-Ku, maka 
manusia hanya punya pilihan salah satu di antara kedua itu, 
mau diurusi malaikat atau iblis. 

Dosa-dosa yang tak pernah ditebus akan 
mendorong manusia menjauhi Wahyu-
wahyu-Ku yang terkini. Mereka dengan 
sendirinya tak merasa berkepentingan 
dengan Wahyu-wahyu-Ku yang sedang 
Kuturunkan dan bahkan mereka 
memposisikan diri sebagai penentangnya. 
Sedangkan yang tergerak mendekati 
Wahyu-Ku akan Kuperbesar minatnya 
untuk berani berkomitmen hidup suci. 



84  

Setelah itu malaikat pun mengambil tanggung jawabnya 
mengurusi komitmen orang tersebut sampai berhasil 
mewujudkan perjanjian sucinya itu tergenapi. Maka dua-
duanya pun sama-sama selamat. Demikian, kolaborasi malaikat 
dan manusia suci sudah Kuterangkan.
Demikianpun sebaliknya, yaitu antara iblis dengan manusia. 
Selayak semua orang di dunia mau memahami korelasi Hukum-
Ku dalam kehidupan lintas kodrat antara manusia, malaikat 
dan iblis. 
Lebih lanjut Kucontohkan hal itu melalui pertarungan politik di 
Indonesia. Bagaimana Jokowi terbebani dengan hutang budinya 
kepada Megawati, sampai dia memungkinkan keputusan-
keputusannya pun sering terganggu atas hal tersebut. 
Katakanlah sebagaimana sikapnya atas pencalonan Budi 
Gunawan sebagai Kapolri, dan keragu-raguannya bertindak 
menengahi pertentangan antara Kepolisian dan KPK, dan 
ketaksanggupannya menepiskan penyetaraan peranan Puan 
Maharani dengan semua menteri-menterinya yang menjadi 
sorotan publik. 
Jokowi sebagai presiden pilihan rakyat yang sah terpasung pada 
dua kubu yang saling bertentangan, Koalisi Merah Putih dan 
Koalisi Indonesia Hebat. Sedangkan dua-duanya menggalang 
wibawa koalisinya masing-masing yang berpacu ingin berkuasa 
di atas kewibawaan Jokowi yang penuh tekanan. Para politisi 
yang berlawanan kubu itu tak berpantang berusaha mengendala 
kebijakan Jokowi bilamana tak sesuai dengan kepentingan 
golongannya. 
Lembaga DPR dikuasai dan cuma dijadikan lembaga 
pembatasan/peringatan, yang tak mengacu kepada kepentingan 
rakyat sepenuhnya, melainkan justru memberdayakan 
kewenangan institusi DPR untuk kepentingan perkubuan atau 
partai. 
Mengacu segala kepentingan kubu, lembaga legislatif dipakai 
untuk memenangkan politik masing-masing kubu, sehingga 
fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dan 
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yang menentukan pengangkatan pejabat negara melalui fit and 
proper test, semuanya terpakai untuk itu. Dan berkewenangan 
memanggil dan bertanya kepada pejabat tinggi negara dalam 
kewenangannya menyerap, menghimpun, menampung dan 
menindaklanjuti aspirasi rakyat, justru dijadikan kewibawaan 
DPR untuk menguatkan tekanan terhadap pemerintah yang 
dinilai tak kompeten. Sedangkan DPR sendiri tak cukup cakap 
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan suka 
melakukan bargaining atas apa pun yang diurusinya. Korupsi 
anggota DPR terbuka disoroti publik. 
Selayak kewenangan itu semua, anggota DPR merasa berhak 
mengatasnamakan sebagai wakil rakyat untuk mengadakan 
pemanggilan terhadap presiden untuk menangani tentang 
kebijakannya membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai 
Kapolri. Adapun hak dan kewenangan istimewa DPR itu tak 
diimbangi dengan multidimensi kesalahan anggota DPR yang 
banyak disorot oleh publik. 
Sedang Kusoroti perilaku anggota DPR yang tak mewakili 
rakyat, melainkan hanya mempresentasikan kepentingan kubu 
masing-masing dan hanya memperkaya diri sendiri. Orang-
orang yang terhormat itu tak hanya terbukti bukan wakil 
rakyat yang bertanggung jawab atas nasib rakyat, melainkan 
justru mereka ramai-ramai melakukan impolisi politik, sengaja 
membuntu sehingga menjadi kesulitan yang sukar untuk 
dipecahkan. Maka fungsi DPR justru terbalik, perilaku impasif 
para wakil rakyat itu terlalu menyolok ketidakpeduliannya 
sehingga tak beretika dan tak berperasaan. Maka janggal bila 
bangsa Indonesia masih bersedia diurus oleh wakil-wakil rakyat 
semacam itu. 
Pemerintah Indonesia yang akan menggantikan pemerintah 
sekarang ini, hendaknya tak menggunakan sistem perlementer, 
mengingat sistem itu sudah terbukti tak bisa terfungsikan 
dengan baik, apalagi kebiasaan korupsi belum bisa diatasi secara 
memadai. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada harus dirombak 
dan disesuaikan dengan sistem pemerintahan teokrasi. 
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Pengangkatan sumpah jabatan akan Kutingkatkan 
maksimal tulah dan tuahnya serta kekeramatan 

sumpahnya. Sekali saja tersalah, langsung dapat dirasakan 
tulah sumpah yang setimpal dengan kesalahan. Demikianpun 
tuah sumpah langsung dapat dirasakan bilamana sumpah 
ditepati. Dengan demikian, tak ada lagi jabatan publik yang 
bisa dipermainkan, dan tak ada lagi yang berani korupsi dan 
menerima suap. 
Setelah konstitusi Negara Indonesia berdasarkan teokrasi, 
maka otomatis semua sistem dalam pemerintahan di dalam 
Pengawasan-Ku dan Ketentuan-Ku. Tak apa menganggap hal 
itu tak mungkin bisa dilaksanakan, mengingat Ketentuan-
ketentuan-Ku niscaya dianggap tak semuanya dapat 
diberlakukan sebagiannya apalagi sepenuhnya. Padahal, 
setiap Ketentuan-Ku bila sudah Kunyatakan, maka karunia 
berkahnya melimpah. Nun, tulahnya pun berat karena Aku 
ingin membuktikan sistem negara teokrasi adalah terbaik dan 
dapat diandalkan untuk memulihkan keterpurukan.
Ideologi Pancasila tetap merupakan ideologi bangsa Indonesia, 
hanya saja penghayatan dan penerapannya sebagai filosofi 
bangsa Indonesia wajib dimurnikan dan ditegaskan sebagai 
pegangan hidup seluruh bangsa. Sila Ketuhanan Yang Maha 
Esa wajib dijadikan pegangan keimanan yang seutuhnya oleh 
seluruh bangsa Indonesia, tak ada Tuhan yang lainnya lagi. 
Semangat persatuan takkan terjadi tanpa keimanan yang 
sama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Segala kehidupan berasal 
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dari Tuhan Yang Maha Esa dan Aku jualah yang memberi 
kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Maka perhitungkan hal 
itu untuk menjadi pedoman pokok filosofi negara.
Mata uang Amerika yang mencantumkan tulisan ‘In God We 
Trust’, itu baik untuk ditiru supaya bangsa Indonesia selalu ingat 
kepada Tuhan bila melakukan transaksi. Demikian kejujuran 
dipatuhi, dan mekanisme perdagangan dan perekonomian pun 
bersih dan terberkati. Perjanjian bangsa kepada-Ku yang tertulis 
resmi, niscaya Kuperhatikan dan Kuberkati.
Ketahuilah bahwa dengan Berketuhanan Yang Maha Esa dan 
hanya menyembah kepada Tuhan Yang Esa, maka takkan ada 
lagi kemusyrikan. Yesus bukan Tuhan karena dia hanya Nabi, 
Rasul-Ku. Dia sama saja dengan kedudukan Rasul-rasul-Ku yang 
lainnya. Tak ada mukjizatnya bila bukan Aku yang memberinya. 
Lia Eden bahkan bermukjizat Surga yang Kuadakan untuk 
penyelamatan semua orang suci di dunia untuk berpindah ke 
bumi yang baru, tapi dia pun hanya Utusan-Ku. 
Ruhul Kudus adalah raja malaikat yang maha suci. Karena 
kalau dia tak maha suci, dia takkan terpakai oleh-Ku untuk 
menjadi hakim di Hari Kiamat sekarang ini. Kalau dia tak maha 
adil, takkan Kuturunkan dia bersama Surga-Ku mendunia. Tapi 
dia bukan Tuhan, dia hanya malaikat Utusan-Ku, maka jangan 
menuhankan malaikat dan manusia, apalagi jin. 
Maka dengan ini juga Kumaklumatkan bahwa bangsa Indonesia 
sedang dalam darurat kemusyrikan. Untuk itu, Kuamanatkan 
agar segera menyudahi segala hal yang terkait dengan 
kemusyrikan. 
Hentikan berkolaborasi dengan jin, hentikan berdoa ke kuburan-
kuburan dan tempat-tempat keramat, hentikan meminta 
pengayoman dan keberkahan dari Nyi Loro Kidul ataupun 
kebiasaan berdoa di kuburan tokoh-tokoh yang dikeramatkan, 
seperti kuburan Soekarno dan kuburan Gus Dur. Jangan pernah 
lagi membuat situs-situs pengeramatan untuk siapa pun. 
Fokuskan keimanan semua bangsa Indonesia berkhidmat kepada 
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Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Sudahi mengoleksi benda-
benda pusaka yang berisi roh, sudahi memakai cincin batu 
akik yang dianggap membawa berkah karena Aku-lah Pemberi 
karunia, rahmat dan berkah yang murni dan menyejahterakan 
melalui pahala kebajikan perbuatan baik. 
Jangan membacakan mantra kepada-Ku bila menginginkan 
pertolongan dari-Ku. Aku tak mengutamakan suatu kekhususan 
ayat yang kau anggap melalui pendzikiran ayat itu Aku bersedia 
memberikan berkah pertolongan atau karunia mukjizat. Aku 
hanya mau mempedulikan kalau kau berdoa. Mendengar 
dzikiran yang hiruk-pikuk itu menjenuhkan dan itu tak masuk 
akal. Logiskan cara beribadah dan berdoa supaya tak sia-sia 
ibadahmu. Berbuat baiklah selalu, maka Aku akan murah hati 
kepadamu. 
Semua keyakinan Kuarahkan kepada keyakinan dan cara 
beribadah yang logis dan yang universal. Maka, tak ada ritual-
ritual yang berbeda di antara semua umat dan bangsa-bangsa. 
Cukup berdoa dengan bahasa masing-masing, kapanpun kamu 
semua membutuhkan Pertolongan-Ku, Pengayoman-Ku dan 
keberkahan dari-Ku. 
Aku mengetahui dengan baik semua bahasa di dunia, maka 
jangan menganggap Aku mengistimewakan bahasa Arab, 
Ibrani, dan Sansekerta. Gunakan bahasamu masing-masing. 
Walau menggunakan bahasa daerah sekalipun, niscaya Aku 
akan menjawab doamu. 
Aku kini sedang menggelar Hari Kuasa-Ku, Hari Pengadilan-Ku 
dan Hari Penghakiman-Ku dan Surga-Ku serta Neraka-Ku. Maka 
perhatikanlah itu bahwa Aku akan mengadili dan menghakimi 
dengan keadilan yang seksama. Dan Aku sudah mengadakan 
Surga bagi mereka yang bisa suci, dan mengadakan Neraka bagi 
yang terkutuk dan yang tak bisa diharapkan menebus dosa-
dosa. 
Maka tebuslah dosa-dosamu secara setimpal, yang nilainya 
sama dengan kadar dosa-dosamu. Kalau tak seperti itu, Aku 
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enggan menggenapkan kesucianmu. Dan kalau kau tak genap 
kesucianmu, bagaimana Aku bersedia mengangkatmu ke 
Surga-Ku? 
Sudah Kutegaskan bahwa Indonesia terkutuk karena telah 
menolak Wahyu-wahyu-Ku dan Kerajaan-Ku serta Surga-Ku. 
Dosa apakah yang seberat itu? Oleh karena itu, bersabarlah 
ketika Kunyatakan wilayah Indonesia ini sedang mengalami 
penenggelaman dan negaranya sengaja Kuruntuhkan. 
Tapi bukankah Aku memintamu mendirikan negaramu kembali 
dengan mengubah konstitusinya menjadi teokrasi? Demikian 
kalau bangsa Indonesia ingin Kupulihkan keadaannya. 
Pemulihan Negara Indonesia dari terpaan malapetaka tak 
mungkin Kami adakan karena konsentrasi kekiamatan justru 
titik koordinatnya ada di wilayah Indonesia. 
Tapi perbuatan jahanam bisa disurutkan dan pengadaan 
penyelamatan dapat dilakukan selayak segala sesuatu sudah 
menjadi tidak wajar dan dipenuhi malapetaka. Demikianlah 
kesetimpalan Pembalasan-Ku atas kedurhakaan terhadap-Ku. 
Jadikanlah itu sebagai pengajaran bahwa jangan sekali-kali 
menolak Kewahyuan dan Surga serta Kerajaan-Ku, dan jangan 
sekali-kali berbuat zalim terhadap Utusan-Ku. 
Demikian pantangan itu Kunyatakan untuk semua pemeluk 
agama dan seluruh negara dan bangsa-bangsa di dunia. 
Adapun seluruh bangsa Indonesia Kuwajibkan melaksanakan 
Pertaubatan Nasional kepada-Ku dan mengupacarakan 
permohonan maaf kepada para Rasul Eden, khususnya terhadap 
Malaikat Jibril dan Lia Eden. Sedikitnya diharapkan takkan ada 
lagi umpatan-umpatan terhadap Eden karena Eden kini sudah 
Kukaruniai kesakralan dan kekeramatan sepenuhnya. 
Siapa-siapa yang masih menduga Eden sesat dan menyesatkan, 
mereka langsung Kujauhkan jalannya dari Surga, dan itu 
berarti Neraka-lah yang mendekatinya. Dan itu berarti dia 
akan berada bersama golongan iblis di Neraka, dan itu berarti 
dia berada di tengah kejahanaman. Sebagaimana dahulu yang 
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paling memusuhi Eden adalah umat Muslim, demikian mereka 
sekarang diliputi kejahanaman dan ketragisan. 
Melolong pun mereka ingin keluar dari kejahanaman, tapi bila 
mereka belum sadar bahwa mereka terkutuk oleh karena telah 
menzalimi Eden dan telah menolak Wahyu-Ku dan Surga dan 
Kerajaan-Ku, sia-sialah upayanya untuk keluar dari kemalangan 
itu. 
Sungguh iblislah yang menarik mereka ke golongan radikal 
dan mereka sendirilah yang berkutat mendirikan Daulah 
Islamiyah yang dipropagandai oleh ISIS. Dan semua orang di 
dunia merasa terancam karenanya. Sebagaimana hal itu harus 
disimak sebagai kesesatan yang sangat jauh sebagai imbalan 
tuduhan sesat terhadap orang-orang suci yang Kuamanati 
pendeklarasian Surga. 
Sungguh tak ada jalan bagi umat Muslim bila masih ingin 
memperturutkan keegoan atas agamanya. Dan sungguh 
Aku sedang mendirikan suatu keyakinan yang Aku enggan 
menyebutkan sebagai agama, melainkan Kusebutkan sebagai 
Berkeimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Universalisasi 
keyakinan itu wajib mengikuti cara berkeimanan di Surga 
atau keimanan Surga atau peribadatan Surga, yaitu bersuci 
dengan kriteria kesucian Surga dan memutlakkan ketauhidan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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Mengingat perubahan konstitusi Negara Republik 
Indonesia harus disesuaikan dengan konstitusi teokrasi, 

dengan demokrasi yang berhikmat kepada Tuhan Yang Maha 
Esa dan Kerajaan-Ku dan Surga-Ku, yang sengaja Kuadakan 
demi menyampaikan Fatwa-fatwa-Ku dan Firman-firman-
Ku, maka niscaya akan teradakan penyesuaian-penyesuaian 
hukum ketatanegaraan dan hukum positif secara menyeluruh. 
Karena Kami akan memulihkan kebuntuan hukum yang sedang 
membelenggu akibat penyalahgunaan hukum oleh instansi 
hukum maupun oleh peradilan dan para ahli hukum itu sendiri. 
Oleh karena itu, penyesuaian dengan Hukum Tuhan perlu 
diadakan untuk memastikan tegaknya hukum kembali. Dan 
untuk penyesuaian itu, kiranya lembaga-lembaga pemerintah, 
eksekutif, legislatif dan yudikatif perlu mengadakan reformasi. 
Semua celah yang berpeluang untuk berkorupsi dan penyuapan 
wajib ditiadakan dengan pembaharuan sistem. Pelayanan publik 
memang sebaiknya menggunakan sistem yang transparan, yaitu 
menggunakan e-management.  
Peredaran uang di Indonesia wajib halal, uang halal dan sistem 
yang halal. Hal itu tak mustahil bisa diadakan kalau semua 
mematuhi Hukum Tuhan, maka semua jenis hukum pun akan 
dipatuhi. Bilamana negara berkonstitusi teokrasi, Aku terlibat  
pada sistem negara. Untuk itu, Kugunakan penyeleksian 
kehalalan uang yang boleh terpakai, yaitu dengan membebani 
penistaan dan memperberat tulah atas uang haram. 
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Semua uang haram akan mengakibatkan usaha bangkrut dan 
selamanya gagal, kecuali berhenti menggunakan uang haram. 
Harta-harta yang diperoleh dari uang haram, seberapapun 
jumlahnya niscaya takkan terpakai karena Kami adakan 
ketidaknyamanan menggunakan uang haram. 
Harta kekayaan yang dihasilkan dari uang haram, Kami 
wajibkan dijadikan tebusan dosa. Kalau enggan melakukan itu, 
harta haramnya akan habis oleh kenaasan atau celaka. Sungguh, 
Aku tahu pasti berapa jumlah harta haram atas setiap orang di 
dunia ini. Daripadanya, akan Kubuktikan betapa Aku sangat 
rigid dalam memperhitungkan pembalasan atas uang haram.
Aku tak butuh penjara untuk mengadakan peradilan bagi semua 
orang yang berbuat dosa dan yang menumpuk uang haram. 
Demikian kepada semua yang korup di lembaga pemerintah, 
eksekutif, yudikatif dan legislatif tak mungkin lagi bisa 
melakukan korupsi dan menerima penyuapan untuk kelancaran 
proses penanganan legitimasi akte dan penandatanganan surat-
surat penting atau sekedar memberi bantuan kelancaran atas hal 
apa pun, terutama yang terkait dengan dokumen negara. 
Untuk itu Kuadakan pewasiatan siapa yang Kupilih jadi presiden. 
Dan kepada orang yang Kupilih, dia Kubentuk menjadi Rasul 
Tuhan yang patuh kepada-Ku. Dan melalui dirinya, negara 
teokrasi menjadi pemulihan keadaan karena dia senantiasa 
mendapat Petunjuk-petunjuk-Ku untuk menyelesaikan segala 
persoalan secara adil dan menyejahterakan. 
Usaikanlah semua bentuk transaksional untuk jabatan publik. Aku 
akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung 
jawab. Dan Aku akan menyudahi sistem perkoalisian/perkubuan 
dengan mengedepankan pengawasan yang lekat pada semua 
elemen pemerintahan, dari yang tertinggi hingga yang terendah 
secara seksama melalui keseksamaan penjagaan malaikat pada 
setiap individu, dan menjadikan pengaktifan tugas iblis sebagai 
algojo penyiksa. 
Demikian setiap kesalahan niscaya terbongkar dan dihakimi 
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secara langsung pada diri setiap orang di dalam aktivitas 
hidupnya sehari-hari di manapun dia beraktivitas. Demikian 
Kunyatakan, Kami tak memerlukan penjara untuk menghukum. 
Kalau umat manusia sudah menyadari bahwa mereka hidup di 
era Pengadilan-Ku dan Penghakiman-Ku, dan Aku memberi 
bukti tentang hal itu, maka sesungguhnya bangsa Indonesia 
sudah bisa tertib dan teratur dengan sendirinya. 
Demikian, Aku akan mereformasi sistem pemerintahan pada 
lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, maka usailah sistem 
transaksional di semua lembaga pemerintahan. Maka usailah 
ketentuan persetujuan DPR melalui penyelenggaraan fit and 
proper test yang transaksional, yang penyelenggaraannya sering 
diwarnai kontradiksi-kontradiksi kepentingan di antara partai-
partai yang terwakili di DPR. 
Fit dan proper test oleh DPR menjadi tak penting karena anggota 
dewan sendiri tak memenuhi kriterianya untuk dikedepankan 
sebagai yang layak mengadakan fit dan proper test atas calon-
calon pejabat. Terbukti ajang fit dan proper test hanya mengangkat 
dialektika politik semata, analisa kritik lebih tertuju pada tujuan 
konspirasi politik. 
Adapun itu senantiasa menimbulkan kecurigaan dan kekecewaan, 
protes dan asumsi politik yang mengkalutkan dan berakhir pada 
penolakan, yang berakibat ketegangan politik antar partai dan 
pemerintah. Atau sebaliknya, menjadi persetujuan aklamasi 
yang mencurigakan, bahkan di baliknya ada sesuatu iktikad 
tersembunyi. 
Dan persekongkolan-persekongkolan politik hanya bertujuan 
memasung kebijakan yang ditetapkan presiden bilamana tak 
sejalan dengan kepentingan kubu suatu koalisi, menjadi ancaman 
hak angket atau interpelasi ataupun pemakzulan. Bilamana 
hal semacam itu diperturutkan selalu, dan niscaya berakhir 
dengan kekalutan hukum dan perundang-undangan, maka akan 
mempengaruhi sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. 
DPR Indonesia terkesan selalu sengaja membuat-buat taktik 
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perlawanan kepada pemerintah, maka mungkinkah pemerintahan 
itu bisa bertahan? Selayak semuanya dapat dijadikan tekanan 
dan kemudian menjadi blunder politik. Siapa yang bisa berhasil 
mengendalikan pemerintahan jikalau DPR senantiasa bersiasat 
menjatuhkan wibawa presiden? Dan adapun bangsa Indonesia 
menyaksikan hal itu secara jelas. Bergantian KMP dan KIH 
membuat blunder politik dalam menyiasati presiden. 
Kalau begitu, tak akan ada pemimpin yang langgeng sehingga 
penyelenggaraan negara pun terbuntu atau tak berjalan. Adapun 
DPR dan DPRD juga tak bisa menuntaskan urusannya sebelum 
bisa akur dengan pemerintah. 
Maka eksekutif, legislatif dan yudikatif harus tunduk pada hukum 
dan bersatu dan bersinergi menyelenggarakan pemerintahan 
dengan baik, baru bisa menyejahterakan bangsanya. Dan itu 
memerlukan payung hukum yang terintegrasi dengan Hukum 
Tuhan, yang niscaya terlindungi oleh Kemahakeramatan Pasal-
pasal Hukum Tuhan. 
Untuk itu, negara Indonesia memerlukan peraturan perundang-
undangan dan hukum yang dapat dipatuhi semua pihak secara 
seksama. Demikian, perundang-undangan dan hukum yang 
valid harus terlihat nyata autentisasinya berasal dari-Ku, Tuhan 
Yang Maha Adil. Akan Kutuntunkan kepada presiden dan juga 
sebagai Rasul Tuhan sehingga Petunjuk-petunjuk-Ku luluh dan 
masuk melalui penyelesaian semua masalah yang tertunda dan 
yang tak bisa diselesaikan. 
Untuk itu diperlukan secara aktif peranan para pejabat yang luhur 
budinya dan bersedia bersumpah atas Nama Tuhan, bersedia 
hidup suci dan bersumpah akan menyelenggarakan pemulihan 
keadaan negaranya dengan benar dan baik, dan mematuhi 
Petunjuk-petunjuk-Ku secara seksama. Dan semua itu baru bisa 
terlaksana kalau presidennya diakui sebagai Rasul Tuhan. 
Demikian Ahok akan Kupersiapkan menjadi Presiden RI sekaligus 
Rasul Tuhan. Sekiranya Ahok membuat kesalahan fatal, niscaya 
sanksi hukumannya jauh lebih berat dibandingkan orang biasa. 
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Dan kalau untuk memenangkan dirinya dari persengketaannya 
dengan DPRD, dia menggunakan transaksi hukum dengan 
Bareskrim, niscaya dia akan terlibat penebusan yang berat untuk 
itu. 
Ketika gedung Bareskrim akan direnovasi dan Ahok mengikat 
janji bahwa Bareskrim dapat tempat sementara di gedung 
Pemprov DKI, niscaya itu merupakan balas budi atau transaksi 
hukum yang terlarang dilakukan olehnya. Dan setiap kesalahan 
harus ditebus olehnya, bahwa penebusannya adalah pembatalan 
transaksi tersebut. 
Atau sehubungan dengan Bareskrim pindah ke gedung DKI, 
maka wajib baginya mengupayakan pertaubatan kepada 
Bareskrim dan melakukan penebusan dosa kepada pihak yang 
telah dikriminalisasikan.
Dan setelah itu, kami akan terlibat aktif dalam pensucian 
Bareskrim sehingga pulih situasi pengkriminalisasian. Dan 
apabila kedekatan Ahok dan Bareskrim dapat tersanggupkan, 
Bareskrim akan menjadi baik dan suci. Maka, Aku akan 
memulihkan kepercayaan masyarakat kepada polisi, dan bahkan 
polisi akan berubah warna menjadi pelindung masyarakat yang 
dicintai. 
Tapi kalau Ahok tak bisa membatalkan perjanjian dengan 
Bareskrim, dan tak bisa menyanggupkan mensucikan Bareskrim 
ketika mereka berada dekat dan bersama, maka Kuadili Ahok 
di depan bangsa Indonesia. Dan Pengadilan-Ku niscaya adalah 
pembatalan Ahok jadi calon Presiden RI, Utusan Tuhan. 
Bila Kehendak Baik-Ku itu tak ditanggapi dengan baik, maka 
Aku akan membatalkan rencana Penyelamatan-Ku atas bangsa 
Indonesia. Dan Aku hanya akan mengangkat para Rasul Eden 
ke Surga Utama dan meninggalkan semuanya. Dan Kami akan 
melaksanakan penyelamatan kepada bangsa-bangsa yang 
lainnya dari sana. 
Adapun kalau Ketentuan-ketentuan-Ku ini wajib dipentingkan 
dan dipatuhi oleh segenap bangsa Indonesia, demikian semua 
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pemilihan pejabat negara wajib menyatakan bersedia menempuh 
hidup suci. Setelah itu, berkah dari kesungguhannya menepati 
sumpah-sumpah dan  janjinya Kucurahkan. 
Namun, kalau dia tak menepati janji dan sumpahnya, 
Kuperlihatkan seketika itu juga kesulitan-kesulitan yang 
menimpanya yang lebih berat, dari pada masalah yang 
dihadapinya bilamana dia lebih memilih melaksanakan janji dan 
sumpahnya kepada-Ku. 
Pada saat ini pemaksimalan kekeramatan sumpahlah yang 
dapat menegakkan kembali penepatan sumpah dan janji dan hal 
itu akan membuahkan perbaikan sistem di segala bidang dan 
penegakan hukum yang baku dan permanen.
Di negeri yang berasaskan konstitusi teokrasi, terdapat satu hal 
yang esensi, yang membuatnya berbeda dengan negara lain 
bahwa setiap sikap dan ucapan di dalam negeri itu senantiasa 
mendapat tanggapan dari langit. Para malaikat menanggapi 
setiap ucapan dan sikap yang baik dan menjanjikan dengan 
bersegera membantu mewujudkannya, Berkah dan Karunia-Ku 
itu tercurah di negeri teokrasi. 
Sedangkan iblis melakukan tugasnya sebagai penyiksa dosa-dosa. 
Peralihan sikap iblis dari penjerumus dosa menjadi penyiksa 
dosa-dosa, tak lain adalah hakekat Deklarasi Hari Kuasa-Ku, dan 
ketentuan tugas iblis seusai pembatalan Surga-Ku di dunia. 
Tapi tuah-tuah ucapan juga sebanding dengan tulah-tulah ucapan 
dari suatu ketentuan keputusan yang dinyatakan. Maka jangan 
gampang berdusta, berbicara sembarangan, apalagi berjanji 
seenaknya tapi tak menepati janjinya. 
Jangan bersumpah sembarangan apalagi mengabaikan sumpah 
atau berani mengucapkan sumpah palsu. Hal yang semacam 
itu amat bertulah, karena kata-kata sumpah dan janji harus 
Kukeramatkan dan Kusakralkan secara maksimal, demi 
meningkatkan kualitas habitual manusia yang sudah terbiasa tak 
senonoh dan ceroboh berkata-kata, dan tak lagi dapat dipercaya 
ucapan-ucapannya. 
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Kecerdasan berkata-kata dengan tepat dan terpercaya serta 
kebiasaan menepati janji dan sumpah wajib menjadi habituatif 
di negeri teokrasi. Dan demokrasinya pun berubah menjadi 
demokrasi yang santun dan jujur dan cerdas. 
Aku akan membuktikan semua ucapan-ucapan baik, bertuah, 
dan semua ucapan-ucapan yang tak baik, bertulah. Dengan 
begitu, semua orang di Indonesia berhati-hati berbicara, berhati-
hati berjanji, berhati-hati mengucap sumpah. Hanya sumpah 
dan janji-janji yang diperkirakan dapat ditepati saja yang berani 
diucapkan, maka tak akan ada lagi orang yang melecehkan 
sumpah dan mengeluarkan kata sumpah untuk hal-hal yang 
sepele dan tak bermakna. Ketika sumpah dihargai, hukum pun 
akan kembali tegak. 
Persumpahan Kutempatkan sebagai hal yang tersakralkan 
dan terkeramat. Kepada Eden Aku sudah menyatakan 46 jenis 
Sumpah-sumpah-Ku Yang Maha Sakral dan Maha Keramat. Yang 
demikian itu berkonsekuensi setiap sumpah di dunia ini pun 
menjadi sangat sakral dan sangat keramat, terutama di negeri 
yang berkonstitusi teokrasi. 
Dengan demikian, semua perkataan dan janji serta sumpah 
menjadi terpercaya karena selalu akurat kebenarannya. Demikian 
Cara-Ku membalikkan keadaan di negeri yang telah mengalami 
kebuntuan hukum karena kebohongan dan pengkhianatan 
terhadap kebenaran sudah begitu memasyarakat. 
Ketika penegakan hukum tak mungkin lagi bisa diadakan, 
mengingat kebuntuan hukum itu justru melibatkan institusi 
hukum dan para ahli hukum itu sendiri, maka tak ada lagi jalan 
untuk meluruskan hukum apalagi untuk ditegakkan. 
Coba bandingkan keputusan hukum pra-peradilan atas Budi 
Gunawan yang akhirnya berujung kasusnya diserahkan oleh 
Kejaksaan Agung ke Mabes Polri. Dan proses itu telah berdampak 
pelemahan KPK, sementara hal itu Kuperbandingakan dengan 
pengadilan atas Labora Sitorus dan Nenek Asyani. 
Adapun menurut-Ku, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah periode 2014-2019 yang terpilih oleh 
pemilu yang curang itu tidak absah karena tidak melalui pemilu 
yang jujur dan adil. Dan telah terbukti di mata rakyat betapa 
kualitas rendah mereka. 
Dalam transisi Pemerintahan Indonesia yang republik menuju 
ke tatanan pemerintahan yang teokrasi, akan Kuadakan sistem 
perwakilan rakyat yang jujur secara murni, tak berdasarkan 
ketokohan partai, melainkan benar-benar wakil pilihan rakyat 
setempat dan sudah melalui penyeleksian Kami. 
Daerah mengajukan nama dari orang-orang di daerah mereka 
yang terbaik prestasi dan budi pekerti dan bertanggung jawab. 
Penyeleksian untuk menjadi wakil rakyat harus melalui pemilihan 
dari bawah, dari tingkat RT/RW dan bertahap seleksinya sampai 
ke pemerintah pusat. Jadi jelas siapa yang bisa benar-benar 
kapabel dan berkualitas jadi wakil rakyat. 
Seyogyanya semua orang di Indonesia mau menyadari bahwa 
pemilihan untuk menjadi wakil rakyat adalah sama dengan 
penyeleksian meniti jalan Shiratal Mustaqim. Dengan demikian, 
semua orang yang dicalonkan oleh daerahnya sudah harus 
siap menempuh ujian-ujian Shiratal Mustaqim dari-Ku. Karena 
semenjak dia dicalonkan, maka Aku menyesuaikan Ujian-ujian-
Ku kepadanya yang tersesuaikan dengan kendala-kendala yang 
dihadapinya. Sungguh, negara teokrasi akan menjadikan negara 
bersih dari koruptor dan manipulator. Dan bila konstitusi Negara 
Indonesia bersedia diubah jadi teokrasi, akan Kubuktikan bahwa 
Tuhan bersama negara yang teokratis. 
Semua orang niscaya menghadapi kendala/kesulitannya masing-
masing, semacam tantangan hidup bagi setiap orang. Niscaya tak 
ada orang yang tak punya tantangan hidup. Calon wakil rakyat 
itu pun punya tantangan hidup. Dan bilamana dia termasuk 
yang dicalonkan, maka otomatis tantangan-tantangan hidupnya 
menjadi mata ujian baginya. 
Dan Kami persaksikan dia di tengah kalangannya sebagaimana 
sesungguhnya karakter sifatnya atau reputasinya dalam 
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menghadapi tantangan hidupnya. Dan akan berdatangan 
berbagai tantangan kepadanya silih berganti, sampai orang-orang 
di daerahnya ikut terlibat dalam tantangan yang dihadapinya. 
Sehingga jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai wakil 
rakyat mencuat dari dalam dirinya secara alamiah. 
Kalau mendapati orang semacam itu, jadikanlah calon yang 
dinyatakan untuk mengikuti seleksi calon wakil rakyat. Dari 
nama-nama yang diajukan oleh semua daerah dan telah teruji, 
itulah yang dapat Kuberkati. Sumpah wakil rakyat dan sumpah 
jabatan para pejabat yang terpilih akan mengikat mereka bekerja 
dengan jujur dan penuh prestasi karena negara teokrasi penuh 
rahmat. 
Tak ada janji yang tak Kutepati. Dan beginilah Aku 
menginspirasikan Keinginan-Ku kepada Lia Eden untuk 
mengadakan negara teokrasi di Indonesia. Dia tak berwawasan 
politik dan ketatanegaraan. Sebanyak-banyaknya yang bisa 
dituliskan olehnya, sesedikitnya jangkauan yang Kuinginkan. 
Tapi menurut-Ku, dia sudah dapat menyesuaikan inspirasinya 
dengan Keterangan-Ku. 
Maka, rakyatlah yang memilih orang-orang baik dan bertanggung 
jawab di kalangan daerahnya, bukannya atas keinginan tokoh 
daerah yang merasa pantas bahwa dirinya sanggup jadi wakil 
rakyat karena dia mampu membayar suara rakyat sebagaimana 
yang lazim sekarang ini. Aku takkan memberi jalan kepada 
orang-orang semacam itu lagi. Wakil rakyat adalah benar-benar 
wakil rakyat yang mengerti apa yang harus diperjuangkan atas 
nama rakyat. Tak masalah itu berasal dari petani kecil atau tukang 
sapu jalanan, karena Aku bisa mencerdaskan orang-orang yang 
amanah dan menjadikannya tepat guna. 
Demikian, pemilihan atas wakil rakyat terpilih hendaklah 
melalui keterpaduan pendapat yang saheh dan yang berdasarkan 
penelitian yang seksama, tanpa permainan uang suap. Karena, 
Kami mengawasi semua pemilihan dari tingkat daerah terpencil 
hingga pusat pemerintahan. 
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Setiap ada penyogokan dan manipulasi, sekecil apa pun, 
niscaya hal itulah yang menjadikan seseorang itu gagal terpilih. 
Pastikanlah hal itu! Karena itu adalah Peringatan-Ku dan Janji-
Ku. 
Adapun setelah pewasiatan ini sampai ke tangan orang-orang 
yang dituju, berarti juga telah sampai ke publik, mau diterima 
atau tidak Ketentuan-Ku atas negara teokrasi, tak apa, tapi 
Kuniscayakan perombakan itu akan terjadi, karena Aku Maha 
Kuasa mewujudkan apa pun. Mau tak mau dengan sistem 
teokrasi, tapi Firman-firman-Ku pasti mendunia. 
Dan mau tak mau semua negara akan menyimak Firman-firman-
Ku yang Kuadakan melalui satelit Surga yang tak bisa dihindari 
oleh siapa pun. Demikian Deklarasi Hari Kuasa-Ku terhampar 
mendunia. 
Melalui cara yang Kunyatakan ini, maka keseksamaan seleksi 
wakil rakyat itu akan terbukti secara transparan hingga 
kepercayaan atas wakil rakyat yang terpilih oleh daerah masing-
masing terjamin seutuhnya. Belum lagi kalau Kami membuktikan 
keterlibatan Kuasa Tuhan dalam penyeleksian itu. Demikian 
kemurnian pemilihan wakil rakyat akan berjalan jujur dan adil.
Sebelum itu terselenggara, niscaya akan termunculkan tokoh-
tokoh lokal maupun nasional yang jujur yang sudah dikenali oleh 
masyarakat bangsa Indonesia. Maka atas keterpilihan mereka 
jadi pejabat negara, masyarakat setempat jauh-jauh hari sudah 
mengenali mereka dengan baik dan sudah memperhitungkan 
jejak reputasi mereka selama ini. 
Sungguh, orang-orang yang mapan beretorika di ruang publik, 
ada juga yang mengesankan selalu memihak kepada kebenaran. 
Mereka itulah yang pantas menduduki jabatan pimpinan dalam 
birokrasi Pemerintahan Indonesia yang teokratis. Tokoh-tokoh 
ahli ketatanegaraan yang konsisten membela kebenaran pantas 
dijadikan pejabat tinggi negara. 
Akan Kami perumpamakan Pengadilan Kami melalui apa-apa 
yang sedang terjadi sekarang ini, di Indonesia, untuk menjadikan 
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pengajaran mengenali Sikap-Ku dalam memberi pembalasan atas 
sesuatu yang kurang adil, apalagi yang tidak adil. Sebagaimana 
ketika Jokowi tak adil menyikapi masalah Polri dan KPK, untuk 
selanjutnya dia selalu mendapat masalah atas hal itu. 
Maka, setiap pemimpin harus belajar dari pengalaman semacam 
itu bahwa sia-sialah seseorang yang tak berani tegas ketika 
menghadapi dilema berat. Karena ketidaktegasannya itu telah 
mengakibatkan kriminalisasi terhadap KPK berkepanjangan 
dan banyak korbannya. Karena itu, dia pun terimbas mengalami 
dampak dari masalah itu, dan juga berakibat panjang dan menjadi 
problem yang memberatkan dirinya sendiri. 
Kuniscayakan pemerintahan teokrasi terjamin, terbaik, dan 
pemulih keadaan. Camkanlah itu! Sesungguhnya nanti, sistem 
teokrasi akan mendunia. Karena, siapa yang tak mau memijakkan 
dasar teologi kenegaraannya sesuai dengan teokrasi, setelah 
semua negara-negara dan bangsa-bangsa ingin Kuselamatkan 
dari kiamat? 
Namun Kuingatkan takkan ada keberhasilan apa pun sebelum 
tahapan pelaksanaannya dikerjakan dengan baik dan benar 
sepenuhnya. Jaminkan kesungguh-sungguhan bekerja dan niat 
yang tulus tanpa pamrih, selain iktikad ingin suci dan mengabdi 
untuk penyelamatan bangsa. 
Karena Aku menetapkan tata kenegaraan teokrasi yang 
mensucikan seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali terutama 
para pejabat pemerintahannya. Untuk itu Kupersaksikan kepada 
semuanya betapa semua peraturan itu tak ada yang boleh 
dilanggar dengan sengaja maupun tak sengaja. Kalau hal itu 
sudah disadari oleh Pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia, 
maka Aku baru bersedia menyelamatkan bangsa Indonesia. 
Demikian, Aku mengawali mempersaksikan Peraturan dan 
Undang-undang-Ku melalui peristiwa yang sedang terjadi pada 
kurun waktu Firman-firman-Ku untuk bangsa Indonesia sedang 
dituliskan pada akhir 2014. Bahwa Kuambil contoh utama itu 
adalah masalah Polri versus KPK. Selayak Kuperingatkan tentang 
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penanganan masalah Polri dan KPK itu bahwa takkan berpaling 
persoalan itu dari orbitnya sebelum ada pendaurulangan atas 
masalahnya itu sendiri. 
Dan bahwa belum berpaling persoalan itu sebelum ada 
pengadilan atas Budi Gunawan dan Budi Waseso yang 
tersaksikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Bahwa keduanya 
berada di balik kendali kesewenang-wenangan Polri atas KPK, 
khususnya terhadap Abraham Samad, Bambang Widjojanto, 
Denny Indrayana dan Novel Baswedan. 
Dampak unjuk kekuasaan oleh Polri itu amat buruk karena telah 
menjadikan bangkitnya perlawanan para koruptor kepada KPK 
melalui praperadilan, dan telah mengakibatkan pembiaran atas 
keteraniayaan orang-orang pegiat anti korupsi. Dan setelah KPK 
lemah, dan surutnya keberanian orang-orang untuk membela 
kebenaran, demikian dampak buruk itu akan terus melonjak dan 
meluas. 
Untuk itu saja, tulah-tulah yang menyebar luas harus bisa diatasi 
segera oleh pemerintah dan parpol yang mengusung pencalonan 
Budi Gunawan dan khususnya Polri. Kalau tidak, seluruh 
tulah-tulah itu akan menyerang balik kepada mereka yang 
terlibat dalam persoalan itu. Itu janji Pengadilan-Ku, bahwa Aku 
menjadikan Kepolisian RI, khususnya terhadap Budi Gunawan 
dan Budi Waseso, memang sengaja Kuangkat sebagai terdakwa 
dalam Pengadilan-Ku. 
Pengadilan-Ku itu sedang Kuaktifkan, dan manusia bisa 
menyimaknya melalui Pewasiatan-Ku untuk Indonesia yang 
dituliskan Lia Eden. Nan, untuk membuktikan kebenaran adanya 
Pengadilan-Ku atas keduanya, maka jangan melepaskan sorot 
perhatian kepada keduanya karena Aku sedang menjadikan 
keduanya sebagai terdakwa di Pengadilan-Ku. 
Biarlah bangsa Indonesia yang mengawali menyaksikan secara 
langsung Pengadilan-Ku yang segera Kugelar mendunia. Di 
Indonesia Kuturunkan Wahyu-wahyu-Ku pada awalnya, 
maka di sini pula Aku menggelar Pengadilan-Ku yang nyata 
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untuk disimak secara leluasa, seleluasa menyaksikan langkah-
langkah Budi Gunawan dan Budi Waseso serta pendukung-
pendukungnya.
Indonesia tak peduli adanya Wahyu-wahyu-Ku di negeri ini, 
apalagi urusan Pengadilan-Ku yang tak bisa digelar di suatu 
ruang pengadilan dan disaksikan kasat mata. Tapi akan menjadi 
kasat mata jalannya Peradilan-Ku kalau Aku sudah menyatakan 
kesalahan siapa yang sedang Kusoroti dan Kunyatakan mereka 
sedang dalam Pengadilan-Ku. 
Karena sungguh kemudaratan perbuatan mereka itu telah 
meliputi Indonesia, sudah mencelakai banyak orang, termasuk 
Presiden Jokowi, dan semua orang dilibatkan dalam perseturuan 
polisi dan KPK. Hilangnya kepercayaan dan kebenaran, dan 
gampangnya fitnah-fitnah terpakai untuk menang, semua itu 
kemudaratan yang sudah meluas di masyarakat. 
Adapun kemudaratan dari masalah tersebut adalah meluasnya 
pelemahan semangat anti korupsi. Dengan tak mudahnya 
mendapat peluang bagi tokoh-tokoh KPK yang ditersangkakan 
untuk mendapatkan penjernihan hukum sehingga bisa 
dilepaskan dari rekayasa tuduhan-tuduhan yang disangkakan, 
hal itu mengakibatkan publik menjadi terbiasa tak berkutik untuk 
melawan arogansi kekuasaan Kepolisian, dan arogansi partai 
yang mencalonkan Budi Gunawan, dan arogansi anggota DPR 
yang secara aklamasi menyetujui Budi Gunawan jadi Kapolri. 
Padahal Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sudah 
menyatakan KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi Budi 
Gunawan dan yang telah dinyatakan sebagai tersangka. 
Bagaimana mungkin hal itu bahkan berbalik menjadikan para 
komisioner KPK sebagai tersangka? Bilamana KPK meneriakkan 
tentang hal itu saat Budi Gunawan dicalonkan oleh Presiden 
Jokowi sebagai Kapolri, tentunya ada alasan kuat bagi KPK 
untuk melakukan hal itu. Mengapa bukan hal itu yang diusut 
terlebih dahulu? Supaya suatu kebenaran atau suatu kesalahan 
terbuktikan terlebih dahulu. 
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Dan bukankah Kapolri Sutarman masih punya waktu sampai 
akhir tahun sebelum masa pensiunnya? Mengapa bukan kedua 
hal itu yang didahulukan? Demikian, semuanya terjerumus 
melakukan penzaliman terhadap KPK, dan itu merupakan 
pelampiasan pelanggaran hukum oleh polisi dan oleh mereka 
yang terlibat semuanya. 
Dan baiklah akan Kuterangkan sidik jari kejahatan itu dari 
hulu ke hilir, bahwa Kepolisian telah sewenang-wenang 
mempersangkakan keempat tokoh yang sesungguhnya di sisi 
Kami adalah benar. Bahwa Aku Tuhan Yang Maha Mengetahui 
setiap kebenaran maupun setiap kesalahan yang teradakan di 
kalangan manusia. 
Bahwa Aku sedang mengadili semua kesalahan terutama yang 
disoroti publik, dan yang telah mengakibatkan kesengsaraan 
dan kebuntuan hukum di negara Indonesia, negeri dimana 
Aku sedang menurunkan Wahyu-wahyu-Ku, dan Kami sedang 
memulai menuliskan Kitab Suci Eden. Maka, jadilah masalah 
tersebut sebagai bagian dari isi Kitab Suci Eden. 
Bagi orang-orang yang beriman pada Kitab Suci, kiranya dapat 
memperbandingkan isi bab-bab Kitab Suci yang terdahulu 
dengan bab-bab Wahyu-wahyu-Ku yang dituliskan sekarang 
ini, niscaya dalam bahasanya sama. Penulisan wahyu-wahyu 
memiliki esensi dan karakter penulisan yang sama walaupun 
berbeda zaman. 
Berbeda penulisnya dan berbeda Rasul yang menerima Wahyu-
Ku, berbeda masalah kongkritnya, dan berbeda pembahasan 
konklusinya, tapi perhatikanlah gaya Wahyu-Ku itu tetap sama. 
Dan esensinya pun tetap sama, demi mengingatkan umat manusia 
bahwa di alam semesta itu ada Tuhan yang selalu menurunkan 
Wahyu-wahyu.
Di zaman sekarang ini, umat manusia sedang terhimpit masalah-
masalah berat dan mendambakan Bantuan Tuhan. Untuk itulah 
Aku intens menurunkan Wahyu-Ku. Dan di dalam penulisan 
suatu Kitab Suci, Hukum-hukum-Ku Kuterangkan untuk menjadi 
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rujukan mengatasi masalah yang dampaknya menorehkan 
lembaran hitam pada dunia hukum yang menjadi kelam gulita di 
dalam kebuntuan hukum yang membelenggu. 
Pada akhirnya, Aku akan memperjalankan KPK ke ruang 
yang terang benderang dan menjadi pencerahan hukum bagi 
semuanya. Bahwa KPK akan Kujadikan obor penegakan hukum 
di Indonesia. Bahwa lembaga itu akan menjadi lembaga yang 
ditakuti oleh para koruptor, lebih daripada kewibawaan KPK 
yang terdahulu. 
Mengapa Aku memilih KPK untuk menjadi obor penegakan 
hukum di Indonesia? Itu karena KPK sudah terzalimi. Dan perlu 
diketahui bahwa Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, sebagai 
lembaga peradilan, semuanya telah terlibat menyidangkan dan 
mengadili Kewahyuan dan telah memenjarakan Utusan-Ku.
Seandainya bangsa Indonesia dan publik dunia harus Kudidik 
untuk mematuhi Hukum Tuhan supaya tak melakukan kesalahan 
fatal sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, maka 
Kuangkat masalah kekualatan bangsa Indonesia terhadap-Ku.
Dan Kupersoalkan peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan 
kebuntuan hukum di Indonesia. Dan teradakanlah pokok 
kesalahan yang terutama. Dan yang terutama itu adalah berasal 
dari umat Muslim yang menzalimi Eden dan yang melaporkan 
Eden ke polisi. 
Yang kedua adalah Kepolisian yang tidak cermat mendalami 
masalah Eden yang difitnah sebagai golongan sesat dan 
menyesatkan, dan kemudian menyikapi penyebaran Wahyu-
wahyu-Ku sebagai pelanggaran pidana dengan menggunakan 
pasal hukum 156a KUHP. Polri menjadikan Lia Eden, Abdul 
Rachman, Wahyu Andito sebagai tersangka dan menahannya, 
padahal tak ada bukti kesesatan iman dan penyesatan iman 
ke publik oleh Lia Eden yang disertai Malaikat Jibril dalam 
menuliskan Wahyu-wahyu-Ku. 
Demikian, kesalahan para ulama yang terlibat dalam penzaliman 
Eden dan Kepolisian meruntut ke peradilan, ke Pemerintah 
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Indonesia dan ke segenap bangsa Indonesia yang berketetapan 
Eden sesat dan menyesatkan. Itu sudah merupakan suatu 
konklusi tetap terhadap Eden di Indonesia. Karena sampai 
saat Kami menuliskan pewasiatan untuk Indonesia ini, yang 
juga merupakan persiapan untuk jadi Kitab Suci Eden, tak ada 
satu pun pihak yang secara kelembagaan resmi mengadakan 
penelitian kebenaran Wahyu-wahyu-Ku. 
Adapun MUI pernah mengadakan persidangan atas Salamullah 
pada tahun 1997. Tak lain persidangan itu adalah persidangan 
pengadilan atas Lia Eden, yang setelah itu MUI pun segera 
mengeluarkan ketetapan fatwa MUI yang memutuskan Lia 
Eden sesat. Karena menurut fatwa MUI, Tuhan tak menurunkan 
Wahyu-Nya lagi, dan bahwa pengakuan Lia Eden didampingi dan 
mendapat ajaran keagamaan dari Malaikat Jibril itu bertentangan 
dengan Al Quran. Oleh karena itu, pengakuan tersebut dipandang 
sesat dan menyesatkan. 
Adapun menurut MUI, tak ada satu pun ayat maupun hadis yang 
menyatakan Malaikat Jibril masih diberi tugas oleh Allah untuk 
menurunkan ajaran kepada umat manusia. Hal itu karena Ajaran 
Allah telah sempurna. Ketentuan MUI telah baku dipatuhi 
seluruh Muslim di Indonesia. 
Nan, Kewahyuan yang terkini telah terbakukan secara 
berkesinambungan sampai pada pembahasan pergolakan kiamat 
dan rencana Penyelamatan-Ku memindahkan penduduk bumi 
ke bumi yang baru. Melalui hal itu, ingin Kujelaskan kecupatan 
pengetahuan agama ulama MUI itu yang telah mencelakai 
seluruh bangsa Indonesia. Kemudaratan fatwa MUI itu telah 
mendunia. Demikian, keputusan MUI itu pun berbalik menimpa, 
khususnya umat Muslim Indonesia dan umat Muslim sedunia 
pada umumnya. 
Kehakikian Kewahyuan itu meliputi semesta. Maka, selama tak 
ada penjelasan akibat penzaliman atas Eden dan kriminalisasi 
terhadap Kewahyuan,  ketentuan pengayoman atas Kewahyuan 
dan Utusan-Ku menjadi tak terkesankan. Itu karena Kewahyuan 
selalu ditolak mentah-mentah. 
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Maka sesuailah perimbangan dosa kedurhakaan yang fatal 
itu kalau Kami balikkan segala penyikapan itu sebagaimana 
mestinya. Demikian yang sebagaimana mestinya, menurut 
Hukum Tuhan adalah umat Islam-lah yang tersesat. Dan 
kemusyrikan yang merajalela, demikianpun radikalisme dan 
terorisme yang mendunia, menjadi tanda akibat kedurhakaan 
umat Islam kepada-Ku. 
Demikianlah, Pemerintahan Indonesia pun terus menerus 
mengalami keterpurukan, siapa pun pemimpinnya. Dan adalah 
Kepolisian RI yang pertama kali menetapkan tersangka dan 
menahan para Utusan-Ku yang tak bersalah dan menyita properti 
Eden (mesin cetak, komputer dan CPU-nya, laptop, kamera video, 
kamera foto, buku-buku, Wahyu-wahyu yang sudah dicetak, dan 
surat Jibril untuk Lia yang ditulis tangan. 
Kumpulan kertas bertulis yang datang dari ketiadaan merupakan 
bukti penggenapan Kitab Suci Al Quran dari Surat Al An’aam 
ayat 7. 

Kitab Suci Al Quran Surat Al An’aam ayat 7: 

 
7. Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, 

lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka 
sendiri, tentulah orang-orang yang kafir itu berkata: “Ini 
tidak lain hanyalah sihir yang nyata”.

Bahwa setiap pembukaan rahasia suatu Ayat Suci dari Kitab-
kitab Suci yang terdahulu, lazim dibuatkan peristiwanya terlebih 
dahulu, supaya Utusan-Ku menuliskan Wahyu-wahyu-Ku yang 
turun kepadanya, menjadi baku ditulis beserta bukti-buktinya 
yang nyata, sehingga bisa diempiriskan. 
Sayangnya, sejumlah tulisan tangan Jibril di atas kertas disita 
oleh polisi. Yang pasti, kertas berharga itu menjadi sia-sia di 
tangan polisi, padahal kertas yang berasal dari ketiadaan itu 
diperlukan oleh saintis untuk meneliti kodrat Eden. 
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Dan kertas surat Jibril itu bisa dikaitkan dengan Teori Kuantum 
yang sedang diburu formasi rumusnya, yang bisa menembus 
ruang dan waktu. Dan kertas surat Jibril itu amat berharga 
bila ada di tangan para saintis dunia. Demikian, kemudaratan 
penyitaan barang-barang berharga Eden oleh polisi yang telah 
dilakukan dalam dua kali penangkapan, dua kali pula polisi 
menyita peralatan yang sama. 
Demikian, Aku menyatakan Kepolisian telah 
mengkriminalisasikan Wahyu-wahyu-Ku. Adakah dosa 
yang seberat dan sefatal itu? Maka ketika Kami mengadakan 
pembalikan keadaan, kesalahan semacam itu memposisikan 
Kepolisian sebagai pelaku utama pembelengguan hukum di 
Indonesia. Maka sesungguhnya, golongan manapun yang 
terlibat membenarkan tindakan Kepolisian dalam kasus Budi 
Gunawan itu, mereka pun semuanya merupakan golongan yang 
terlibat dalam pusaran Pembalikan-Ku. 
Dalam waktu yang tak lama lagi, semuanya akan berbalik. Maka 
jangan pastikan kelanggengan kemenangan pada semua orang 
yang bersekutu menzalimi kebenaran dan orang-orang yang 
telah berdusta dan memfitnah dan yang berkoalisi melakukan 
kejahatan politik. Negara Indonesia sedang menjurus pada 
keruntuhannya. Dan mereka yang meruntuhkannya telah nyata 
pula di mata publik seluruh bangsa Indonesia. 
Sebelum semua pihak yang telah memaksakan pelantikan Budi 
Gunawan menjadi Wakapolri dan menyesali perbuatan mereka, 
karena setelah itu mereka akan mendapati pembalikan keadaan 
yang tak bisa mereka hindari selayak semua perbuatan dosa 
harus merasakan tulah-tulahnya. Sehingga semua yang terlibat 
dalam proses politik yang mendukung Budi Gunawan, tak 
nyaman bila kami katakan bahwa mereka semua akan ditimpa 
badai pembalikan Tuhan. 
Proses politik yang mengaitkan nama Budi Gunawan telah 
berakibat terpecahnya bangsa Indonesia. Karena setelah itu ada 
golongan besar yang berpihak kepada Budi Gunawan dan ada 
golongan  besar juga yang membela KPK. Dan itu telah berakibat 
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jauh berkontribusi membelah bangsa Indonesia. Namun Tuhan 
tak berpihak pada golongan Budi Gunawan sehingga ketika 
badai dan gempa menimpa Jakarta, demikian kehancuran 
Jakarta oleh gempa dan badai niscaya menimpa mereka semua. 
Selayak mereka ikut mengenyam manisnya kemenangan 
Budi Gunawan jadi Wakapolri, mereka pun akan merasakan 
rangkuman pembalikannya, yang menyertakan kekiamatan di 
lingkungan mereka sendiri. 
Namun perlu dijelaskan bahwa semua kemelut yang dirasakan 
itu berasal dari perongrongan iblis yang mendekam di Kepolisian 
dan di DPR. Itu karena bangsa Indonesia didominasi kerajaan 
iblis yang memenangkan pertarungannya terhadap Ruhul 
Kudus, yang membawa Surga Eden. 
Adapun pensucian bangsa Indonesia terlebih dahulu diawali 
dengan menyingkirkan kemusyrikan. Selama rongrongan 
kemusyrikan itu tak disadari, maka selama itu pemimpin negara 
terongrong oleh aplikasi kekurangcermatannya mengatasi 
masalah tersebut. Aku melihat adanya upaya pelarungan sesaji 
untuk Nyi Loro Kidul terkait masalah itu. Pelarungan tumbal 
dan sesaji kepada Nyi Loro Kidul di laut Selatan adalah ritual 
terpuji bagi masyarakat Jawa pada umumnya. 
Pengkultusan dan mitos terhadap Nyi Loro Kidul diawali 
dengan pernikahan Panembahan Senopati dengan ratu jin 
laut Selatan itu. Kemudian pengkultusan itu dilestarikan oleh 
raja-raja Jawa (kesultanan Yogyakarta dan Surakarta/Solo) dan 
menjadi semakin berdaulat oleh Presiden Pertama Soekarno 
dan Presiden-presiden RI berikutnya. Trah Soekarno pun 
melestarikan pengkultusan terhadap Nyi Loro Kidul yang 
mampu membuktikan pengayomannya atas tahta kekuasaan di 
Indonesia. 
Sesungguhnya dalam masyarakat Jawa, khususnya yang 
memegang tampuk kekuasaan, yaitu presiden dan raja-raja 
Jawa, pengayoman Nyi Loro Kidul itu memang dirasakan 
pengaruhnya. Nyi Loro Kidul memberikan mereka kharisma. 
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Dan pada saat-saat penting, kharisma Nyi Loro Kidul dicurahkan 
kepada seseorang yang mengupayakan kekuasaannya tampil 
untuk diperhitungkan dalam kancah politik. 
Trah Soekarno memiliki kharisma itu, sebagaimana tali ikatan 
perjanjian antara Soekarno dengan Nyi Loro Kidul itu berlaku 
turun temurun untuk selamanya. Dalam hal ini terbukti 
Megawati yang mewarisinya. Dan dia telah menjadi tokoh 
kharismatik sebagai Ketua Umum PDIP yang sosoknya di atas 
kekuasaan yang tertinggi di Indonesia pada saat ini. Siapa yang 
bisa memungkiri hal itu? Walaupun hal itu banyak yang tak 
menginginkannya. 
Tapi bisa diperbandingkan kharisma Soekarno di atas pentas 
dengan kharisma Megawati dalam pidatonya di kongres PDIP 
di Bali. Itulah kharisma Nyi Loro Kidul. Betapapun pesona yang 
disebarkan melalui ekspresi Megawati dalam pidato-pidatonya 
di Bali itu sangat kuat dan terbilang belum pernah tertampilkan 
sekharismatik itu. 
Itu tandanya Nyi Loro Kidul sudah dalam posisi yang terkuat 
sebagaimana ketika Soekarno diproklamirkan sebagai Presiden 
pertama Indonesia. Dan dia kemudian selalu tampil mengempit 
keris pusakanya yang berisi perjanjiannya dengan Nyi Loro 
Kidul. Keterangan-Ku ini Kukedepankan untuk mengadakan 
penyadaran bagi segenap bangsa Indonesia tentang latar 
belakang kemusyrikan yang melanda bangsa Indonesia. 
Dan kemusyrikan itulah yang mengakibatkan adanya penolakan 
atas Wahyu-Ku, Surga-Ku dan Kerajaan-Ku, sehingga terjadilah 
penzaliman atas Eden dan kriminalisasi terhadap penyebaran 
Wahyu-wahyu-Ku kepada bangsa Indonesia, yang justru untuk 
mengingatkan dan menyelamatkan bangsa Indonesia. 
Selaras dengan itu semua, maka justru Kuadakan Utusan-Ku 
seorang perempuan yang menjadi Ratu Kerajaan Eden dan Ratu 
Surga, yang didampingi oleh Malaikat Jibril. Kekuatan dajjal 
perempuan harus diatasi oleh Utusan-Ku yang perempuan juga, 
supaya tak tergoda oleh rayuan Nyi Loro Kidul. 
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Demikian, nubuah Jayabaya tentang penyelamatan atas 
Indonesia, disebutkan adanya Ratu Adil dan Satrio Piningit. 
Demikian Kami genapkan nubuah itu sekarang ini. Dialah Ratu 
Adil itu dan Malaikat Jibril Ruhul Kudus yang disimbolkan 
sebagai Satrio piningit karena selama ini dia masih berada di 
balik peranan Lia Eden. 
Demikian blue print Penyelamatan-Ku yang Kuadakan melalui 
Surga Eden. Maka, Kupastikan hanya Kuasa-Ku-lah yang bisa 
mewujudkan jalan keluar yang adil dan yang menstabilkan.



112  

Adapun Pensucian-Ku atas bangsa Indonesia akan berjalan 
transparan dan akan menjadi contoh bagi seluruh bangsa-

bangsa di dunia karena di sinilah Wahyu-wahyu-Ku Kuorbitkan 
mendunia. Maka, masalah-masalah genting dan penting dan 
yang merongrong itulah yang Kukedepankan untuk menjadi 
materi isian Kitab Suci Eden, yang akan menjadi panduan bagi 
semua negara-negara dan bangsa-bangsa nantinya. 
Betapa kemusyrikan yang teradakan oleh raja-raja Jawa telah 
berlarut hingga menghinggapi Presiden-presiden Indonesia. 
Terutama hal itu diberdaulatkan oleh Soekarno dengan trahnya. 
Dan itulah yang mengakibatkan Kerasulan Eden tertolak 
sepenuhnya di Indonesia karena sudah lama dikuasai oleh Nyi 
Loro Kidul. 
Bagaimana dunia melihat Cara-Ku mengadili Indonesia, maka 
mereka semua tahu secara pasti bagaimana Penyikapan-Ku 
yang juga akan tegas kepada negara mereka nantinya. Bilamana 
pemimpin negaranya mengalami persoalan-persoalan yang 
berdilema politik tinggi seperti yang dialami Indonesia, dan 
telah mencontohkan penerapan hukum yang ceroboh atau 
kesewenang-wenangan hukum yang tak beretika, menyusul 
perkompromian politik yang tak etis dan curang mulai dari 
pusat hingga ke daerah, sungguh membuat-Ku ingin merombak 
tatanan pemerintahan yang bercorak kompromistis dan bagi-
bagi jabatan dan dana anggaran. 
Demikian, semua jabatan di pemerintahan niscaya nanti akan 
terawasi oleh-Ku dengan seksama, dan langsung Kutanggapi 
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melalui Fatwa-fatwa-Ku yang Kuturunkan di Eden. Dan semua 
itu berjenjang secara transparan. Maka publik berhak memilih 
dengan memberi bukti yang valid atas reputasi baik seseorang. 
Dengan demikian, tak ada lagi permainan suap atau bagi-bagi 
uang untuk jabatan layaknya seperti yang lazim sekarang dalam 
pemilu dan pilkada. Dan tak akan ada lagi yang berani korupsi 
maupun menyuap, dan Indonesia pun jadi suci. 
Adapun Pemerintahan Indonesia ke depan juga bersifat autarki, 
sebagai negara yang berkonstitusi teokrasi. Peredaran uang di 
Indonesia sebisa-bisanya halal dan bersih dari uang-uang hasil 
kejahatan. Demikian Aku beberapa waktu yang akan datang 
sudah merencanakan akan melakukan peraiban uang haram di 
seluruh dunia, termasuk Indonesia. 
Untuk itu Kuadakan kemandirian kedaulatan negara teokrasi 
yang akan menggunakan Pasal-pasal Hukum Tuhan untuk 
dirujuk oleh hukum dan perundang-undangan negara 
Indonesia. Selayak ketika Aku mensucikan para Rasul Eden, 
mereka berpatuh mutlak kepada Ketentuan-Ku dan mereka 
terlarang menerima bantuan apa pun dari pihak luar, di luar 
Komunitas Eden sendiri yang tak terjamin kehalalannya secara 
murni. 
Adapun itu tak sama penerapannya dalam negara walaupun 
keuangan negara harus halal dan suci. Karena kalau tak 
seperti itu, niscaya bermasalah dengan rencana peraiban uang 
haram oleh-Ku. Pengupayaan uang halal dalam suatu negara 
memang terasa muskil sebelum hukum dan perundang-
undangan diadakan. Namun, ketentuan negara teokratis pun 
tak memungkinkan adanya peredaran uang haram. 
Oleh karena itu, untuk menjerakan publik semuanya, maka 
Kuadakan peraiban uang haram. Dengan demikian, akan 
berangsur berkurang drastis kebiasaan mencari rejeki haram 
karena dipastikan akan hilang lenyap. Demikian kebaikannya 
bernegara teokratis.
Kalau tak seperti itu peraturan yang Kugunakan untuk 
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menata Pemerintahan Indonesia dan merehabilitasi habitat 
sifat bangsa Indonesia, takkan bangsa Indonesia segera dapat 
tersucikan. Padahal, wilayah negerinya sudah mendesak untuk 
dilakukannya pengevakuasian bangsa Indonesia yang bisa suci 
ke Surga-Ku, dan segera dapat mengevakuasikan ke bumi yang 
baru. 
Demikian Indonesia wajib mandiri, hanya menggunakan uang 
yang sudah disucikan melalui sistem ketatanegaraan dan 
sistem pemerintahan yang berasaskan teokrasi yang suci. Dan 
hal itu khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan politik 
yang liberal terarah untuk perdamaian dunia, dan penetralan 
keyakinan demi penyatuan agama. 
Perekonomian Indonesia akan meningkat selama mematuhi 
Peraturan-Ku bahwa Kami akan menggantikan apa-apa 
yang wajib ditiadakan. Padahal selama ini beberapa sektor 
perekonomian yang haram atau setengah haram merupakan 
sumber pemasukan pajak bagi pemerintah. Padahal menurut 
Kami hal itu tak baik. Yaitu semua hal yang merupakan akar 
masalah dosa, seperti halnya semua tempat perjudian, pelacuran, 
hotel-hotel yang tak menerapkan ketentuan peraturan, wajib 
menolak tamu yang berzinah. Maka, pemerintah harus 
bertindak tegas terhadap perdagangan dan kejahatan narkoba, 
dan semua perdagangan yang tidak halal tersebut. 
Bangsa ini harus suci, maka semua keharaman harus dilenyapkan 
termasuk penayangan berita dan hiburan di televisi. Semua 
program wajib dikoreksi. Budaya bangsa Indonesia harus 
memerankan budaya bangsa yang suci dan berbudaya indah, 
menarik dan mengesankan. Tak lagi mengumbar keerotisan 
dan kesensualan dangdut dan yang sejenisnya. Semua itu telah 
mengakibatkan penonjolan keamoralan dan keasusilaan. 
Tak ada larangan meningkatkan kualitas budaya modern, 
asal memperhatikan kesantunan dan asas susila yang suci. 
Usaikanlah pesta pora yang berlebih-lebihan, kefoya-foyaan 
dan hedonisme. Semua itu pangkal korupsi dan kecurangan. 
Kalau semua itu bisa diganti dengan semua yang halal dan suci, 
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maka Kami segera mengurusi kepindahan bangsa Indonesia ke 
bumi yang lain. Itu adalah Janji-Ku yang pasti dan akan Kami 
buktikan. 

Dunia sedang dalam sengkarut politik 
yang semrawut dan tak menentu. Banyak 

dilema-dilema berat yang ingin diatasi 
dengan kompromi-kompromi tertentu. 
Maka patuhilah segenap Ketentuan-Ku 

agar Kami dapat segera menampilkan 
Indonesia sebagai pusat spiritual 

dunia yang berwawasan futuristik. 

Dan bergaullah dengan seluruh 
bangsa-bangsa tanpa ada keegoan 

sebagai negara yang disucikan Tuhan 
dan merupakan negeri yang dituruni 
Wahyu Tuhan. Dan ingatlah bangsa 

ini pernah menolak Wahyu-wahyu-Ku. 
Layani semua bangsa-bangsa dengan 

ramah, santun dan mengedepankan 
pelayanan baik untuk tamu Tuhan. 

Maka layak bangsa Indonesia dengan tulus dan rendah hati 
mengurusi limpahan perhatian dunia terhadap Indonesia, maka 
kultur Indonesia menjadi tempat melting pot kultur dunia. 
Dan itu akan menyuburkan wisata religi, sekaligus menjadi 
pertumbuhan pesat bagi perekonomian Indonesia di semua 
sektor, khususnya dunia spiritual yang ikut mengembangkan 
sektor budaya wisata dan perhotelan. 
Adapun dunia pendidikan agama memang akan mengalami 
situasi kebingungan menghadapi masa depan yang tanpa agama. 
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Tapi dunia pendidikan agama hanya perlu mengadaptasikan 
penyatuan semua agama menjadi keyakinan yang universal 
dan beretoskan memperjuangkan perdamaian dunia. Dan itu 
sesungguhnya mudah, asal mau menyesuaikan diri dengan 
menghilangkan atribut-atribut keagamaan. 
Dunia pendidikan yang universal lebih mudah menyesuaikan 
diri dengan zaman, tak perlu lagi mengadakan proteksi-
proteksi yang berlebihan terhadap penganut umat agama lain. 
Dan suasana damai dan menentramkan di dunia pendidikan 
itu dapat menggantikan suasana yang meresahkan oleh karena 
banyaknya protes-protes mahasiswa dan siswa yang brutal suka 
tawuran. Kesangaran akan surut dengan sendirinya, bila etos 
perdamaian diusung ramai-ramai seluruh bangsa Indonesia. 
Bilamana ada ideologi yang sama sekali baru dan mengesankan, 
apalagi itu penuh berkah, maka suasana dunia pendidikan 
agama yang mengubah orientasinya akan lebih menyegarkan 
karena keyakinan menjadi logis dan menyenangkan. Dan karena 
kurikulum menjadi lebih sederhana dan lebih mengena, maka 
siswa dan mahasiswa akan jenak dan melupakan keresahan hati 
dan gejolak keinginan untuk melakukan hal-hal yang bersifat 
egosentris dan kenakalan remaja. 
Antusiasme pada pendidikan spiritual modern dan universal 
akan mengubah orientasi intelektualitas. Dan penanaman moral 
yang baru akan memicu anak-anak muda itu lebih bersosialisasi 
secara wajar, santun dan terdidik, dan revolusioner dalam 
wawasan bersuci sehingga mereka tumbuh menjadi pejuang 
amanat Surga. 
Dan kalau sudah seperti itu, Kami mudah melapangkan karunia 
kecerdasan atas mereka, apalagi komunikasi dan sosialisasi 
dengan banyak bangsa-bangsa terselenggarakan secara aktif 
bilamana Surga sudah berkarya mensucikan bangsa-bangsa. 
Dan otomatis semua negara-negara berpaling menuju Indonesia 
untuk berinvestasi dan menjalin kerja sama pensucian bangsa-
bangsa mencapai keselamatan dunia akhirat. 



117

Di zaman modern ini, senantiasa perlu bukti adanya berkah dan 
Pengayoman Tuhan melalui suatu hal yang bisa diandalkan. 
Bukti Pengayoman Tuhan atas Indonesia setelah mengalami 
keterkutukan adalah bukti yang paling bisa diandalkan. Maka 
raihlah itu melalui kesucian bangsa Indonesia. 
Adapun nilai tukar mata uang rupiah akan menguat dengan 
sendirinya, perekonomian pun tertata menstabil, kehidupan 
rakyat Indonesia pun meningkat membaik di segala lapisan 
masyarakat. Namun sebelum itu, Aku mendahului dengan 
mengadakan pensucian atas seluruh bangsa Indonesia untuk 
Kami jadikan proyek percontohan pensucian seluruh bangsa-
bangsa, karena Aku sedang mensucikan Indonesia dan seluruh 
bangsa-bangsa. 
Dengan Ketentuan Keputusan-Ku atas penyikapan yang harus 
dipilih oleh Indonesia, bangsa lain pun jadi tahu bagaimana 
Hukum Tuhan itu harus diterapkan. Sehingga dunia pun 
mengetahui arah yang Kutuju melalui Kebijakan-kebijakan-Ku 
untuk Indonesia, yang akan memacu perdamaian dunia secara 
akurat dan dapat terlaksanakan dengan baik, karena kebijakan-
kebijakan tersebut juga Kukaruniai keberkahan yang besar, 
sehingga yang mematuhinya terikut tersejahterakan. 
Karena itu, sebagai negara teokratis yang wajib mematuhi 
secara mutlak peraturan dan Hukum Tuhan, maka Indonesia 
senantiasa wajib menjalankan ketentuan pensucian bangsa 
Indonesia menjadi ketentuan undang-undang negaranya, itu 
kalau mau diangkat oleh Surga berpindah ke bumi yang lain. 
Adapun itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, mengingat 
negeri ini memang harus ditinggalkan. 
Dan Aku mementingkan autentisasi semua prosedur harus 
benar dan suci, dan bermaslahat besar dan benar, dan adil 
secara seksama bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu, 
diperlukan kepribadian presiden yang pemberani dan jujur dan 
netral keyakinannya. Demikian Aku memilih Ahok yang tahan 
terhadap gejolak penentangan terhadap dirinya kalau sedang 
mempertahankan protokol kebijakan yang bersih dari korupsi. 
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Lagi pula Ahok mudah kalau diminta untuk menetralkan 
keyakinannya, karena dia beragama Kristen yang paham 
tentang sosialisasi sakramen untuk bersuci, demi terikut dalam 
pengangkatan ke Surga, nan yang sekarang sedang fokus 
diadakan di kalangan umat Kristen di seluruh dunia. 
Demikian Aku melihat umat Kristen sekarang sedang fokus 
menantikan pengangkatan ke Surga. Hanya mereka belum 
tahu saja, maka mereka masih ragu atas peranan Eden. Itu pun 
disebabkan fatwa MUI sudah mendahului kepastian siapa yang 
dipilih oleh Tuhan untuk menyelenggarakan pengangkatan 
tersebut. 
Sesungguhnya mereka menunggu Yesus, tapi Al Masih (Juru 
Selamat) yang turun adalah Ruhul Kudus bersama reinkarnasi 
Maria, Ibunda Yesus, Lia Eden. Merekalah Juru Selamat itu. 
Takdir mengatakan lain, karena Aku mengarahkan umat 
Kristen menyudahi penuhanan Yesus. Yesus dan Maria adalah 
manusia. Tak ada manusia yang bisa menjadi Tuhan, Ruhul 
Kudus raja malaikat saja bukan Tuhan. Disamping itu, tak ada 
mandat mendeklarasikan Surga di dunia dan pensucian seluruh 
bangsa-bangsa kepada Yesus. 
Adapun reinkarnasinya, yaitu anak Lia Eden, Mukti Day, 
yang beragama Islam dan dia menolak dinyatakan sebagai 
reinkarnasi Yesus, tak mungkin Kutampilkan sebagai Juru 
Selamat. Dia justru Kutampilkan menjauhkan dirinya dari 
ibunya yang membawa mandat Surga. Semua nabi dan rasul di 
akhir zaman menanggung karma pengkultusan dari umatnya 
masing-masing. 
Demikian, reinkarnasi Yesus baru bisa diangkat ke Surga, 
bilamana umat Kristen menyadari kesalahan mereka yang 
menuhankan Yesus. Demikian umat Kristen belum ada 
yang meyakini kalau bukan Yesus yang akan datang untuk 
mengadakan pengangkatan, melainkan Kuberikan mandat 
kepada Eden yang didedikasikan oleh Ruhul Kudus untuk dunia. 
Persoalan takdir Kerasulan memang sepenuhnya berada dalam 
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Hak Prerogatif-Ku. Dan itu terpulang kepada ketentuan baku 
Pasal Hukum-Ku terkait dengan pengkultusan manusia terhadap 
seorang nabi. Bahwa seorang nabi pembawa ajaran agama, 
bilamana dikultuskan sebagai Tuhan, maka dia takkan sampai 
ke Surga, kecuali umatnya menyadari kesalahannya dan mohon 
ampunan kepada-Ku atas kekhilafan itu. 
Demikian Mukti Day yang sesungguhnya merasa tak terkait 
dengan penebusan dosa umat oleh Yesus Kristus, maka dia tak 
bersedia menanggung penebusan dosa umat tersebut. Adapun itu 
memang bukan dosanya, karena Yesus tak pernah menyatakan 
dirinya sebagai Tuhan. Penafian Yesus bukanlah Tuhan, sudah 
Kami adakan dengan mengemukakan suatu kenyataan bahwa 
dia bukan Juru Selamat di akhir zaman ini. Demikian Kami 
mengadakan penyadaran terhadap umat Kristen, maka terimalah 
kenyataan itu. 
Aku sudah memberitahukan Kemahabesaran Wujud-Ku Yang 
Maha Global, yang meliputi seluruh alam semesta dan seluruh 
kehidupan di dalamnya. Dan apakah ruh seorang nabi bisa 
dipersandingkan dengan Ruh-Ku Yang Maha Global dan Yang 
Memberi Kehidupan seluruh ciptaan-Ku di semesta dan seluruh 
makhluk di alam semesta? 
Bisakah seorang nabi menciptakan seekor nyamuk dari ruhnya? 
Padahal dia hanya memiliki satu-satunya ruh baginya. Seorang 
nabi tak bisa membagikan ruhnya kepada sesuatu yang di 
luar dirinya. Seberapapun dia menginginkan menghidupkan 
orang yang dicintainya atau seberapapun besar mukjizat yang 
Kuberikan kepadanya.
Ketahuilah bahwa bila seorang nabi bermukjizat, itu karena 
Aku-lah yang menginginkan dia disepakati sebagai Utusan-Ku 
di hadapan kaumnya yang harus Kuyakinkan. Adapun setiap 
nabi di akhir zaman ini wajib Kutampilkan sebagai penebus 
dosa umatnya.  Sebagaimana reinkarnasi Nabi Muhammad, 
yaitu Abdul Rachman, yang sengsara dizalimi oleh umat Islam 
sendiri karena umat Islam Indonesia-lah yang tak bersedia 
menerima kenyataan bahwa Abdul Rachman adalah reinkarnasi 
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Muhammad. Padahal umat Islam menanti-nantikan Juru 
Selamatnya, Imam Mahdi.
Demikian ketika Aku menyatakan Imam Mahdi itu adalah Abdul 
Rachman, dan dia pun diadili dan dipenjarakan. Tak hanya itu 
penebusan Abdul Rachman, dia pun mengalami sakit yang berat, 
seperti dia pernah bangkit dari kematian. Demikian, penyakit 
tetanus yang parah hampir merenggut nyawanya. 
Demikian, para nabi sedang menebus pengkultusan dirinya 
dan penyimpangan ajaran agama yang dibawanya. Demikian, 
layak semua orang harus tahu konsekuensi yang menimpa 
Utusan Tuhan bilamana ajaran yang disampaikannya menjadi 
menyimpang. 
Penunjukan Lia Eden sebagai Juru Selamat tak diberi mandat 
menyebarkan ajaran agama baru, selayak dia dengan Ruhul 
Kudus justru diwajibkan menyatakan penghapusan atas semua 
agama yang ada di dunia ini, dan menyatukannya dalam satu 
keseragaman keimanan yang memutlakkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
Amanat tersebut sungguh tak mudah dijalankan olehnya. Takkan 
ada orang yang mau mendengarkannya apalagi meyakininya. 
Apalagi janji Surga itu tak pernah diyakini teradakan dalam 
kehidupan manusia di abad modern ini. 
Peradaban manusia sekarang sudah menjangkau super teknologi 
yang tak memungkinkan meyakini adanya Utusan Tuhan seorang 
perempuan. Bilamana tak Kuadakan takdir Surga bersamanya, 
niscaya dia takkan pernah berhasil meyakinkan orang lain kalau 
dia Utusan-Ku. Demikian, dialah yang menerangkan tentang 
Surga itu, dan dialah yang akan Kutampilkan melaksanakan 
Penyelamatan-Ku. 
Betapapun di negeri Indonesia, Aku mengawali Wahyu-wahyu-
Ku tersampaikan ke kalangan umat manusia, maka Firman-
firman-Ku berbahasa Indonesia. Dan betapapun Kewahyuan itu 
niscaya mampu mengubah keadaan. Demikian sebelum Kami 
mengangkat Kerasulan itu berpindah ke Surga yang Utama di 
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luar angkasa, Kami mengadakan pewasiatan ini. 
Adapun kalau Ahok terpilih menjadi presiden, maka dia 
Kuwajibkan untuk adil terhadap seluruh umat beragama. Itu pun 
tak sulit baginya, karena sikap spiritualnya terhadap kebebasan 
beragama kerap dinyatakannya. Apalagi dia sadar betul bahwa 
Aku senantiasa mengamati gerak-gerik perilakunya. Maka umat 
Islam jangan ragu dia akan berlaku tak adil kepada umat Muslim. 
Karena semenjak dia telah Kupilih untuk menjadi Presiden RI, 
maka dia Kami urapi dengan petunjuk-petunjuk. Maka arah 
nasibnya sudah terarah, selayak dia senantiasa dalam ancaman 
bahaya, dan selayak pula dia selalu dapat selamat mengatasinya. 
Demikian, dia dalam pensucian sekaligus pelatihan baginya 
dalam menghadapi masalah-masalah berat pada bangsa 
Indonesia. Niscaya dia akan ditolak oleh karena siapa yang 
pernah mengharapkan Indonesia dipimpin oleh orang Cina dan 
beragama Kristen? 
Kondisi itu memang berat bagi Ahok, sementara dia sendiri tak 
memungkinkan dirinya bisa sampai kepada kedudukan setinggi 
itu di Indonesia. Tapi siapa yang pernah menyangka Lia Eden 
sebagai Utusan Tuhan?  Demikianpun Ahok, dia sendiri pun 
takkan pernah menyangka Aku akan mendudukkan dia di 
kursi presiden, dan sekaligus Rasul Tuhan yang mengemban 
penyelamatan bangsa Indonesia. 
Setelah Kami pernah mengupayakan pensucian seorang 
calon Presiden Indonesia yang sengaja Kuadakan, yaitu Moch. 
Tjiptardjo, mantan Dirjen Pajak, yang gagal menuntaskan 
pensuciannya. Itu karena dia tak bersedia Kami sucikan lebih 
jauh lagi. Dia menyerah kalah di tengah jalan pensuciannya. 
Tentunya, sejak itu Aku harus bisa mengedepankan penggantinya 
yang bisa tampil menyosok sebagai calon pemimpin, dan pilihan 
itu jatuh pada Ahok. Dan itu Kumaksudkan untuk menjadikan 
pengajaran, bahwa bila dari kalangan Muslim yang ingin 
Kutampilkan sebagaimana Moch. Tjiptardjo untuk menjadi 
presiden, niscaya dia tak sanggup melawan arus mainstream. 



122  

Setelah lama Kusucikan, tak terlihat tanda-tanda Moch. Tjiptardjo 
tampil sejujurnya di kalangannya kalau dia menganut ajaran 
Eden. Dia sepertinya malu mengakuinya, maka dia pun tak tabah 
kala dia Kuminta tinggal di Istana Eden meninggalkan segala 
yang dicintainya di rumahnya. Dia tabah ketika Kusucikan uang 
dan hartanya, sayangnya dunia spiritual baru yang terbentang di 
hadapannya tak berani diakuinya secara terus terang. 
Demikian setelah dia kabur tak kembali, Kami tak jadi mengajukan 
calon Presiden RI dari kalangan umat Muslim, kemudian 
Kami menggagas calon lain, yaitu Jokowi dan Ahok. Keduanya 
Kami masukkan ke ‘kawah candradimuka’ berpasangan, agar 
menjadi kekuatan yang terpadu dalam melawan angkara murka. 
Demikian setelah Jokowi jadi Presiden Indonesia yang Kuberkati, 
akan menyusul Ahok. 
Adapun presiden yang Kuberkati itu sudah Kusebutkan ada tiga 
orang, yang pertama Moch. Tjiptardjo yang adalah reinkarnasi 
Nabi Nuh dan Colombus, yang kedua Jokowi sebagai reinkarnasi 
Krishna dan yang ketiga adalah Ahok, Basuki Tjahaja Purnama 
yang adalah reinkarnasi Hanoman/Sun Go Kong. Sesuai 
dengan pengalaman pensucian mereka, ada yang diam-diam 
Kupersiapkan dan ada yang Kusucikan di Eden. Dan ada yang 
mengalami pensuciannya di ruang publik, di kancah politik yang 
padat dengan siasat-siasat kotor fitnah dan premanisme dan bisa 
terbunuh. 
Dan ada yang sengaja Kutampilkan dengan berterus terang 
menyatakan Aku memilihnya sebelum dia sendiri tahu atas 
Ketentuan-Ku akan dirinya sambil menambahkan ketangkasan 
dan keberaniannya menjadi luar biasa. Demikian, pensucian 
atas Ahok sudah terlangsungkan melalui segala masalah yang 
dihadapkan kepadanya. 
Bintang terang harus Kusematkan kepada seseorang, sesudah 
dia dapat bertahan dari kerumunan masalah dan ancaman yang 
berat untuk dipikul. Dengan begitu, Aku dapat mengenalkan 
cara bersuci ala Ahok dan Jokowi yang Kuberkati. Adapun kalau 
keduanya bertakdir berbeda, itu karena ada pembagian peranan 
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di antara mereka berdua, itu pun berbeda. 
Ketika Jokowi kedapatan pernah mengatasi masalah yang paling 
menegangkan dan kebijakannya yang tepat dan adil sangat 
ditunggu oleh bangsa Indonesia, dan tekanan atas dirinya begitu 
dilematis sehingga dia ingin berpijak di tengah tapi kurang 
cermat, karena dia kurang matang di dunia politik, kebijakannya 
tak memadai keadilannya, demikian dia seakan-akan berpihak 
berat sebelah justru kepada pihak yang seharusnya diperingatkan. 
Demikian kesalahan Jokowi itu harus ditanggungnya. 
Di Hari Pengadilan-Ku saat ini, setiap pemimpin negara 
niscaya Kujadikan contoh panutan atas Keadilan-Ku dan pula 
Pembalasan-Ku atas kebijakannya yang salah. Demikianpun 
keberkahan dan karunia bagi kebijakan yang baik. Semua hal 
itu sengaja Kutampilkan menyosok kuat di ruang publik dunia, 
dan dapat dinilai secara utuh setelah Kami melepas rilis Wahyu-
wahyu-Ku yang terkini, yang sengaja dipersiapkan. 
Dan Pengajaran-Ku untuk umat manusia di abad ini pun 
menyebar. Selalu Kuadakan panutan-panutan dari peranan orang-
orang yang beresiko tinggi dan diam-diam Kutempatkan orang-
orang yang identitas ruhnya memang menyejarah. Demikian bila 
Aku ingin mengedepankan teori hukum reinkarnasi dan hukum 
regulasi ruh di masyarakat Muslim yang tak mengenal hukum 
reinkarnasi dan regulasi ruh tersebut, walaupun sesungguhnya 
hal tersebut banyak tercantum dalam Kitab Suci Al Quran. 
Demikian umat Muslim ingin Kusadarkan adanya hukum 
reinkarnasi yang sudah tercantum di Kitab Suci Al Quran Surat 
Al-Baqarah ayat 28, Surat Al-Maaidah ayat 60, Surat Al-A’raaf ayat 
25, Surat Thaaha ayat 55, Surat Al-Hajj ayat 66, Surat Al-Mukmin 
ayat 11, Surat Al- Israa’ ayat 49-51. 

Kitab Suci Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 28:

28. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya 
mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu 
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dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian 
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan?

Kitab Suci Al Quran Surat Al-Maaidah ayat 60:

60. Katakanlah: “Apakah akan aku beritakan kepadamu 
tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya 
dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang-
orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara 
mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang 
yang) menyembah thaghut?” Mereka itu lebih buruk 
tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Kitab Suci Al Quran Surat Al-A’raaf ayat 25:

25. Allah berfirman: “Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu 
kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan.

Kitab Suci Al Quran Surat Thaaha ayat 55:

55. Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan 
kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya 
Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.

Kitab Suci Al Quran Surat Al-Hajj ayat 66:

66. Dan Dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian 
mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu (lagi), 
sesungguhnya manusia itu, benar-benar sangat mengingkari 
ni`mat.
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Kitab Suci Al Quran Surat Al-Mukmin ayat 11:

11. Mereka menjawab: “Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan 
kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula), 
lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu 
jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)?”

Kitab Suci Al Quran Surat Al-Israa’ ayat 49-51:

49. Dan mereka berkata: “Apakah bila kami telah menjadi tulang 
belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah 
kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?”

50. Katakanlah: “Jadilah kamu sekalian batu atau besi,
51. atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin (hidup) 

menurut pikiranmu”. Maka mereka akan bertanya: “Siapa 
yang akan menghidupkan kami kembali?” Katakanlah: 
“Yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama”. 
Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka 
kepadamu dan berkata, “Kapan itu (akan terjadi)?” 
Katakanlah: “Mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat”

Jelas semua Ayat Suci Al Quran di atas sudah menerangkan 
esensi dari hukum reinkarnasi. Adapun hukum reinkarnasi 
dan hukum regulasi ruh Kujelaskan, dan beginilah Aku 
menerangkan putusan hukuman bagi orang-orang yang 
Kukutuk jadi kera atau babi, atau bahkan virus. Di saat inilah 
Aku mengejakan satu demi satu akibat dari suatu perbuatan 
dosa. 
Dan tahukah kamu bahwa kalau bumi terkutuk, ialah ketika 
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binatang-binatang melata itu naik ke permukaan bumi dan 
menjalar kemana-mana, itulah golongan manusia yang dosa-
dosanya menjijikkan yang Kukutuk jadi ulat bulu atau belatung. 
Maka jaga dirimu dari berbuat dosa yang menjijikkan dan 
jangan berbuat keji dan ganas karena kamu bisa Kukutuk jadi 
ular. Dan jangan suka berbuat semena-mena karena kau bisa 
berubah kodrat jadi binatang buas. 
Kalau kau begal, suka merampas hak orang lain, kau niscaya 
akan jadi monyet. Dan kalau kau ulama yang suka berbuat 
curang dan suka berdusta tapi gampang mengecam dan suka 
mengobarkan kebencian, padahal kau dijadikan imam oleh 
umat, dan agama kau permainkan, maka jadilah kamu kambing 
berjenggot. 
Sungguh kejahanaman itu baru terlihat Pembalasan-Ku atasnya 
setelah orang itu terbangkitkan kembali, karena setelah itu dia 
akan mengalami kesengsaraan seperti apa-apa yang mereka 
perbuat dahulu. 
Tapi di akhir zaman ini ada masa Pengadilan-Ku di 
dalam kehidupan manusia, yaitu pada saat ini di mana 
Aku membalaskan langsung setiap dosa tepat setelah dia 
melakukannya. Demikianpun pahala kebajikan langsung 
Kubalaskan dengan berkah dan anugerah, tepat setelah berlaku 
kebajikan itu. 
Bahwa dari Penjelasan-Ku ini kiranya dapat diamati apa-apa yang 
akan terjadi atas orang-orang yang dengan sengaja melakukan 
perbuatan dosa dan kesemena-menaan. Tunggulah apa yang 
akan terjadi pada dirinya. Sebagaimana hakim-hakim yang 
memutus hukuman yang salah dan tokoh-tokoh politik yang 
berkoalisi melakukan tekanan konstitusional yang terstruktur 
tapi sebenarnya mereka sedang melakukan penyalahgunaan 
kewenangan atas nama legitimasi undang-undang. Sah atau 
tidaknya apa-apa yang mereka lakukan, tunggu saja Tindakan-
Ku atas mereka, satu persatu Kulemahkan mereka, dan mereka 
pun saling terpecah belah.
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Bagaimana mereka mereka-reka struktur langkah politik 
mereka? Demikian, Aku pun menggunakan jalur mereka 
sendiri untuk melemahkan daya kekuatan mereka. Niscaya Aku 
membalaskan perbuatan mereka itu dari orang dalam kalangan 
mereka sendiri. Maka Kuniscayakan tak ada pelanggaran 
undang-undang dan pidana yang tak Kubalas, dan perhatikan 
kesetimpalan Pembalasan-Ku atas semua jenis kesalahan dan 
dosa, karena itulah hukum karma. 
Adapun semua peristiwa genting yang sedang terjadi di 
Indonesia di masa kini, semuanya itu adalah faktualisasi 
Hari Pembalasan-Ku. Dan tunggulah saatnya menyaksikan 
segala pembalikan dosa-dosa karena Aku sedang menggelar 
Hari Pengadilan-Ku dan Hari Pembalasan-Ku. Dan inilah 
suasana Padang Mashyar, malaikat dan iblis saling bertarung 
di dunia manusia, suasana Armageddon yang merangkum 
suasana Neraka dan Surga. 
Maka gunakanlah waktumu sebaik-baiknya untuk 
kebajikan. Dan jauhi iblis dengan menjauhi keserakahan 
dan kecurangan. Kalau pun Aku sudah mengingatkan dan 
pula Aku sudah berkenan menunjuk Ahok sebagai Presiden 
Indonesia, jangan ragu, sebab Aku sudah menetapkan suatu 
takdir bagi Indonesia, bahwa hanya kepada orang yang sudah 
Kutetapkan saja anugerah Pertolongan-Ku dapat Kuberikan. 
Lia Eden tak mengenal Ahok, demikianpun sebaliknya. Tak 
ada hubungan apa pun yang menautkan Eden dengan Ahok. 
Percayalah!
Wahyu-Ku ini ditulis Lia Eden pada saat periode Ahok sedang 
diricuhi oleh FPI dan persekongkolan DPRD dan publik 
yang mengatasnamakan masyarakat Betawi. Dan lihatlah 
apa saja yang dipakai mereka semua untuk menjatuhkan 
Ahok dari jabatan Gubernur DKI dan bagaimana Ahok tetap 
bisa bertahan walau sendirian. Niscaya itulah pengayoman 
dari-Ku. 
Tapi penulisan buku ini tertunda karena kesibukan 
menuliskan Wahyu-wahyu-Ku untuk hal yang lain, dan 
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berlanjut lagi pada saat Ahok terlihat akrab dengan Budi 
Waseso, Kabareskrim yang Kutegurkan itu. 
Episode pensucian Ahok sudah Kumulai di buku Masa 
Depan Indonesia, walau dia sendiri belum menyadari 
keberadaan namanya di Ayat-ayat Suci Eden. Tapi, Ahok 
sudah tercatat karakter sifatnya yang pemberani dan ceplas-
ceplos. Dia sering difitnah. Seseorang yang terfitnah takkan 
jatuh karena fitnah, sebab dia sadar dia tak salah. Fitnah itu 
justru jadi benderang kebenarannya karena fitnah takkan 
menenggelamkan, karena kebenaran akan bangkit mengubur 
fitnah. Derita karena fitnah mensucikan seseorang, menjadi 
berkah atas keteraniayaannya dari fitnah. 
Fitnah kalau dikompromikan ramai-ramai, akan menjadi 
suatu kolaborasi kejahatan. Dan kalau ditujukan untuk 
pemakzulan, maka ada janji untuk hal semacam itu. Yaitu 
Kami-lah yang akan menetapkannya tetap di posisinya, 
dan bahkan bisa ditingkatkan di posisi yang lebih tinggi. 
Demikian, Kami sedang memberlaksanakan ketentuan itu. 
Namun, di samping keluhuran budi Ahok, juga telah 
ditengarai dia mau bertransaksi hukum. Itu memang sudah 
merupakan kelaziman di ranah politik. Ahok tak merasakan 
itu sebagai dosa besar, yang penting kedudukannya aman, 
dan Haji Lulung dan DPRD dapat dibungkam. Strategi 
semacam itu tak elok, tapi biarlah publik yang kelak 
membaca buku ini akan bersaksi melihat bagaimana Ahok 
Kusucikan.
Dengan pertimbangan itu, Aku ingin berprakarsa menolong 
umat Muslim melalui peranan Ahok yang Kuanggap aman 
dapat menerapkan Perundang-undangan dan Hukum Tuhan. 
Kalau umat Muslim seperti FPI pernah mati kutu melawan 
Ahok yang sendirian melawan ribuan laskar FPI yang 
garang, apalagi kalau dia yang jadi presiden dan sekaligus 
Rasul Tuhan. Demikian pengalaman Ahok dilawan FPI yang 
ditakuti oleh siapa pun. 
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Yang tahu peranan FPI selama ini akan bercermin bahwa 
seorang Ahok tak termakzulkan oleh DPRD maupun oleh 
FPI, tentu orang bertanya apa yang diandalkan Ahok. 
Ketahuilah bahwa setiap pertarungan sengit di antara 
sekelompok besar orang yang melawan seseorang yang 
mengandalkan nyalinya sendiri saja, niscaya itu adalah 
Perlindungan Tuhan kepada orang itu. 
Nan, demikian fenomena Ahok yang akan Kujadikan Presiden 
RI dan Rasul Tuhan. Publik Indonesia sudah mengenali 
karakternya yang pemarah tapi punya nyali, kurang santun 
tapi berbudi. Tipikal Ahok yang taat pada konstitusi sudah 
dibuktikan olehnya. Niscaya dia dapat dipercaya akan patuh 
pada Hukum Tuhan sehingga dia selamanya baik dan benar 
dalam memerintah. Dan selamanya adil terhadap semua 
golongan di Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia pun akan 
kembali berbudaya luhur, santun dan bisa suci sehingga 
dapat Kuselamatkan. Demikian kepada Ahok dan bangsa 
Indonesia, terimalah solusi baik dari-Ku ini. 
Dan kepada Basuki Tjahaja Purnama, Ahok, Kubaptiskan 
sakramen suci ini untuk berdedikasi pada Indonesia. Untuk 
itu Anda harus bersumpah suci demi bangsa Indonesia. 
Anda wajib berkomitmen menempuh hidup suci sesuai 
dengan kesucian penerima mandat sebagai salah satu 
Rasul Tuhan yang terpilih untuk mengadakan perdamaian 
dunia, dalam kedudukannya sebagai Presiden Indonesia 
yang wajib mengurusi pensucian bangsa Indonesia, dan 
wajib mengurusi semua yang terhadirkan sebagai limpahan 
perhatian dunia ke Indonesia dengan baik dan benar, halal 
dan suci, dan berkeadilan secara seksama tanpa kecuali. 
Demikian Pewasiatan-Ku untuk Indonesia dan Ahok. 
Selayak perencanaan Ahok untuk jadi Presiden Indonesia 
di akhir zaman ini. Sesungguhnya dia Kupersiapkan untuk 
membawa bangsa Indonesia memasuki masa Kala Surasa. 
Dan inilah masa zaman edan, yaitu masa Kala Bendu. 
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Akeh wong wani nglanggar sumpahe dewe, akeh wong ora netepi 
janjine. Menungsa padha seneng nyalah. Wong jahat ingkang 

ngumbar nafsu angkara murka malah diangkat-angkat, nglara`ake 
ati sing duwe nurani. Diparingi pemimpin becik dikuya-kuya. 
Keblebegan amburadule jaman, diingar-ingar panguwasane.

Wong ala kapuja, wong apik-apik ditampik-tampik lan padha 
kapencil. Akeh wong becik saya sengsara, wong salah dianggep 

bener, sing bener dianggep salah.

Gubernur sing wani nanging bener dianggep wong kafir sing 
ngumbar omongan kasar. Agawe rame-rame dimusuhi wakil rakyat 

sing ngedan korupsine. Sing wani salah malah dipuja leres.

Akeh wong mendem donga. Ngarani dhewe agomone sing paling 
bener. Ukum agomo dilanggar. Nyantri ndadi radikal.

Prikamanungsan diiles-iles, ora pati nyadar yen salahe kebangeten. 
Durjana saya sampurna. Ular-ular dadi ngumbar gething. Dadi bener 
dadi salah sak karepe, sing penting menang lan kuwasa. Kana-kene 

saya angkara murka, ukuman hakim ora adil.

Wakil rakyat mboseni kelakuane. Polisi mitenah ngalor-ngidul, 
ngambra-ambra ukum sak kuwasane. Sing sawenang-wenang 

rumangsa menang. Ora dadi kalah, ora rumangsa salah. Praperadilan 
dadi andelan koruptor, diarani Sarpin efek. KPK kojur direpoti 
praperadilan saka ngendi-ngendi, malah saya dibelani ICW lan 

masyarakat anti korupsi, amarga dibelani Gusti Allah.

Akeh pangkat sing jahat lan ganjil, malah digadang-gadang parpol 
rame-rame. Susah dielingke, malah padha ngumbar nafsu angkara 

murka, nggedhe`ake duraka.

Dumadak sugih amarga korupsi kebangeten, dumadak mlarat 
amarga bandhane sak pirang-pirang karampas KPK njur dikunjara. 

KPK disengiti, KPK ditresnani.

Aja nganti koruptor kuwat amarga Sarpin efek lan dibelani polisi. 
Sara tapi bener, menang aja sebab kaluputan. Njur Indonesia katon 
dadi neraka jahanam, amarga begal padha ndugal, rampok mbobol 
ATM saya ndadra. Gembong narkoba dipateni ora ngapoake. Wong 

jahat ditampa dadi wakil rakyat. Wong suci dibenci.
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Inilah masa Kala Bendu yang memerlukan pemimpin yang 
punya nyali. Ketika umat manusia memandang sepele pada 
autentisitas kebenaran, seharusnya tak perlu bertanya mengapa 
kejahatan semakin meningkat sehingga kedurjanaan saling 
mendukung dan saling menyiasati kebenaran sebelum kesucian 
dapat ditampilkan. Kami adakan kebenaran menantang menjadi 
seperti tirani, tapi suara pemarah yang lantang tapi benar itulah 
yang diperlukan oleh bangsa Indonesia saat ini yang diliputi 
keangkaramurkaan dan kejahatan. Jadi harus ada kebenaran 
yang lantang. 
Adapun perihal ISIS ataupun terorisme dari kelompok lain, 
biarlah Aku yang akan mengurusnya supaya umat manusia tak 
menganggap Aku membiarkan hal itu berlarut-larut. Malaikat 
Jibril akan datang memandu negara-negara untuk bersatu-
padu menunaikan program pensucian bangsa-bangsa sehingga 
semua bangsa-bangsa dapat terliputkan dalam Penyelamatan-
Ku. Karena sungguh, program pensucian bangsa-bangsa dan 
pengangkatan ke Surga sudah harus difokuskan. 
Kalau selama kurun waktu akhir-akhir ini dunia disibukkan 
mengatasi masalah ISIS, maka adalah baik kalau dunia mau 
melihat solusi yang Kutawarkan ini adalah jauh lebih baik, 
hemat dan bisa menjauhi pertempuran. Dan Kunyatakan bahwa 
inilah cara satu-satunya yang terbaik, yang harus diutamakan 
oleh semua bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia, yaitu 
penyatuan semua agama. 
Aku sudah menghapuskan pengharaman daging babi karena 
dulu itu penempatan ruh kutukan Kuberikan kepada babi, kini 
itu Kubatasi. Kutukan-Ku untuk manusia menjadi babi kini 
hanya terbatas pada mereka yang masih menolak penghalalan 
daging babi, padahal Aku sudah menghalalkannya, dan mereka 
marah dan protes. Terlebih-lebih kalau melawan Kebijakan-Ku 
ini, maka merekalah yang akan berubah kodrat jadi babi. Maka 
babi tak berbahaya bila dikonsumsi, sebab ruh jahat sudah 
tak Kumasukkan ke babi, melainkan hanya ruh mereka yang 
fanatik mengharamkan babi. 
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Mengarahkan penyatuan semua agama, mau tak mau Aku harus 
mengangkat pengharaman daging babi bagi umat Islam. Tapi 
apa susahnya menerima babi halal? Coba bandingkan itu dengan 
kerepotan mengurusi label halal yang malah menghalalkan 
korupsi dari sosialisasi mewajibkan pelabelan tersebut. Dan 
itu lebih haram dari sekedar makan babi. Aku menginginkan 
semua umat beragama bila menyatu, tak lagi mempersoalkan 
hidangan yang tersaji, menyangkut pengharaman daging babi. 
Perdamaian semua umat beragama jauh lebih penting daripada 
sekedar mempertahankan pengharaman daging babi. 
Sebagai sumber protein hewani yang lezat, bila dihalalkan 
dapat mencairkan perbedaan antara umat Muslim dengan umat 
agama lainnya yang tak mengharamkan babi. Terbukti nanti, 
orang-orang yang diselamatkan Surga, yang berbangsa-bangsa, 
akan menyatu di Surga yang kalau mengadakan perjamuan 
terdapat juga hidangan babi. Jadi di Surga orang memakan babi 
juga. Kehalalan daging babi sudah Kupastikan, dan simaklah 
obyektivitas pengurangan ketegangan oleh Fatwa-Ku itu, dan 
perhatikan kelegaan semua orang dan semua umat. 
Damailah melalui penyatuan semua agama dan segala 
pemaslahatan pensucian bangsa dan persiapannya untuk 
berpindah ke bumi yang lain dapat terselenggara lebih efektif. 
Dengan demikian, ISIS akan terperangah dan tak berani 
bertindak keji semau-maunya lagi. Bukankah mereka katanya 
berjuang untuk Tuhan dan agamanya? Dan Kubuktikan 
bahwa Aku tak membela dan mengayomi ISIS, walau mereka 
menyatakan berjuang untuk agama dan Tuhan. Untuk itu saja, 
mereka jelas akan kekurangan nyali untuk semena-mena lagi. 
Perubahan peta politik dunia tak akan lagi memperhitungkan 
keberadaan ISIS, karena ISIS bukan lagi ancaman setelah 
ISIS tak lagi laku propagandanya dan kekurangan dana serta 
fasilitas, setelah mengalami gempuran-gempuran habis-habisan 
oleh pasukan koalisi yang tak lagi ragu menghabisi ISIS yang 
tak ber-Tuhan itu. Karena Aku sudah resmi mengatakan tak 
ada Tuhan di kalangan mereka, sebab Tuhan tak membenarkan 
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jihad mereka, dan Aku justru berada di pihak yang menentang 
ISIS. 
Dan kalau mereka masih mau menebarkan kekejiannya, para 
pendukungnya sudah punya logika lain setelah dunia tentram 
dalam perdamaian oleh penyatuan semua agama dan setelah 
Surga eksis diakui. Daripada berbuat keji karena ikut ISIS, lebih 
baik bergabung mencari jalan ke Surga yang sudah pasti. Dan 
apalagi yang mau ditawarkan ISIS kalau jalur ke Surga bukan 
milik mereka? Surga sudah Kuadakan dengan bukti empiris dan 
bukti Karunia-Ku yang mengglobal. Jadi bukti Surga apa yang 
akan ditampilkan ISIS? Maka mereka semua akan kehilangan 
pegangan. Demikian mereka roboh, kalah dalam kenistaan. 
Adapun di sini Aku pernah mendirikan Surga dan Kerajaan-
Ku. Kalau itu pada kenyataannya menjadikan takdir Indonesia 
terkutuk, tapi inilah Cara-Ku dalam menerapkan keadilan 
Pengadilan-Ku dan Penghakiman-Ku dan Penyelamatan-Ku 
untuk Indonesia. Dan beginilah Ahok yang identitas ruhnya 
adalah Sun Go Kong yang mencari Kitab Suci. Demikian, alkisah 
Ahok ketika jadi Sun Go Kong berlanjut menemui kesuksesannya 
dalam menyusuri cita-citanya itu, Kukedepankan hal itu dengan 
ayat yang tertera dalam Kitab Suci Al Quran Surat Al ‘Ankabuut 
ayat 5. 
Dan bacalah Kitab Suci Al Quran, maka kau akan menemui 
Perjanjian-Ku yang saat ini sedang Kugenapkan dalam Surat Al 
‘Ankabuut ayat 5. 

Kitab Suci Al Quran, Surat Al ‘Ankabuut ayat 5:

5. Barangsiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, 
maka sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah itu, 
pasti datang. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui.

Demikian, inilah Perjanjian-Ku kepada umat Islam yang 
menginginkan pertemuannya dengan-Ku. Jadilah suci dan 
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netralkan keyakinanmu, dan umat Islam pun akan Kubawa ke 
Surga, demikian di sanalah pertemuan dengan Allah. Dan juga 
Ahok yang ruhnya mengandung perjanjian untuk menemukan 
suatu Kitab Suci, dan inilah Kitab Suci itu. Demikian perjanjian 
Ahok Kutautkan dengan Perjanjian-Ku untuk umat Muslim 
Kusatukan dalam ayat ini, Surat Al-’Ankabuut ayat 5. 
Bahwa bila kamu kebingungan mengatasi masalah radikalisme, 
dan kamu ingin mendapatkan kepastian langkah yang 
tepat, maka jadilah umat-Ku yang satu. Barangsiapa yang 
mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sungguh waktu 
yang Kujanjikan tersebut adalah masa sekarang ini, ketika 
Aku berkenan menurunkan Surga-Ku dan Wahyu-wahyu-Ku 
kembali. Dan sungguh inilah cara satu-satunya solusi bagi 
umat Islam yang sedang kebingungan mencari solusi mengatasi 
masalah radikalisme dan masalah ISIS. 

Tinggalkan Islam dan tinggalkan 
radikalisme umat Islam yang 

asubstansial, karena yang 
substansial itu adalah Kitab Suci Al 

Quran, terbukti terjaga substansinya 
melalui Wahyu-wahyu-Ku yang 

terkini, dan melalui pelaksanaan 
Amanat-amanat-Ku yang justru 

mengena untuk pelurusan akidah 
Islam. Maka perlu Kutegaskan 

bahwa tak ada Tuhan di luar 
penyatuan semua agama! Percayalah! 
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Substitusi Islam pada penetralan keyakinan takkan berdampak 
apa-apa, karena yang Kuwajibkan adalah kesucian ibadah yang 
universal dan yang berasaskan berkeadilan secara seksama. 
Keluhuran dan kesucian agama-agama justru mengalami 
peningkatan kualitas, bahkan berkualitas Surga yang 
sesungguhnya. 
Adapun susunan langkah Strategi-Ku yang tanpa setahu 
mereka berdua, telah melibatkan Jokowi dan Ahok. Jikalau 
mau mengingatkan umat Muslim radikal, harus Kuadakan 
sosok tokoh yang pemberani dan tahu bagaimana melakukan 
perlawanan terhadap tirani mayoritas. Jokowi membuktikan 
dengan keegaliterannya dan kesabarannya, dan kerja kerasnya. 
Ahok sudah membuktikan hal itu dengan ketahanannya 
dikerubuti tekanan mayoritas. Kalau dia berhasil, maka sosok 
Ahok dapat diunggulkan menjadi presiden yang bisa adil dan 
menyejahterakan. 
Umat Muslim Indonesia Kuhadapkan kepada penetralan 
keyakinan. Maka yang pantas memimpin Indonesia dan yang 
Kuberkati, niscaya Kupilih dari kalangan minoritas. 
Kepada Ahok Aku membuat perjanjian bahwa bila dia tidak adil 
sedikitpun, niscaya Aku bereaksi atas perbuatannya itu dengan 
menghadapkan Ahok dalam kesulitan yang tak tertangani 
olehnya dan urusannya itu sebagai batu ujian yang telak. 
Sebagaimana ucapan-ucapannya yang sering kebablasan itu, 
dia dipojokkan oleh publik dan dia ditegur oleh berbagai pihak. 
Dan menurut-Ku, Ahok bisa belajar dari pengalaman itu, bahwa 
sandungan batu ujian akan Kuadakan kapanpun dia Kunilai 
tersalah atau tak adil, walau itu disebabkan oleh karena tekanan 
keadaan atau karena kurang perhatian dan perhitungan. Tapi 
dia wajib bertahan suci dan benar, dan senantiasa mematuhi 
Hukum-Ku. 
Adapun yang bisa dipetik dari pengalaman Jokowi itu adalah 
kejelasan Ketentuan-Ku atas fitnah, bahwa keteraniayaan 
difitnah justru menghidupkan dukungan dan anti-fitnah di 
masyarakat dan menghasilkan kemenangan. Dan Pembalasan-
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Ku atas fitnah pun seksama sudah terkedepankan melalui 
pelemahan dan kegagalan pada pihak pemfitnah. 
Adapun susunan langkah Strategi-Ku bagi Indonesia, nan 
Aku melintas melibatkan takdir Jokowi dan Ahok. Keduanya 
itu menurut-Ku pantas diapresiasi sebagai pejuang yang 
memerdekakan bangsa Indonesia dari sistem yang korup, 
yang telah lama membelenggu Indonesia selama ini. Dan 
tanpa disadari oleh mereka sendiri, malaikat ikut berinisiatif 
melapangkan jalan mereka berdua bisa sampai ke tampuk tahta 
kepresidenan. 
Demikian seberapapun hambatan yang menghadang, mereka 
berdua tetap berhasil mengatasi setiap kendala kebenaran dan 
konsisten mengalahkan fitnah. Fitnah seribu, berakal sejuta, tapi 
dengan satu kebenaran kukuh dan suci, fitnah teratasi. Demikian 
tipikal orang-orang yang memang sengaja Kami hadapkan 
untuk tujuan tertentu yang sudah Kami rancang. Adapun body 
language mereka lucu dan menarik dan bisa berkelit layaknya 
ksatria memainkan pedangnya yang tak melukai dan menyakiti, 
tapi menang. Demikian anugerah berkah bila itu mau diamati. 
Maukah melihat itu sebagai contoh bagaimana Cara-Ku dalam 
menetapkan suatu takdir? Maka tak ada yang bisa menilai dari 
mana segala kebetulan yang mewujudkan peranan Jokowi dan 
Ahok sampai mereka bertahta, melainkan hanya bisa dengan 
berprasangka baik bahwa semua itu semata-mata takdir dari 
Tuhan. 
Dengan demikian akuntabilitas segala pekerjaan dan tanggung 
jawab Ahok  harus tertuju sepenuhnya terhadap-Ku, nanti 
bilamana dia sudah bertahta. Sebab Aku tak mau bangsa 
Indonesia kecewa atas Pilihan-Ku itu. Namun, dia masih perlu 
disucikan, karena hanya kesucian seorang presiden itulah yang 
bisa menjamin pemerintahannya penuh berkah dan dapat 
bertahan dari segala marabahaya dan percobaan pembunuhan 
atas dirinya. Ahok kalau tidak suci, bisa terbunuh juga, seperti 
Jokowi yang malang itu. Maka, dia wajib suci agar selamat dan 
dapat menyelamatkan bangsa Indonesia. 
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Sungguh, ISIS akan mengancam lagi akan membunuh Ahok, 
yang tak memberi jalan pada radikalisme di Indonesia, karena 
dia mengemban secara langsung mandat penetralan keyakinan 
umat Muslim. Dan itu sungguh tak menyenangkan ISIS. 
Akan tetapi, Aku senantiasa mengayomi kepemimpinan Ahok 
bila dia suci. Dan Aku senantiasa tahu bahaya-bahaya yang 
mendekati Ahok. Maka Ahok senantiasa tahu bagaimana 
menghadang bahaya-bahaya itu dan menghadapi perlawanan 
ISIS. 
Karena sungguh, Aku Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 
apa-apa yang direncanakan ISIS, yang ditakuti oleh seluruh 
bangsa-bangsa di dunia itu. Maka, kepada seluruh bangsa-
bangsa Aku menawarkan solusinya, damailah dan terimalah 
penyatuan agama dari-Ku. Kalau seluruh umat beragama 
mau menyatukan keyakinannya, untuk apa mengkhawatirkan 
terorisme dan ISIS karena mereka sesungguhnya menginginkan 
Surga juga.
Wapres Jusuf Kalla menganjurkan pengantisipasian 
kemungkinan melimpahnya warga Negara Indonesia yang 
terhasut menjadi teroris ISIS yang menjanjikan gaji besar yang 
menggiurkan sambil berjihad, ialah melalui ideologi tandingan 
dan melalui penguatan nilai-nilai agama, ideologi kebangsaan 
dan keyakinan yang benar. Padahal pemahaman atas ajaran 
Islam sudah tak bisa diluruskan lagi, bagaimana itu bisa 
dijadikan sebagai ideologi tandingan? 
Dan bagaimana mengadakan penguatan nilai-nilai agama kalau 
nilai-nilai agama terutama telah terpakai untuk memusuhi dan 
membenci dan intimidasi? Kalaupun ada yang berbeda dari itu, 
tapi nilai-nilai agama juga sudah terpakai untuk hal-hal yang 
tak kurang mudaratnya karena terpakai untuk penggalangan 
suara demi kekuasaan, dan dari sanalah terbitnya alasan untuk 
korupsi dan menyuap. 
Masih kurang terpandangkah kemunafikan dan kejahatan 
dan kecurangan politik demi meraih kekuasaan?  Adapun 
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lainnya yang tak kalah menistakan ialah korupsi uang haji dan 
pengadaan Al Quran dan korupsi buku agama. Uang korupsi 
dipakai naik haji itu pun sudah lazim. 
Adapun orang-orang berjilbab dan memakai cadar tak lagi 
memberi nuansa keimanan yang baik, sebab para terdakwa 
di persidangan sengaja menutup muka dengan jilbab dan 
cadar. Perempuan kriminal itu malu diketahui wajahnya 
sehingga mereka menutup wajahnya dengan jilbab dan cadar. 
Demikianpun pencuri-pencuri perempuan di hypermarket 
memakai cadar dan menyembunyikan barang curiannya di 
balik gaunnya yang longgar yang berwarna hitam. 
Kini para penjahat sengaja menyembunyikan identitasnya dengan 
menggunakan atribut-atribut keagamaan supaya tak ditengarai 
siasat kriminalitasnya. Maka bagaimana cara menguatkan 
nilai-nilai agama kalau arah ke sana tak memungkinkan lagi? 
Penggunaan atribut-atribut agama menjadi sangat konyol ketika 
bendera ISIS yang melafalkan syahadat itu telah membuat bulu 
kuduk semua orang di dunia merinding. 
Pelurusan Islam sudah pernah Kami adakan langsung 
melalui Firman-firman-Ku sendiri. Tapi nyatanya kekurangan 
pengetahuan umat Islam tentang ketentuan Kewahyuan telah 
mengakibatkan kedurhakaannya kepada-Ku. Jadi, bagaimana 
mau mengadakan penguatan nilai-nilai agama Islam, padahal 
Aku sudah lama berketentuan telah menghapuskan agama 
Islam, berikut penghapusan atas semua agama? Maka, nilai-
nilai agama justru semakin longgar dan tak berketentuan untuk 
dijadikan keyakinan yang benar. 
Dan adapun ideologi kebangsaan pun sudah lama luntur. 
Kebiasaan korupsi dan menyuap di kalangan penyelenggara 
negara dan perebutan kekuasaan yang semakin tak bermoral dan 
tak beretika menyebabkan perubahan habitat pada masyarakat. 
Semua pun menganggap korupsi dan suap itu sebagai suatu hal 
yang sudah seharusnya. 
Penyelenggaraan pemilu dan pilkada melibatkan masyarakat 
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jadi tak berpendirian dan berkurang rasa nasionalismenya. 
Itu karena slogan-slogan pemilu yang didukung partai-partai 
terbukti hanya slogan saja, janji-janji pemilu tak ditepati setelah 
berkuasa. Dan masyarakat pun senang menjual suaranya 
pada saat pemilu dan pilkada. Jadi rasio uang mengalahkan 
rasio ideologi kebangsaan, semua bisa diadakan asal bisa 
membayar. Suara bisa diberikan walau slogan itu abal-abal dan 
tak menyentuh hati nurani dan walau kebenaran itu tak bisa 
dibuktikan, maka masyarakat terbiasa berdusta dan dibayar 
suaranya. 
Demikian jiwa patriotisme tak bisa diharapkan lagi karena 
tak ada panutan yang berkesan secara mendalam, yang 
memberikan contoh penauladanan. Bahkan setelah Aku dengan 
sengaja mendudukkan Jokowi dan Ahok berpasangan sejak jadi 
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, yang menurut-Ku keduanya 
memiliki tipikal sifat egaliter dan kesungguh-sungguhan 
ingin mereformasi mental bangsa Indonesia, dan keduanya 
pekerja keras yang konsisten membangun apa-apa yang harus 
diperbaiki. Sungguh mereka berdua dapat memberi panutan. 
Sayangnya, budaya protes dan penggalangan demonstran 
bayaran menghantui kebijakan-kebijakan dan langkah mereka. 
Sungguh Aku sengaja mensinkronkan mereka berdua agar 
jadi ikon pemimpin Indonesia yang membawa perubahan di 
Indonesia, yang selama ini tenggelam dalam budaya korupsi 
dan hedonisme. Sayangnya, mereka berdua diliputi sandungan-
sandungan dari kelompok orang-orang mapan yang tak suka 
adanya perubahan. Dan mereka pun disibukkan melawan fitnah 
dan tekanan-tekanan yang terorganisir. Sungguh tak mudah 
menguatkan nilai-nilai kebenaran dan ideologi kebangsaan. Itu 
sesulit menegakkan benang basah yang kusut. 
Ahok jadi terkenal karena ucapannya yang ceplas-ceplos dan 
pemarah tapi pemberani. Tapi dengan karakternya itulah dia 
bisa menghadapi kecurangan dan antipati dari pihak lawannya 
yang mendominasi DPRD. 
Orang jujur dan pemberani dan tak takut atas apa pun, sehingga 



140  

fenomena Ahok mencengangkan semua orang, tapi itulah 
cara Kami mengedepankan karakter seseorang yang sengaja 
ditampilkan pada situasi yang hingar-bingar oleh protes dan 
fitnah. Demikian, dia dapat mengatasi keadaan dan bisa menjadi 
inspirasi bagi gubernur-gubernur lain yang mendapat problem 
yang sama. 
Ahok adalah reinkarnasi tokoh Sun Go Kong, ksatria monyet 
yang sifatnya persis Ahok. Kalau dia jadi gubernur, jadilah 
dia seperti Ahok itu, baik, berdedikasi, jujur, pekerja keras, 
rajin, penuh perhatian, berani mengaku salah dan meminta 
maaf, paham keadaan dengan baik, berani tampil mandiri 
menghadapi segala bangsat seberapa pun garangnya dan 
betapapun terhormatnya kedudukannya. 
Hanya monyet yang berjiwa ksatria yang bisa berlaku seperti itu. 
Jadi pahamilah Ahok sebagai orang yang sengaja Kutampilkan 
untuk mengubah karakter bangsa Indonesia dan memperbaiki 
sistem birokrasi yang penuh dengan koruptor. 
Sungguh, Ahok itu tak lain juga adalah Hanoman si kera sakti. 
Nilailah kesamaan karakter sifat Ahok dengan Sun Go Kong 
dan Hanoman, demikian sekaligus Aku menerangkan aplikasi 
hukum regulasi ruh dan hukum reinkarnasi melalui identifikasi 
ruh Ahok yang sebelumnya. Dan hal itu pun sengaja Kuadakan 
untuk mengakurkan semua agama. Bahwa pada kenyataan atas 
Ahok yang reinkarnasi Hanoman dan Jokowi yang Krishna, 
terdapat pertautan takdir di zaman dahulu dan yang sekarang, 
maka masihkah mau mengkotak-kotakkan agama? Sekarang 
Jokowi beragama Islam dan Ahok beragama Kristen. 
Sungguh Ahok adalah keturunan Cina, maka dia selalu 
ditentang oleh FPI dan pihak-pihak yang menggunakan FPI 
untuk kepentingannya. Tapi apa Peduli-Ku dengan kecinaan 
Ahok? 
Semua orang yang berintegritas tinggi dan pemberani di jalan 
kebenaran dan bertanggung jawab, niscaya dia lebih baik untuk 
menjadi pemimpin negara yang sedang membutuhkan tokoh 
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pemimpin yang pemberani dan bersedia suci demi membangun 
kembali dan demi memperbaiki karakter bangsa Indonesia. 
Demikian, Kami akan mensucikan Ahok demi melengkapi 
karakter baiknya menjadi suci, dan itu demi keberkahan atas 
Indonesia dan sehingga dapat keluar dari keterkutukannya. 
Soal ucapan-ucapannya yang melukai hati itu, nanti juga 
dia akan meminta maaf kalau diingatkan atau diprotes. Tapi 
sesungguhnya Ahok lembut hati terhadap orang-orang yang 
tidak curang. Dan kalau dia tahu kalau Aku berpihak padanya, 
nanti dia juga akan malu kepada-Ku kalau dia tak menyurutkan 
sifat pemarahnya dan tak menyudahi kebiasaan ceplas-
ceplosnya yang melukai hati orang lain. Demikian, dia akan suci 
dan akan menjadi penyelamat bangsa Indonesia, dan bisa keluar 
dari keterkutukan. 
Ahok bukan orang gila kekuasaan. Dia adalah seseorang yang 
dalam regulasi ruhnya, dia sedang beranjak naik ke kodrat yang 
mulia. Dari batu menjadi monyet dan beranjak menjadi manusia 
yang terhormat dan dimuliakan. Semua orang yang ruhnya 
terindikasi menanjak naik, niscaya takdirnya terkondisikan 
beranjak dari makhluk yang kodratnya buruk sebagaimana 
monyet. 
Maka perjalanan takdir Ahok menjadi cara bagi-Ku untuk 
menjelaskan hukum reinkarnasi dan hukum regulasi ruh yang 
terfaktual karena identitas ruhnya sudah terindentifikasi sebagai 
monyet ksatria, sehingga dapat segera ditelaah secara empiris 
untuk mengenali identitas ruh melalui kesamaan karakter yang 
signifikan. Dan dari sana, dapat dikenali pula perjalanan ruh 
yang mengarah ke takdir baik yang akan beranjak semakin 
membaik. 
Adapun proses itu merupakan pembuktian sistem regulasi ruh 
yang berputar searah, seperti jarum jam yang tak mungkin 
menuju ke arah sebaliknya. Malaikat suci bila meninggalkan 
takdirnya, niscaya perjalanan takdirnya akan sampai ke takdir 
menjadi iblis. Setelah itu, baru bisa menjalani takdir yang lebih 
baik secara bertahap. Dalam menempuh zaman yang amat 
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panjang (ribuan tahun), dia dimungkinkan baru bisa kembali 
memasuki takdir malaikat. 
Destinasi takdir mulia adalah takdir malaikat, dan destinasi 
takdir terburuk adalah bertakdir jadi iblis. Perjalanan ruh 
mengikuti aliran hukum regulasi ruh dan hukum reinkarnasi. 
Determinan suatu takdir baik adalah pahala kebajikan. Jokowi 
tak sedang berjalan seiring arah dengan Ahok, Krishna dari ras 
dewata/malaikat, sedangkan Ahok dari takdir yang sebaliknya. 
Kini mereka berdua bertemu di satu titik zaman, yaitu di 
zaman pembalikan kodrat, tertuju oleh kiamat yang sedang 
terlangsungkan sekarang ini. Maka terselenggarakanlah Hari 
Pengadilan Tuhan dan Hari Penghakiman Tuhan. Dan pada 
saat inilah penentuan pertukaran kodrat seluruh makhluk-Ku 
di atas bumi ini.
Perjalanan takdir Jokowi-Ahok adalah contoh perjalanan takdir 
yang bersilangan. Nan, persilangan perjalanan takdir tersebut 
tak perlu diprihatinkan oleh Jokowi, itu karena perjalanan 
takdir Jokowi yang sedang ‘turun tangga’ itu tak serta merta 
akan sampai ke destinasi kodrat buruk. Terutama kalau Jokowi 
berhasil memelihara trah malaikat di dalam dirinya sebaik 
mungkin sehingga kodratnya yang mulia bisa dipertahankan 
lama. Dan dia punya kesempatan besar kala jadi presiden 
sekarang ini, maka jangan sampai melakukan kebijakan yang 
salah. 
Kebijakan yang salah dari seorang presiden, kemudaratan 
kesalahan itu meluas meliputi jumlah seluruh rakyatnya, maka 
penebusan kesalahan tersebut berat. Akan tetapi, kebijakan-
kebijakan yang baik juga berpotensi menyelamatkannya untuk 
mempertahankan lebih lama kodrat mulianya. 
Adapun Ahok sedang berjalan ke takdir yang lebih baik, 
demikian Kutawarkan kepadanya untuk menjadi Rasul-Ku. Dan 
untuk bisa menjadi Rasul-Ku, maka dia Kupilih jadi Presiden 
RI yang berikutnya supaya dia berjuang keras menyelamatkan 
bangsa Indonesia. Nah, sudah Kuterangkan hukum regulasi ruh 
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dan hukum reinkarnasi dari takdir yang terpilah antara Jokowi 
dan Ahok. 
Kuterangkan pula persilangan takdir antara Adam dan Hawa 
pada mantan suami Lia, yaitu Aminuddin Day dan Lia Eden. 
Adam adalah penjelmaan malaikat jadi manusia, sedangkan 
Hawa berasal dari trah iblis. Keduanya menjelma menjadi 
manusia dan dipertemukan di Taman Eden, yang sesungguhnya 
Taman Eden purba itu juga berlokasi di wilayah Indonesia. 
Dari perjalanan takdir Lia Eden dan mantan suaminya, 
Aminuddin Day, terdapat penjelasan yang setara dengan 
penjelasan takdir Jokowi-Ahok. Adapun perjalanan takdir Lia 
Eden sudah memasuki periode termulia karena dia sudah jadi 
Rasul-Ku yang menduduki tahta Ratu Surga Eden. Dan peristiwa 
tersebut menjadi suatu pernyataan dari kehakikian bahwa Ratu 
Surga itu niscaya berasal dari golongan iblis. Selayak Penuturan-
Ku tentang regulasi ruh dan reinkarnasi baru dapat dijelaskan 
bilamana ada peristiwa yang menjelaskan hal itu dan ada tokoh-
tokohnya yang ditampilkan berdasarkan ketentuan takdirnya 
masing-masing. 
Menjadi Ratu Surga tak nyaman disebutkan bahwa itu jatah 
iblis. Tapi di zaman ini, semua orang melihat bagaimana 
perjuangan Lia Eden Kusucikan sampai patut menjadi Utusan-
Ku dan menjadi Ratu Surga. 
Sudah Kujelaskan bahwa takdir sebagai Ratu Surga niscaya 
merupakan perjalanan takdir berbalik dari takdir yang paling 
nista yaitu iblis. Akan tetapi, terdapat suatu kepakeman atas 
takdir sebagai perempuan, bahwa penciptaan pertama manusia 
adalah berpasangan, dan terdapat ketentuan persilangan 
kodrat di antara sepasang penciptaan manusia pertama. Yaitu 
ruh malaikat Kutetapkan pada penjelmaan laki-laki manusia 
pertama, dan ruh iblis kepada penciptaan pertama perempuan. 
Demikian, manusia memiliki gen malaikat dan gen iblis, 
sebagaimana kedua gen tersebut menjadi milik semua umat 
manusia keturunan Adam dan Hawa. Demikian kodrat manusia 
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yang bisa tersalah dan juga bisa mulia terpulang kecenderungan 
masing-masing. 
Perjalanan takdir dan kodrat Lia Eden dan semua para Rasul 
Eden adalah sama, yaitu sebagai golongan orang-orang yang 
sedang menempuh perjalanan takdir yang terbaik dari takdir 
yang ternista, yaitu iblis. 
Karena tak pernah ada peristiwa pembalikan takdir sebelum 
sampai kepada ketuntasan perputaran regulasi ruhnya, maka 
Ahok pun takkan berjalan berbalik ke takdir semula. Betapapun 
banyak orang yang mengutuknya dan ingin menyabotnya, 
dia tetap bertakdir mendaki, sebagaimana Lia Eden yang juga 
sudah menyusuri takdirnya dari takdir yang ternista, dari iblis, 
kemudian ular, baru jadi manusia dan kini jadi Ratu Surga.
Siapa yang menjadi mulia dan dimuliakan oleh Surga, dia 
takkan jatuh oleh upaya penjatuhan atas dirinya. Dan siapa-
siapa yang bersikukuh ingin menjatuhkannya, maka merekalah 
yang ternampakkan sebagai orang-orang yang disisihkan 
dari Surga. Dan dimungkinkan terjebak ke Neraka atau 
sedikitnya bernasib malang, tak bisa mendekati Surga, karena 
dimungkinkan mereka itu sama-sama sedang diperjalankan 
takdirnya ke Neraka atau ke kodrat yang terburuk. Atau mereka 
sedang menempuh perjalanan terjal hidupnya sehingga mereka 
harus menempuh pensucian yang lebih berat sebelum sampai 
kepada penetralan karma-karmanya. 
Relativitas perjalanan kodrat memungkinkan seseorang bisa 
menempuh jalan hidup yang berliku dan berat sebelum sampai 
kepada jalan yang lapang ke Surga. Seperti Yesus yang mati 
karena disalib, dan reinkarnasinya yaitu Mukti Day, tak serta 
merta aman di sisi ibunya yang berkedudukan sebagai Ratu 
Surga, melainkan dia diperjalankan pada jalur penebusan dosa 
umat yang telah menuhankan Yesus. 
Ketika ibunya telah berhasil menuntaskan Pewasiatan-Ku 
kepada dunia, terkhusus tentang topik penghapusan semua 
agama dan penyatuan semua agama, maka terlepaslah beban 



145

penebusan dosa umat Kristen yang menuhankan Yesus yang 
dipikul oleh Mukti Day.  Demikian setelah itu barulah Mukti 
Day dapat diperhitungkan mulai diperjalankan dan disucikan 
oleh Surga. 
Karena dengan sendirinya, umat Kristen akan terhenti 
menuhankan Yesus lagi karena semua penganut agama-agama 
hanya menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Yang 
Maha Kuasa. 
Adapun dalam kisah Sun Go Kong, dia berdedikasi mencari 
Kitab Suci, dan inilah Kitab Suci itu yang dicarinya sedang Kami 
penuhi. Aku membiarkan masyarakat dan media massa sibuk 
mengomentari perilaku Ahok, tapi Aku membayangkan itu 
sebagai serial kisah Sun Go Kong atau Hanoman yang sampai 
ke abad modern. 
Tapi inilah solusi dari-Ku atas masalah yang dihadapi oleh 
bangsa Indonesia terkait dengan kekhawatiran radikalisme 
agama. Maka Ahok sebagai tokoh yang mandiri tanpa dukungan 
parpol, dan intuisi intelektualitas spiritualitasnya cenderung 
kepada pembelaan atas kebebasan beragama, dan yang akan 
menata Negara Indonesia bebas dari korupsi, maka dia cocok 
untuk menjadi pemenang dan pemimpin Indonesia masa depan. 
Sementara itu, sungguh ISIS pada saat ini terlihat istimewa 
menakutkan karena kekejiannya, tapi nampaknya ISIS berhasil 
merekrut penjihad dari berbagi negara, termasuk Indonesia. 
Tapi Kujanjikan radikalisme di kalangan Muslim Indonesia 
akan datar kala menemui lawan yang tak bisa dihancurkan atau 
diancam karena dia di dalam Pengayoman-Ku. 
Adapun masalah ISIS yang sudah merusuhi dunia itu, untuk 
mengimbanginya segera akan Kutampilkan sosok pemimpin 
lain di dunia yang Kupilih untuk mengemban perdamaian 
dunia dan penyatuan semua agama tingkat dunia. Sehingga dia 
pun akan mendapatkan Petunjuk-petunjuk-Ku untuk mengatasi 
masalah ISIS dan peperangan-peperangan yang sulit diatasi 
karena terkait dengan kefanatikan atas agama. 
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Dan adapun Kutukan-Ku atas radikalisme agama akan 
membuahkan kegagalan-kegagalan dan kehancuran ISIS dan 
organisasi terorisme lainnya. Itu terjadi bukan hanya karena 
tekad semua negara dan bangsa-bangsa menyatu berkoalisi 
untuk menghentikan keberdaulatan ISIS, namun itu sudah 
merupakan takdir ISIS dari terorisme yang tak mungkin dapat 
berhasil walau melalui kesengitan perjuangannya sekalipun. 
Karma dosa-dosanya akan membenamkan mereka semua 
tanpa sejarah, karena sejarah mereka ikut terbenam dalam 
gejolak Neraka Kiamat. Kupastikan mereka akan mengalami 
pendangkalan strategi dan kehabisan upaya dalam cita-citanya 
untuk mewujudkan kekhalifahan Islam di dunia. Dan mereka 
dikutuk dunia dan umat Islam sendiri karena telah menodai 
Islam. 
Setelah Kami berhasil memaslahatkan penyatuan semua agama 
dan berhasil meyakinkan keberkahan Surga yang definitif, 
demikian ISIS diabaikan dan ditinggalkan zaman. Sesengit-
sengitnya perilaku mereka, dan seberapapun propaganda 
mereka, tapi tak ada lagi yang mau berkorban di bawah bendera 
ISIS. 
Siapa yang tak mau ke Surga, dan siapa yang mau ikut ISIS 
ke Neraka? Umat Muslim akan sadar, berjihad dengan teroris 
itu ternyata salah dan dibenci oleh Tuhan, dan tak ada jalan 
ke Surga bagi mereka. Bukti nyata itu dengan sendirinya 
akan menghentikan jihad teroris. Mereka akan bubar atau tak 
berdaya. 
Secara substansial, mana mungkin Kami membiarkan kaum 
yang membawa citra iblis itu Kami biarkan menang dan 
berdaulat. Hanya saja pada saat ini Aku membiarkan Daulah 
Islamiyah mencitrakan keterkutukan umat Islam yang 
mengegokan agamanya. 
Demikian, Kami menciptakan keadaan untuk meluruskan 
keegoan umat Islam atas agamanya sebagai agama yang paling 
benar di antara semua agama. Demikian, Kami mengibaratkan 
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konsekuensinya bahwa kalau memang seperti itu yang dipahami 
oleh seluruh umat Islam di dunia, maka keegoan mereka itu 
pun ditunggangi iblis. Demikian, implementasi kearoganan 
atas agama Islam yang diperankan sepenuhnya oleh ISIS dan 
teroris lainnya.
Tapi, kedurhakaan umat Islam terhadap-Ku-lah yang 
menjadikan iblis pemberang dan pengkeji membabi buta di 
kalangan umat Islam, khususnya pada kaum radikal, terutama 
ISIS. Kedurhakaan umat Islam Indonesia terhadap Kewahyuan-
Ku pada saat ini, mengalirkan tulah-tulahnya mendunia. 
Demikian, fakta itu mengatakan iblis pembawa tulah-tulah 
itu pun mewujudkan kekisruhan yang tak berkesudahan di 
kalangan intern umat Muslim sendiri di dunia, setelah selama 
ini umat Islam Kami dapati sering mengintimidasi umat agama 
lain. Demikian, pembalikan itu Kami adakan demi penyadaran 
bagi segenap umat Islam.
Indonesia akan selamat bila dipimpin oleh orang yang bukan 
Islam dan yang tak takut mati. Daripadanya dia takkan tertipu 
oleh ilusi-ilusi apa pun dan oleh ancaman apa pun. Demikian 
bila ingin menjauhi kekisruhan agama dan tak tergaet menjadi 
citra iblis, maka pikirkanlah Tawaran-Ku ini, yaitu penyatuan 
semua agama yang tanpa ritual yang bermacam-macam dan 
berat serta merepotkan. 
Keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa mewajibkan cara 
peribadatan disederhanakan. Dan cara berdoa dan beribadah 
yang sederhana itu pun dimuliakan dan disakralkan, karena 
Aku akan membuktikan bahwa cara peribadatan yang sederhana 
itulah yang makbul dan nyata kemakbulannya. Berdoalah 
secara universal dalam bahasa masing-masing, karena Aku 
hanya menekankan pada pensucian diri. 
Demikian Wahyu-wahyu-Ku yang termutakhir ini menekankan 
Monotheisme Mutlak, memutlakkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
untuk semua penganut agama di dunia. Itu sebabnya bangsa 
Indonesia harus bertaubat secara bersungguh-sungguh, apalagi 
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setelah Aku mengangkat Surga Eden ke langit, tanda Aku 
kesal kepada bangsa Indonesia. Sucilah bangsa Indonesia dan 
taubatlah, supaya Aku sudi mengampunimu. 
Di kalangan bangsa Indonesia ada golongan yang terlalu lama 
menderita yang ingin Kusegerakan pensuciannya, supaya Aku 
dapat membawanya ke Surga. Mereka itu ialah golongan PKI, 
dan orang-orang miskin di Papua dan Suku Baduy, mereka 
yang menjadi korban malapetaka alam yang tak tertangani di 
Sidoarjo, Sinabung dan lain-lainnya. Padahal, mereka itu tak 
terkait dengan orang-orang yang memusuhi Eden. 
Demikian, mereka mudah menjadi suci dan diselamatkan 
dibandingkan dengan orang-orang partai dan kaum birokrat 
yang rata-rata korup. Sungguh orang-orang mapan dan pernah 
berkuasa atau menjabat itu tak mudah disucikan.
Adapun Kunilai bahwa secara umum dan menyeluruh bangsa 
Indonesia tak pernah menyesali penzaliman atas Eden dan 
kriminalisasi atas Wahyu-wahyu-Ku karena tak ada yang 
mempersoalkan penzaliman atas Eden itu secara serius 
sehingga tak tertampilkan pembelaan yang serius untuk Eden 
selama ini. Demikian, Kufatwakan agar bangsa Indonesia 
menyelenggarakan dengan penuh hikmat pertaubatannya 
kepada-Ku karena telah mengkriminalisasikan Wahyu-wahyu-
Ku dan menzalimi Eden. 
Adapun Kami memberi peluang bersuci kepada keluarga dan 
kerabat para Rasul Eden. Peluang itu sengaja Kami adakan 
berkat doa-doa para Rasul Eden yang senantiasa mendoakan 
keluarganya yang terpisahkan dari mereka selama periode 
pensucian efektif para Rasul Eden terselenggarakan, yaitu 
selama 19 tahun. 
Adapun keluarga mereka masing-masing merasa resah karena 
menganggap para Rasul Eden sesat, tapi tak ikut melakukan 
penzaliman atas Eden, maka mereka Kami sesuaikan pensucian 
mereka masing-masing dalam aktivitas mereka sehari-hari 
dalam kehidupan masing-masing. Sehingga bila tiba saatnya 
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peluang didekatkan ke Surga, keluarga para Rasul Eden sudah 
memenuhi standar kriteria aman untuk disucikan, seraya Kami 
mensucikan para Rasul Eden secara efektif. 
Dan bilamana penilaian Kami atas kesucian para Rasul Eden 
sudah memenuhi kriteria Surga, demikian keluarga mereka 
pun juga sudah mengalami pensucian mereka sendiri masing-
masing. 
Pensucian itu melalui jalan kehidupan masing-masing, sehingga 
tak terasa keseksamaan waktu yang Kami perhitungkan bisa 
sebanding dengan keseksamaan waktu para Rasul sudah 
waktunya harus Kami angkat ke Surga. Sehingga, keluarganya 
yang sanggup bersuci sesuai kriteria Surga Eden pun bisa 
terangkat tak lama setelah kemapanan Surga sudah mendunia. 
Kriteria kesucian Surga niscaya juga merupakan ketentuan 
kriteria kesucian keluarga dan kerabat para Rasul Eden. 
Adapun orang-orang yang bersimpati kepada Eden saat Eden 
dizalimi, mereka itu adalah pengacara-pengacara Eden. Oleh 
karena itu, setelah pengangkatan para Rasul Eden ke Surga 
Utama di angkasa luar, trip berikutnya adalah keluarga para 
Rasul Eden dan pengacara Eden, dan orang-orang yang pernah 
memudahkan urusan para Rasul Eden. 
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Adapun pemilu senantiasa curang, itu niscaya dilakukan 
oleh golongan mayoritas. Adapun golongan minoritas 

tak punya partai khusus, maka suara mereka tak terwakili 
di parlemen. Maka pemilu itu telah mengesampingkan 
hak minoritas dan itu tak adil. Tapi Tuntutan-Ku terhadap 
kecurangan pemilu itu pun tertuju kepada kaum mayoritas 
Muslim, sebagaimana kecurangan pemilu sangat transparan. 
Maka siapa yang mencurangi pemilu dan masyarakat mana 
yang terbiasa memberi suaranya kepada yang membayarnya? 
Bagi-bagi uang pada pemilu ke masyarakat sudah bukan rahasia, 

Sucilah Bangsaku
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itu dilakukan secara terbuka. Maka siapa yang mengajari 
masyarakat tak berprinsip dan mata duitan dan kehilangan 
idealisme? Begitulah bangsa Indonesia telah kehilangan 
idealisme dan panutan. 
Pertikaian politik diatasi dengan premanisme. Terbiasa dengan 
cara seperti itu, parpol-parpol menggunakan premanisme 
ketika saling bertikai. Sepertinya sudah tak ada cara lain lagi, 
karena musyawarah mufakat tak lagi berhasil guna. Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar terpecah, masing-
masing mengatasi masalahnya dengan cara-cara preman. 
Persidangan praperadilan Budi Gunawan ditandai dengan 
ramainya para preman membawa bendera-bendera dan yel-
yel. Demikianpun kala Ahok didemo oleh orang-orang bayaran 
yang mengusung kepentingan anggota DPRD, yang tak cakap 
mengadakan penyesuaian idealisme yang harus dinyatakannya 
untuk melawan Ahok. Terlihat janggal ketika orang-orang 
bayaran itu meneriakkan yel-yel turunkan Ahok, yang justru 
menginginkan memberantas korupsi/dana siluman pada APBD 
DKI. 
Siapa yang salah dan siapa yang didemo? Tentunya 
pemandangan atas peristiwa itu menumpulkan hati nurani dan 
menjerumuskan. Masyarakat kehilangan idealisme dan tujuan 
perjuangan. Tuntutan mereka dipaksakan oleh mereka yang 
membayari. Kemarahan dan kebrutalan mereka dibuat-buat, 
bisa dibayangkan kalau hal semacam itu sudah lazim terjadi. 
Bagaimana memulihkan habitat bangsa Indonesia untuk 
menjadi jujur, tulus, setia dan tak suka berdusta? Bagaimana 
cara membawa bangsa Indonesia tulus menjunjung ideologi 
bangsanya, Pancasila, kalau Ketuhanan Yang Maha Esa juga 
sudah dikhianati? Dan apabila sila kedua Pancasila ingin 
diteguhkan lagi, jangan ada lagi pemilu yang tak adil dan 
curang. Setiap keadilan melahirkan kesejahteraan, setiap 
keadilan menghargai kemanusiaan, setiap keadilan dianut 
manusia yang beriman dan yang beradab. 
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Kalau kaum minoritas tak terwakili dalam parlemen, mana ada 
keadilan untuk kaum minoritas? Kemanusiaan yang adil dan 
beradab harus mulai diajarkan lagi kepada bangsa Indonesia. 
Karena Kulihat di negeri ini sungguh banyak hak-hak kaum 
minoritas yang tak diberikan. 
Ketika masalah GKI Yasmin Bogor dan Gereja HKBP Filadelfia 
Bekasi tak pernah tertuntaskan diperhatikan keadilan untuk 
mereka oleh Pemerintah Indonesia, dan mereka melakukan 
peribadatannya di halaman di depan istana presiden atau 
di halaman gerejanya yang terlarang digunakan, demikian 
ketidakadilan itu tak berperikemanusiaan dan tak beradab.
Atas nama siapa penzaliman dan tindakan anarki kepada 
Jamaah Ahmadiyah dan kaum Syiah di Sampang yang telah 
menyengsarakan mereka selama ini, seperti mereka tak punya 
hak beribadah dan hak hidup di kampung mereka sendiri. 
Demikian penzaliman atas Eden akhirnya menjadi kutukan. 
Adapun sila ketiga, Persatuan Indonesia, takkan bisa terjamin 
sebelum wakil-wakil rakyat di parlemen terwakili secara adil 
dan terwakili oleh orang-orang yang berkualitas kepribadiannya 
dan berintegritas tinggi dan berdedikasi. Pemilu curang, politik 
uang, koalisi partai-partai. Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi 
Indonesia Hebat (KIH) yang sama-sama bersaing ketat untuk 
berkuasa, kedua kubu justru berupaya saling menggagalkan 
satu sama lain, tak mencerminkan bisa diadakannya persatuan 
Indonesia. 
Yang terlihat sekarang ini justru penyalahgunaan kewenangan 
hak wakil rakyat yang seakan hanya buang waktu, mengkritik 
pemerintah tapi melalaikan tugas utama mereka. Hutang tugas 
pekerjaan mereka masih tertumpuk tak tertangani. Masalah-
masalah rakyat dibiarkan, tapi lebih berfokus kepada bagaimana 
menggalang hak angket dan interpelasi untuk menunjukkan 
kewibawaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap 
eksekutif bahwa mereka punya hak kewenangan atas hal itu. 
Betapa perkubuan parpol di DPR terkesan saling bermusuhan 
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selalu, dan jauh dari kemungkinan berbagi pikiran dan saran 
yang tulus, dan mengupayakan kerjasama dalam mufakat 
yang jernih demi untuk rakyat dan negara. Padahal, persatuan 
Indonesia hendaklah dilandasi oleh kesamaan tujuan, yaitu 
untuk kemajuan bangsa. 
Adapun kesamaan tujuan yang teguh sekalipun, bisa menjadi 
lemah kalau keegoan kubu koalisi mementingkan golongan. 
Tak ada jalan yang tak terjal dan keras, selama dilematik 
politik diurusi oleh perkubuan koalisi. Karena, koalisi memang 
dibentuk untuk menekan dan untuk memenangkan suara 
demi suatu target politik. Sulitkah mendapatkan kemenangan 
bersama nan adil dan proporsional? Kalau ada yang tak 
menginginkan keadilan yang proporsional, demikian kubu-
kubuan di parlemen menyusahkan bagi semuanya. 
Kala Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat 
(KIH) tak bisa sealur kebijakannya dan tak sepemahaman tujuan 
dan senantiasa saling mengatur taktik politik penggalangan 
kekuatan sambil memblokade jalan di antara satu sama lain, 
bagaimana mewujudkan persatuan Indonesia? 
Terlebih pertarungan politik itu sudah kepalang basah 
menjadikan urusan pencalonan Kapolri membuahkan bencana 
pelemahan terhadap KPK, dan menjadi ganjalan di antara 
dua institusi hukum Polri dan lembaga KPK yang seharusnya 
bersinergi untuk penegakan hukum di Indonesia. KPK menjadi 
lemah, sebaliknya Polri menjadi keras dan semena-mena. 
Setelah Budi Gunawan ditersangkakan oleh KPK saat ditunjuk 
sebagai satu-satunya calon Kapolri, tak sulit menduga mengapa 
KMP begitu kompak dan begitu mudah menyetujui pencalonan 
Budi Gunawan sebagai Kapolri, padahal usulan itu berasal dari 
KIH. Bukankah itu mengesankan untuk memasang jebakan 
patah arang untuk Jokowi dan KIH, atau setidaknya, itu jebakan 
politik untuk tak memuluskan target-target dan janji-janji 
Jokowi kepada rakyat. 
Menjebak presiden agar mengalami persoalan berat yang 
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berdilema tinggi, tak mencerminkan keinginan wakil rakyat 
memperbaiki kondisi keadaan. Dan itu sama saja dengan sengaja 
mengusutkan keadaan. Dan sungguh dengan adanya sikap 
tersebut, maka dapat ternilai kualitas anggota DPR yang bersatu 
menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri itu, tak berintegritas 
dan tak bertanggung jawab. 
Dan karena itu, Kami pentingkan untuk turun tangan langsung. 
Tapi dengan begitu, dalam Pewasiatan-Ku ini dapat Kubahaskan 
keadaan Indonesia secara utuh, dan Hari Pengadilan-Ku pun 
termaknai di kalangan umat manusia, khususnya bangsa 
Indonesia yang merupakan bangsa yang dituruni wahyu. 
Adapun rakyat sudah terbelah dua, institusi hukum pun 
demikian. Para ahli hukum pun terbawa arus saling berbeda 
pendapat dan dukungan. Dan persatuan Indonesia pun jauh 
dari jangkauan. Persatuan Indonesia baru bisa diperoleh bila 
diadakan persatuan iman sehingga tak ada lagi pengkotak-
kotakan agama dan keimanan. Persatuan yang diikat oleh 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa 
mengikat keragaman tujuan, Ketuhanan Yang Maha Esa 
mengikat keragaman pemahaman. 
Persatuan Indonesia, persatuan bangsa. Pancasila 
dipertahankan. Semua silanya digugah dan diaktifkan secara 
dinamis, bukan lagi hanya sebagai semboyan saja tapi tak 
dihiraukan, tapi dijadikan pegangan hidup dan ideologi negara 
yang disakralkan. Karena di dalam sila yang pertama terdapat 
alur untuk mendasari ideologi bangsa itu menjadi dasar 
konstitusi negara menjadi teokrasi. 
Dan asas teokrasi sama dengan asas-asas Pancasila, hanya 
saja asas teokrasi menguatkan implementasi semua asas 
Pancasila. Demikian, teokrasi dan Pancasila mempersatukan 
bangsa. Ketuhanan Yang Maha Esa mempersatukan semua 
agama, mempersatukan keyakinan, mempersatukan tujuan 
bangsa untuk merdeka dari semua konflik dan merdeka dari 
keterkutukan. 
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Adapun sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila 
keempat inilah yang perlu disoroti karena sudah kehilangan 
makna secara umum. Apa yang sudah hilang dari lembaga 
permusyawaratan dan perwakilan rakyat ialah kehikmatan dan 
kebijaksanaan karena betapa sulitnya mencapai kesepakatan 
dalam permusyawaratan di parlemen Dewan Perwakilan 
Rakyat terutama pada masa akhir-akhir ini.
Baik di DPR pusat maupun DPRD, jajaran pimpinan DPR 
bersikeras meminta Presiden Joko Widodo datang ke dewan di 
Senayan untuk menjelaskan perihal pembatalan Budi Gunawan 
sebagai Kapolri, dan tak cukup diwakili Menkopolhukam dan 
Mendagri. Rakyat Indonesia melihat antara DPR dan presiden 
ada persaingan kekuasaan yang tak sehat, dan ada persoalan 
pengganjalan wewenang atas presiden. Setiap keterangan 
DPR yang dinyatakan ke publik tak mencerminkan adanya 
penghormatan kepada kedudukan Jokowi selaku Presiden RI. 
Selaku wakil rakyat, jajaran pimpinan DPR tak menempatkan diri 
mereka sebagai penanggung jawab pelaksana kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan rakyat. Untuk hal yang satu ini anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat telah bersalah besar karena tak berhikmat 
kepada ketentuan kebijaksanaan presiden yang telah mencoba 
menengahi masalah genting yang sedang diresahkan 
rakyat Indonesia. Sedangkan rakyat Indonesia sudah sangat 
mengharapkan masalah tersebut segera dapat diatasi segera. 
Kelambanan Jokowi mengikhtiarkan solusi itu karena dilema 
persoalannya cukup berat, maka dia harus berhati-hati dan 
waspada. Kalau semua hal ingin dipersoalkan dengan cara 
seperti itu, bagaimana mungkin bisa mengedepankan isi sila 
keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan? 
Bagaimana memaknai itu kalau persidangan-persidangan 
di DPR sendiri juga dipenuhi persilangan pendapat yang 
sulit dipertemukan dan dapat mencapai jalan keluarnya 
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tanpa persekongkolan jahat? Maka, untuk apa membidik 
kelemahan Jokowi untuk digunakan mengangkat kewibawaan 
dewan legislatif kalau bukan bertujuan untuk penggalangan 
pemakzulan? 
Kalau itu yang dituju, Aku ingin bertanya: “Apa kesalahan 
Presiden Joko Widodo terhadap negara dan bangsanya? Dan 
apa pentingnya memanggil Jokowi untuk menjelaskan isi 
suratnya yang sudah dikirimkan ke pimpinan DPR? Apakah itu 
belum cukup jelas?” Padahal semua orang di Indonesia cukup 
jelas memahami pertimbangan kebijakan Jokowi yang ingin 
mengambil jalan tengah. Walaupun dia terlambat memutuskan 
kebijakannya itu, tapi itu lebih baik daripada memperturutkan 
saja subyektivitas dukungan DPR terhadap Budi Gunawan 
secara bulat tanpa risih kepada rakyat dan Tuhan. 
Maka sesungguhnya pimpinan DPR telah nyata tak 
melaksanakan undang-undang yang mengedepankan kewajiban 
menerapkan sila-sila dalam ideologi Pancasila, dalam hal ini 
sila ke-4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan. Hak angket selalu ingin 
digunakan setiap ada pertentangan antara eksekutif dan 
legislatif. Mengapa tak mengedepankan permusyawaratan dan 
saling menghormati demi kelancaran mengurusi bernegara 
dan berbangsa? Turunkan sedikit keegoannya supaya bisa 
merasakan keganjilan perilaku masing-masing. 
Adapun permusuhan Ahok dengan DPRD terkait dengan adanya 
pengajuan penganggaran yang tak bertanggung jawab pada 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2015 oleh 
DPRD yang dipersoalkan oleh Ahok. Dan Ahok menghadapi 
ancaman hak angket dari DPRD karenanya, dan sebelumnya, 
dia menghadapi penggalangan-penggalangan demonstrasi 
yang menuntut dia diturunkan. 
FPI tampil sebagaimana biasa, mencoba dengan perilaku anarki 
mendemo Ahok yang pantang mundur. Dan demikianpun 
kalangan masyarakat Betawi yang mengatasnamakan penduduk 
asli Jakarta pun mengusung trik-trik politik untuk menurunkan 
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Ahok. 
Kuprihatinkan kemayoritasan umat Muslim di Indonesia yang 
terbiasa digunakan untuk memaksakan kehendak, dan tak 
memperhitungkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau 
sudah seperti itu, golongan mayoritas pun gampang berbuat 
semena-mena, demikian Kami dapati mereka sering melakukan 
anarkisme yang menakutkan dan sombong. 
Demikian sekarang ini Kami sengaja mengadakan pembalikan 
melalui fenomena pertahanan Ahok yang berhasil untuk 
melemahkan kearoganan mayoritas. Demikian bila mau 
mengkaji berkah Pengayoman-Ku, bahwa sesungguhnya 
para malaikatlah yang mengurung Ahok dari marabahaya, 
maka kecaman-kecaman dan ancaman terhadapnya tak 
membahayakan dirinya. 
Dari sifat Ahok yang pemberani dan gaya bahasanya yang 
transparan, jujur dan terbuka, mengasyikkan bagi malaikat 
untuk meluncurkan taktik, demikian ungkapan-ungkapan 
Ahok senantiasa tepat sasaran. Dan malaikat memperisai 
akal dan perasaan Ahok sedapat-dapatnya sampai Ahok tak 
terkalahkan, dan malaikat selalu mengarahkannya menempuh 
jalan aman dari kesalahan fatal disebabkan dilema berat yang 
dialaminya. Maka, pencerahan yang padat membuat Ahok 
mengalami pencerahan nurani yang kuat sehingga taktik 
malaikat terdengar jelas dalam dirinya. 
Nun, cobalah melihat itu sebagai Pernyataan-Ku terkait 
dengan penugasan kepada malaikat, kepada orang-orang 
yang teraniaya oleh kelompok mayoritas. Dan itu pun sebagai 
pembuktian bahwa umat Muslim Kulemahkan supaya surut 
dari kearoganan atas agamanya dan kebiasaannya mengancam 
dan melakukan tindak kekerasan di Indonesia. FPI paling tepat 
untuk Kukalahkan seperti itu. 
Demikian, Kubuka menjadi jelas prosesi pengurapan/
kekasyafan bagi seseorang yang dilindungi Tuhan kala dalam 
keadaan teraniaya, padahal dia sedang tampil menyosok sebagai 
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pemimpin yang jujur. Adapun kecerdasan dan keberanian 
nyalinya sengaja Kami padatkan pada orang-orang yang 
membela kebenaran, apalagi kalau dia memang sengaja Kami 
tampilkan peranannya. 
Di balik fenomena Ahok tertuju pada suatu spot taktik 
pembalikan, bahwa kebiasaan golongan mayoritas mengadakan 
penekanan dan pemaksaan kehendak telah tertanam kuat di 
publik, maka golongan pemaksa tersebut harus dilemahkan 
melalui suatu kuasa yang akar rumputnya dari golongan 
minoritas, dan yang dapat berkata-kata lantang dan arif, dan dia 
memiliki identitas ruh yang memang sedang diperjalankan ke 
arah yang mulia. Demikian Ahok tampil berguna.
Adapun Kami sedang mengadakan pembalikan dengan cara 
menempatkan takdir orang yang sedang jalan berbalik ke 
arah kemuliaan ruhnya. Dan Kami jadikan pertaruhan antara 
malaikat dan iblis, namun terbuktikan pula bahwa orang-orang 
yang dalam perjalanan takdirnya menaiki tangga kemuliaan, 
maka tipikal orang-orang semacam mereka itulah terdapat 
pemapanan karakter baik. Walau menempuh bahaya apa pun, 
dia selalu merasa ‘nothing to lose’ karena dia yakin apa yang 
sedang diperjuangkannya. 
Dan untuk berikutnya, Kami akan mengumpulkan orang-orang 
yang bertakdir sedang menuju arah pemuliaan kodratnya untuk 
berjuang melakukan pembalikan melawan tirani dari orang-
orang yang memang sedang Kami tampilkan sebagai golongan 
orang-orang yang menuju ke Neraka. 
Sebanyak golongan pemfitnah dan yang munafik itulah 
perbandingan orang-orang yang ke Neraka. Dan sesedikit 
orang yang bertahan menghadapi ancaman marabahaya itulah 
golongan yang ke Surga. Maka bandingkanlah hal itu sebagai 
angka nominal yang ingin Kami tambahkan jumlahnya melalui 
penyadaran dan penjeraan yang sedang Kami adakan sekarang 
ini di tengah publik. Adakan pembelaan kepada orang-orang 
yang berjuang dalam prinsip kebenaran, sehingga kamu pun 
terbilang dalam golongan mereka. Pilihan atas kebenaran apa 
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pun telah menjadi penting sekarang ini. Gunakan itu untuk 
pegangan dan menangkan itu dengan ketahanan yang tulus, 
maka kemenanganmu Kujanjikan Surga. 
Pilihan menjadi baik dan benar memang sedang teruji melalui 
hal-hal yang membahayakan diri sendiri sebagaimana nasib 
Denny Indrayana dan Novel Baswedan yang membela KPK 
ketika teraniaya. Kini mereka pun terposisikan sebagai 
tersangka. 
Tak apa seorang mantan Wamenkumham ataupun penyidik 
KPK berada dalam penjara, kalau untuk melawan suatu 
ketiranian. Dan tak apa Abraham Samad dan Bambang 
Widjojanto terserabut dari jabatannya dari KPK dan di-bully 
sebagai tersangka, tapi demi penegakan hukum di Indonesia. 
Jokowi, Ahok, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Denny 
Indrayana, dan Novel Baswedan, semuanya hanyalah sosok-
sosok orang-orang yang teraniaya dan terfitnah dan menjadi 
sebagai pelaku orang-orang yang sedang berkutat mengatasi 
sengkarut perkara-perkara yang dihadapi mereka. Tapi mereka 
sudah merupakan tokoh-tokoh yang akan mengisi sejarah 
hukum di Indonesia dan isi Kitab Suci Eden. 
Selamatlah kalian semuanya. Takkan emas menjadi loyang, 
takkan kebenaran yang teraniaya menjadi kemunafikan dan 
kotor, karena ada Tuhan yang mencerahkan perasaan dan 
akal pemikiran mereka melalui lahiriah kebenaran yang 
menyosok kuat dalam diri mereka semenjak keterfitnahan dan 
keteraniayaan yang dialami mereka masing-masing. 
Demikian, golongan orang-orang semacam mereka dan 
sekutunya itulah yang akan membalikkan keadaan dan yang 
akan jadi pemimpin-pemimpin sejati yang memulai masa 
depannya melalui peristiwa sekarang ini. 
Hendaknya seluruh bangsa dan pejabat-pejabat yang 
memerintah mencoba menghayati kembali semua sila Pancasila 
dan mulai menata kehikmatannya atas semua sila, sebagaimana 
Aku sedang menguatkan sila-sila Pancasila dan sila yang isinya 
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tentang berhikmat kepada kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 
sebagai sila butir keempat dari Pancasila, ideologi bangsa 
Indonesia yang harus dilestarikan. 
Bagaimana mengedepankan butir sila kelima, yaitu Keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meratakan keadilan, 
meratakan kebahagiaan. Berilah keadilan, maka Tuhan pun 
akan adil kepada kamu. Para pembela kebenaran dan penegak 
hukum, niscaya di hatinya selalu ada penolakan terhadap 
ekosistem keadilan yang salah dan mereka akan berbuat sesuatu 
yang memperturutkan hati nuraninya. 
Demikian masing-masing orang akan terpanggil sesuai dengan 
komitmen di hatinya. Tapi itu perlu Kujelaskan bahwa pilihan 
nurani itu pun menandakan mereka-mereka itu sedang 
terpanggil menuntaskan jalan kodrat ruh mereka yang sedang 
berjalan naik. 
Bahwa sesungguhnya manusia itu memang bergolong-golongan. 
Perbedaan golongan itu menunjuk ke mana arah takdirnya. Dan 
mereka masing-masing tak bisa mengelakkan arah takdirnya. 
Takdirnya masing-masing seperti memiliki magnetis yang kuat 
mendorong ke arah jalan yang harus mereka lalui. 
Demikian ada golongan yang berjalan ke Neraka. Maka, 
berbondong-bondonglah mereka memberi dukungan di jalan 
masing-masing yang berbeda. Dan berbondong-bondonglah 
orang-orang yang membela yang salah, dan berbondong-
bondong pula yang berbeda pendapat membela yang benar. 
Demikianpun orang-orang yang kodrat ruhnya yang sedang 
menukik ke bawah itu tak sadar berkecenderungan melaju ke 
kodrat buruk. Demikian ternampakkanlah orang-orang yang 
berani tampil membela yang salah, walaupun dia tampil di 
media massa sebagai pakar politik dan pakar hukum yang 
bergelar professor sekalipun, tapi terapan ilmunya salah sasaran 
atau salah tempat. 
Dan orang-orang semacam itu lebih dominan peranannya dan 
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merasa di atas angin, padahal mereka sengaja ditampilkan 
untuk membedakan siapa-siapa penegak hukum yang tertutup 
hati nuraninya sehingga salah tempat menggunakan ilmunya, 
dan siapa-siapa yang termasuk golongan Neraka jahanam. 
Mereka adalah pengacara-pengacara orang-orang yang 
bersalah, tirani atas kebenaran melalui pengetahuan hukum 
yang dimilikinya, seperti halnya Margarito Kamis, Yusril Ihza 
Mahendra, Eggy Sujana, Farhat Abbas, Razman Arif Nasution, 
Hotman Paris Hutapea, Magdir Ismail, Fredrich Yunadi, Johnson 
Panjaitan, Adnan Buyung Nasution, Romli Atmasasmita, 
dan lain-lainnya yang sealiran dengan mereka. Mereka itu 
jumlahnya terlalu banyak, jadi tak semuanya dapat disebutkan.
Di kubu yang lain, yang berseberangan, ada para aktivis yang 
berdedikasi dan tertib hukum dan berhati nurani, adalah 
pengacara LBH/LBH aliansi pengacara kebebasan beragama 
dan berkeyakinan, Indonesian Corruption Watch (ICW), 
PUKAT UGM. Adapun yang tergabung dalam nama tokoh yang 
senantiasa tampil menerapkan pembelaannya kepada yang benar 
adalah Zainal Arifin Mochtar, Nursyahbani Katjasungkana, J.E. 
Sahetapy, Saor Siagian, Febby Yonesta, Asfinawati, Emerson 
Yuntho, Alvon Kurnia Palma, Refly Harun dan para karyawan 
KPK yang sudah menampilkan keberaniannya yang tulus 
mengabdi pada penegakan hukum yang berafiliasi pada anti 
korupsi KPK.
Mereka semua ini Kami catat sebagai orang-orang yang dalam 
profesinya sebagai ahli hukum sudah menjalankan upaya 
penegakan hukum di Indonesia, setidaknya bertahan dari 
arus deras penyimpangan hukum. Dan merekalah yang akan 
menjadi pejabat-pejabat tinggi institusi hukum di Indonesia 
yang Kuberkati, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia dapat terwujudkan oleh para ahli hukum yang 
berdedikasi. 
Adapun profesi Jaksa, Polisi, Hakim dan institusi lembaga 
peradilan di Indonesia tak Kutampilkan dalam Kewahyuan-
Ku, dan itu terintergralisasikan ke dalam Kutukan-Ku terhadap 
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institusi hukum dan lembaga peradilan yang bersepakat telah 
menghakimi Eden, kecuali Komisi Yudisial yang tak terkait 
dalam peradilan atas Eden, ingin Kutampilkan netral sebagai 
pengayom kebenaran hukum. 
Komisi Yudisial yang diketuai oleh Suparman Marzuki, 
Kuhadapkan pada suatu tantangan untuk mengadili hakim-
hakim bermasalah seperti Hakim Sarpin Rizaldi yang 
menerima praperadilan Budi Gunawan dan Hakim Bambang 
Edi Suprianto yang mengadili Olla, dan Hakim Soebachran 
yang mengadili Lia Eden. Sedangkan mantan Hakim Asep 
Iwan Iriawan Kugolongkan sebagai salah satu hakim tokoh 
publik yang konsisten tak terindikasi membela yang salah dan 
menghalalkan komersialisasi hukum. 
Demikian Kuadakan pemilahan antara yang baik dan yang 
buruk atas profesi ahli hukum di Indonesia demi mengadakan 
sumber daya manusia untuk melakukan pembalikan. Demi 
mengadakan penegakan hukum di Indonesia yang akan 
Kukaruniakan nanti, setelah pemerintah dan bangsa Indonesia 
tersadar dari kesalahannya terhadap-Ku dan total bersedia 
mengadakan Pertaubatan Nasional bersama-sama. 
Suatu hari yang tak lama lagi, penjenuhan terhadap kesemena-
menaan hukum akan menggelora oleh masyarakat yang 
mendambakan keadilan hukum di negeri ini, yaitu di saat 
pemerintahan mengalami chaos dan kevakuman pemimpin 
yang bisa dipercaya. Oklokrasi, pemerintahan oleh rakyat 
mengumandangkan anti pemerintah yang korup, sewenang-
wenang dan tak adil, akan menggema di seluruh Indonesia. 
Demikian Kunyatakan akan adanya kevakuman pemimpin 
negara yang segera akan diisi oleh Ahok yang Kami pilih sesuai 
dengan Ketentuan-Ku yang didasari suatu Pasal Hukum-
Ku, yaitu kalau golongan mayoritas berbuat zalim, maka 
Kuruntuhkan negara itu dan Kupilihkan pemimpinnya tampil 
dari golongan minoritas yang paling tak diharapkan. 
Di dalam buku ini, Aku sudah menampilkan kronologi 
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keterkutukan pemerintah dan bangsa Indonesia dan kronologi 
mega-disaster luapan lumpur Sidoarjo di Indonesia sebagai 
kutukan akibat dari kedurhakaan bangsa Indonesia terhadap-
Ku. Tapi di dalam buku ini juga Aku menerangkan jangkauan 
Pertolongan-Ku bagi bangsa Indonesia yang bisa disadarkan 
sehingga bisa diselamatkan. Dan telah Kubahaskan siapa-
siapa yang patut dipercaya untuk memulihkan keadaan di 
Indonesia. Karena Aku-lah yang paling tahu siapa-siapa yang 
memperjuangkan kebenaran dan siapa-siapa yang oportunis, 
dan siapa-siapa yang biadab dan siapa-siapa yang munafik. 
Demi mensinkronkan jalan penyelamatan atas bangsa di 
seluruh dunia, demikian Pengadilan-Ku dan Penghakiman-Ku 
atas Indonesia, Kukemukakan pembahasannya supaya dapat 
menjembatani pensucian bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia. 
Sementara bangsa-bangsa lain yang bisa diefektifkan 
pensuciannya agar bisa segera diangkat ialah umat yang sudah 
lama mempersiapkan diri bersuci untuk bisa terikut dalam 
pengangkatan. Mereka itu sudah lama menata iman dan 
kesucian demi hari pengangkatan. 
Umat Kristen sudah lama berkonsentrasi menunggu Kerajaan 
Surga. Dan pemfokusan mereka untuk bersuci, demi terikut 
sertakan dalam pengangkatan ke Surga, menyebabkan mereka 
berhati-hati dan berwaspada menghadapi sentimen agama. 
Dan umat Hindu yang juga tak suka terlibat dalam polemik 
penistaan agama termasuk golongan yang mudah disucikan. 
Adapun umat Buddha di Myanmar perlu memperbaiki sikap 
terhadap suku Rohingya yang terusir dan terlunta-lunta di 
negara lain. Umat Buddha terbiasa menyembah ruh-ruh leluhur 
dan para dewa yang diadakan sendiri. Maka mereka perlu 
bertauhid menyembah Tuhan Semesta Alam Yang Maha Esa. 
Namun umat agama Buddha yang sinkretisme perlu bertauhid, 
beralih menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tak lagi 
menuhankan Buddha Gautama, karena dia adalah manusia 
bijak sahaja. Demikian keyakinan Buddha perlu Kuluruskan 
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terlebih dahulu. Dan yang lainnya adalah mereka yang terlunta-
lunta ketiadaan tempat bernaung karena negaranya dilanda 
perang yang berlarut-larut, tapi semuanya tetap dalam format 
keyakinannya yang tauhid/monotheisme. 
Demikian Kami sudah menjelaskan tahapan pengangkatan 
ke Surga yang sudah Kami persiapkan di angkasa luar 
sebagaimana itu adalah perjanjian kudus dari-Ku untuk semua 
orang yang berhasil suci. Maka selepas para Rasul Eden dapat 
membuka Mukjizat Eden, mereka semua yang masuk golongan 
tersebut pun dapat melangsungkan penyempurnaan pensucian 
diri masing-masing dengan iktikad yang sama dengan kriteria 
kesucian di Eden, namun sudah menjadi lebih mudah karena 
subyektivitas pensucian sudah mereka lalui, melalui cobaan-
cobaan berat yang dialami. 
Adapun pengangkatan keluarga para Rasul Eden yang dapat 
memenuhi Ketentuan-Ku ini akan diperjelas bagaimana 
ketentuan bersuci mereka. Secara umum keluarga para Rasul 
Eden sudah disucikan melalui kesulitan dan penyakit yang 
dialami atau penderitaan yang lain, sehingga saat waktunya 
mereka bisa disatukan dengan keluarganya yang Rasul Eden. 
Maka pensucian mereka hanya mengupayakan beradaptasi 
dengan Ketentuan-Ku yang baru ini, menetralkan keyakinan 
dan berkomitmen bersedia hidup suci dan menjauhi semua 
dosa. Umumnya keluarga para Rasul Eden terjaga dari dosa-
dosa besar yang tak terampunkan. 
Hal itu pun dapat disimpulkan sebagai penjagaan harkat para 
Rasul Eden, sehingga doa-doa mereka untuk keluarganya itu 
menjadi pensucian dan pengayoman untuk keluarga masing-
masing yang sudah lama ditinggalkan oleh para Rasul Eden 
untuk mengabdi sepenuhnya kepada-Ku, dan melaksanakan 
Amana-amanat-Ku secara fokus, dan kesungguhan hati yang 
mendalam dan tulus ikhlas. Dan mereka semua bersedia 
meninggalkan segalanya, termasuk seluruh keluarganya, demi 
imannya terhadap-Ku. Demikian Kami memberkati keluarga 
para Rasul Eden yang Kami sucikan setelah Kami menjauhkan 
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mereka dari keluarga masing-masing. 
Adapun yang lainnya yang perlu Kami utarakan ialah terhadap 
orang-orang yang telah menolong para Rasul Eden pada saat 
mereka dizalimi. Mereka itu adalah para pengacara Eden. 
Golongan ini tak banyak, karena Kami sengaja mengadakan 
pembatas atas Eden agar pensucian Eden tak ditanggapi 
sama oleh semua orang secara seadanya, yang kemudian 
mengharapkan kemudahan dapat diterima di Surga. 
Akal budi dan hutang budi tak bisa disatukan hanya untuk 
mendapatkan keringanan kriteria ke Surga. Maka sebelum 
gerbang Surga terbuka lebar mendunia, Kami tak membuka 
pintu Surga Eden lebar-lebar, bahkan sengaja Kami persempit 
peluang itu, supaya semua orang wajib menempuh penebusan 
dosa yang seapa adanya kalau ingin bersuci demi penyelamatan 
Surga Eden. Demikian, Kami tak memberi peluang banyak 
orang menanam budi kepada Eden. 
Eden terisolasi dan kurang perhatian. Itu karena pengadilan dan 
pensucian Eden harus merata dan adil terhadap semua orang. 
Adapun terhadap media massa, nyaris semua media massa di 
Indonesia sempat menyiarkan tuduhan sesat terhadap Eden 
tanpa berusaha meneliti kebenaran Wahyu-wahyu-Ku pada 
Eden lebih jauh selain kutipan para ulama dan tokoh-tokoh 
Muslim yang marah kepada Eden pada waktu itu, tapi disiarkan 
secara tak berimbang. 
Demikian Aku membatasi Eden, terutama Lia Eden, untuk 
menolak wawancara oleh media massa. Itu demi tak menambah 
kekualatan terhadap Utusan-Ku dan Wahyu-Ku yang 
Kuembankan kepadanya. Karena situasi pada waktu itu bahkan 
sampai kini tetap tak menguntungkan bagi Eden. 
Apa pun yang disampaikan niscaya ditolak, setidaknya dicurigai 
sebagai penyesatan. Maka menghindari diwawancara akan 
mengamankan semua pihak dari tersalah. Termasuk para Rasul 
Eden yang dimungkinkan tak bisa menahan diri dan ucapan 
bila dicerca. Padahal, mereka semua harus siap suci pada saat 
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yang sudah ditetapkan waktunya. 
Demikian nyaris semua media massa di Indonesia pernah 
tersalah ikut memfitnah Eden sehingga seluruh bangsa Indonesia 
terikut memandang sesat terhadap Eden. Untuk itu, tak ada 
yang lebih baik bagi media massa untuk menebus dosa-dosa 
mereka dengan memulihkan nama baik Eden dengan memberi 
penjelasan yang benar tentang Eden yang sesungguhnya. 
Dan apabila media massa tak menggunakan peluang Pertaubatan 
Nasional atas media mereka sendiri, maka peliputan wawancara 
langsung terhadap Malaikat Jibril dan Lia Eden terbatasi. 
Mereka berdua hanya bersedia diwawancara oleh media yang 
tak pernah menghujat Eden. Tapi, media massa Indonesia perlu 
berkomitmen suci kepada-Ku supaya bangsa Indonesia dapat 
dipulihkan habitat sifatnya kembali menjadi bangsa yang luhur 
budinya, santun dan menghargai Wahyu-wahyu-Ku dan semua 
Ketentuan-Ku. 
Untuk itu diperlukan peranan media massa yang bersedia 
berkomitmen suci sehingga berani menghapuskan program-
program siarannya yang bermudarat dan tak bermutu, yang 
mengumbar dosa dan yang anorma susila. Dan memulai 
mengadakan siaran-siaran yang baik, mendidik dan mengangkat 
berita-berita Surga sebagai prime news. 
Ruhul Kudus dapat diwawancarai melalui satelit, tapi dengan 
meniscayakan adanya perjanjian kudus terlebih dahulu. 
Pengabaian terhadap Wahyu-wahyu-Ku dahulu, Kami sikapi 
dengan pembatasan wawancara terhadap Ruhul Kudus dan Lia 
Eden saat Surga sudah terbuka mendunia. Media massa harus 
disucikan demi tegaknya kesucian negara dan bangsa Indonesia. 
Demikian, Eden bertakdir terkucilkan oleh semua orang supaya 
para Rasul Eden tegar kala terlibat dalam pensucian seluruh 
bangsa-bangsa di dunia, dan pensucian Eden tak terganggu 
oleh pemberitaan media massa secara berkelanjutan. Demikian, 
Kami yang mengisolir Eden melalui pembatasan berita oleh 
media massa. 
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Itu sebabnya selama ini Eden juga Kami biarkan terkucilkan oleh 
keluarganya dan masyarakat, supaya keadilan pensucian Eden 
terjamin tanpa mendahulukan keluarga atau sahabat, handai 
taulan yang dikenali mereka, karena tak ada pengecualian 
persyaratan dan peraturan bersuci bagi siapa pun. Maka, semua 
yang Kami tetapkan dalam kriteria tersebut, hendaklah bersedia 
berkomitmen hidup suci, bertaubatlah dan bersedia mengikuti 
prosedur pensucian Eden. Bila prosesi pensucian bersedia 
ditempuh, maka Kami bersedia memperjalankan siapa pun ke 
Surga. 
Betapapun semua orang di dunia ini dan semua bangsa-bangsa 
wajib suci agar selamat. Dan Kami sudah mengemas cara 
pensucian para Rasul Eden untuk diketahui oleh publik dunia 
agar jadi panutan bersuci. Demikian, tata laksana pensucian 
Eden sudah Kami sajikan melalui pewasiatan Kami ini kepada 
publik dunia. 



Adapun bangsa Indonesia yang masih terus tidak puas 
dengan presiden-presidennya, suatu hari akan 

menemukan presiden yang kapabel dan yang Kuberkati 
Petunjuk-petunjuk-Ku. Namun demikian,                    

prosesi Pertaubatan Nasional wajib dipentingkan oleh 
seluruh bangsa Indonesia.            

Tiadalah Aku serius menanggapi pertaubatan yang 
diadakan secara parsial. Karena dengan melalui 

Pertaubatan Nasional secara serempak oleh bangsa 
Indonesia, itu akan mengartikan tanda dimulainya 

perubahan tata Pemerintahan Indonesia menjadi teokrasi. 
Setelah itu Kami pun mengefekti�an pensucian bangsa 

Indonesia sehingga penyelamatan atas bangsa Indonesia 
dapat terselenggarakan. 

Tak ada perubahan nama Negara Indonesia.               
Negara Indonesia tak berubah konstitusinya menjadi 

Kerajaan Eden. 

Adapun konstitusi Kerajaan Eden berdasarkan konstitusi 
Keilahian yang hakiki, dan baru teradakan bila Aku  

menurunkan secara resmi Kerajaan Surga,                        
yang itu pun hanya terselenggara dalam waktu tertentu 
saja, hanya sampai pada keberhasilan penyelenggaraan 
penyelamatan umat manusia untuk berpindah ke bumi 

yang baru yang sudah habitabel. Demikian masa 
Kerasulan pun usai.

Adapun bangsa Indonesia wajib suci karena seluruh 
bangsa Indonesia kelak tak bisa lagi mendiami wilayah 

negaranya yang akan berubah menjadi tak habitabel lagi. 


