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WAHYU TUHAN UNTUK METROTV  
Terkait dengan Pengabaian Hak Jawab Eden oleh MetroTV 

    

Atas Nama Tuhan Yang Maha Adil Mengadili dan Yang Maha Kasih 

 

Menyusul surat hak jawab kami ke MetroTV yang telah diabaikan, demikian kami 

kembali mempersoalkan fitnah dan kebohongan publik oleh Marzani Anwar di MetroTV, 

namun kali ini tertera dalam Risalah Eden Tanggapan Tuhan atas hal tersebut dan atas 

pengabaian hak jawab kami oleh MetroTV. Dan karenanya, persoalan tersebut kini telah berada 

di Tangan Tuhan. Maka menjadilah persoalan ini serius dan akan jadi abadi, apalagi hal ini 

terkait dengan hari Pengadilan dan Penghakiman Tuhan.  

Demikian tak ada yang dapat kami simpan lagi bilamana Wahyu Tuhan sudah 

dinyatakan-Nya. Karenanya kami menuliskan risalah ini sesuai dengan runtutan yang 

dititahkan Tuhan. Adapun setiap Wahyu Tuhan yang diturunkannya, niscaya wajib kami 

jadikan surat terbuka. Dan itu adalah Ketentuan Hukum Tuhan atas Pewahyuan-Nya bahwa 

Wahyu-wahyu Tuhan harus diabadikan menjadi ayat-ayat pengajaran mengenali Ketentuan 

Hukum-Nya yang terkini.  

Dan Ketentuan Hukum-Nya yang terkini diwahyukan-Nya untuk masalah-masalah 

kekinian. Dan masalah kekinian yang paling mengalutkan dunia adalah radikalisme dan 

terorisme. Betapapun dunia membutuhkan Jawaban Tuhan atas masalah radikalisme dan 

terorisme, selayak Wahyu Tuhan baru diturunkan bilamana mendapati ancaman itu sudah 

mendekati atau sudah menyentuh Eden.  

Hasutan dan fitnah Marzani Anwar dan keluarganya terhadap kami itu sungguh 

bertubi-tubi dan dengan segala cara, dan tertuju untuk menghakimi kami dan untuk 

menghabisi eksistensi kami. Karena selain dia tampil di MetroTV, dia pun aktif menulis di 

media massa dan media sosial dan sibuk melaporkan Eden ke mana-mana, ke polisi, MUI, 

Kementerian Agama, ke ormas-ormas radikal dan membuat seruan kepada masyarakat luas. 

Fitnah-fitnah Marzani Anwar tersebut sudah cukup meluas, maka itu bisa berakibat menjadi 

ancaman Eden akan mengalami tindak aksi kekerasan oleh ormas radikal atau menjadi sasaran 

amuk massa maupun menjadi target teroris.  

Pada saat sekarang ini isu sesat itu sangat gampang tersulut dan menjadi aksi 

anarkisme, sebagaimana yang menimpa Gafatar. Adapun aksi terorisme bisa menimpa siapa 

saja, apalagi kalau ada yang dengan sengaja aktif menyulut kemarahan teroris dan 

mengarahkan sasaran target. Demikian Eden di bulan Desember lalu hingga malam tahun baru 

dijaga oleh kepolisian dan TNI. Hal yang demikian itu membuktikan kami telah menjadi target 

radikalisme atau terorisme.  



2 

 

Demikian hasutan Marzani Anwar di MetroTV perlu kami persoalkan lagi demi 

peyakinan kami ini tak bersalah dan tidak sesat, demikian Tuhan menengahi persoalan kami 

dengan Marzani Anwar. Demikian Risalah Eden ini mencantumkan Wahyu Tuhan sebagai 

berikut: 

 

WAHYU TUHAN YANG MAHA KUASA  
 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Kasih 
 

 

Inilah Wahyu Tuhan: 

“Bahwa semua orang harus mengetahui bahwa Aku mengayomi Eden karena Eden adalah Surga 

dan Kerajaan-Ku. Dan bahwa semua orang di dunia tak bisa menghindari Pengadilan dan 

Penghakiman-Ku yang sedang Kugelar sekarang ini. Maka dengan ini Aku menyatakan sedang 

mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Marzani Anwar terhadap Eden untuk Kuhakimi. 

Daripadanya, terdapat Ketentuan Hukum-Ku bahwa orang yang sedang Kuadili dan akan 

Kuhakimi, kesalahannya harus terangkat di hadapan publik dan bukti-bukti kesalahannya sudah 

akurat dan baku terdokumentasi.  

Adapun Marzani Anwar Kuangkat Pengadilan-Ku atas dirinya untuk sampai diketahui oleh 

publik dunia bahwa dia adalah reinkarnasi Kayafas yang menyalib Yesus dan juga reinkarnasi 

Bishop Pierre Cauchon yang menghakimi Joan of Arc dengan hukuman mati, dengan cara 

dibakar hidup-hidup. 

Adapun sekarang ini dia sedang aktif menghasut publik untuk mengerahkan penghakiman atas 

Lia Eden, yang adalah reinkarnasi Maria dan juga Joan of Arc. Adapun tulah dosa kejahatan 

terhadap Kerasulanlah yang membawanya kembali ingin melakukan hal yang sama terhadap Lia 

Eden. Kecenderungan naluri ruhnya itu sudah merupakan hukum alam karena sedikit pun Lia 

Eden dan Komunitas Eden tak pernah bersalah kepadanya. Semua yang dituduhkan olehnya itu 

hanyalah pemutarbalikan fakta saja.  

Demikian untuk menyatakan Kebenaran Eden, Komunitas Eden sudah menyatakan kesediaan 

mereka bersumpah Mubahalah terhadap Marzani Anwar dan keluarganya yang selalu ikut 

menistakan Eden. Dan adapun itu adalah suatu cara untuk membuktikan siapa yang bersalah 

dan siapa yang benar. 

Demikian MetroTV yang ikut terlibat dalam kebohongan publik Marzani Anwar hendaknya 

menayangkan video Sumpah Mubahalah Eden dan bersedia menjernihkan fitnah-fitnah Marzani 

Anwar terhadap Eden karena bukti-bukti Kebenaran Eden layak disikapi adil oleh MetroTV.  

Sungguh Aku sedang meresmikan gelar Hari Pengadilan dan Penghakiman-Ku di dunia 

manusia dan itu terselenggarakan sejak pada saat ini, yaitu sejak telah Kunyatakan gelar Hari 

Kuasa-Ku mendunia. Dan adapun itu segera akan Kubuktikan penerapannya bahwa semua 

orang di dunia tak ada yang bisa melepaskan kesulitan yang menimpanya kecuali penderitaannya 

itu telah melunasi tulah dosa-dosanya.  

Bahwa semua orang di dunia pada saat ini perlu mengetahui adanya Hari Pengadilan dan 

Penghakiman-Ku, dan adanya gelar Hari Kuasa-Ku mendunia yang harus diwaspadai dengan 

menjauhkan diri dari berbuat kesalahan dan dosa-dosa. Dan siapa pun yang sengaja melakukan 

hal itu, maka jadilah mereka harus menebus tulah dosa-dosanya itu melalui kesulitan-kesulitan 

yang dihadapinya atau penderitaan yang dialaminya.  



3 
 

Sehubungan dengan Hari Pengadilan dan Penghakiman-Ku ini, berkecamuklah celaka-celaka 

yang menimpa semua orang yang Kuhakimi dosa-dosanya. Dan tak terbilang malapetaka yang 

menimpa wilayah-wilayah di dunia. Dan jadilah keliputan dosa-dosa itu menjadi kejahanaman 

dan kekejian-kekejian sadis. Dan jadilah neraka karena Surga yang Kudatangkan diperolok-

olokkan dan Utusan-Ku dikriminalisasikan. 

Dan apakah kamu tahu bahwa pengkriminalisasian Utusan-Ku dan tuduhan sesat kepadanya itu 

harus disesali bangsa ini, sebab tindakan itu telah menyebabkan Indonesia terkutuk. Dan atasilah 

semua kesulitan dan celaka yang Kudatangkan ke bangsa ini, atau pujilah Tuhanmu dan 

mintalah pertolongan kepada-Nya atas semua kesulitan yang melanda negeri ini.  

Dan Aku-lah Tuhan, Allah SWT yang tak berkenan atas perilaku bangsa ini, yang kerap 

menzalimi kaum minoritas sehingga mengakibatkan  terjerumus menzalimi kerasulan Eden. 

Setara dengan itu, Kami jadikan Hari Pengadilan dan Penghakiman-Ku Kuawali di negeri ini. 

Dan inilah kasus yang sedang Kutangani, yaitu kasus Marzani Anwar selaku reinkarnasi 

Kayafas yang menyalib Yesus dan reinkarnasi Bishop Pierre Cauchon yang membakar hidup-

hidup Joan of Arc, yang kini sedang aktif ingin memusnahkan Eden dan ingin massa 

menghakimi Lia Eden. Dan itu adalah cara pengupayaan yang pernah dilakukan oleh Kayafas 

dan Bishop Pierre Cauchon.  

Maka Kunyatakan Pengadilan-Ku atas diri Marzani Anwar dan keluarganya yang berkolaborasi 

dengannya dalam tiga kali kejahatan terhadap Kerasulan, yaitu dalam tiga periode zaman 

Kerasulan, Kuniscayakan akan terangkat mendunia agar masyarakat dunia menyaksikan 

Pengadilan-Ku terhadap penyalib Yesus dan pembakar Joan of Arc, dan kini korbannya tertuju 

kepada Lia Eden.” 

 

Demikian Wahyu Tuhan telah kami sampaikan dan Wahyu Tuhan itu turun 

sehubungan dengan penayangan wawancara atas Marzani Anwar di MetroTV dalam program 

Selamat Pagi Indonesia dengan judul Fenomena Orang Hilang.  

Dalam wawancara tersebut Marzani Anwar menyatakan kami telah merekrut paksa 

anaknya, Elfa Diasmara, sehingga menelantarkan anak dan istrinya. Padahal, Elfa Diasmara 

yang menghilang itu justru berada di tangannya. Dan dia disekap di Yayasan Rehabilitasi Stress 

dan Narkoba di Tasikmalaya sejak 5 September 2015 atas permintaannya.  

Kronologis masalah Marzani Anwar dan anaknya yang dikaitkan dengan Eden sudah 

kami sampaikan, demikianpun seluruh bukti dan saksi sudah kami serahkan kepada MetroTV 

untuk diketahui. Pelurusan yang kami sampaikan ke MetroTV sebagai hak jawab kami, tak 

ditanggapi sama sekali. Demikian MetroTV hanya menjanjikan akan menampilkan LBH 

Jakarta, namun janji itu pun diingkarinya.  

Adapun LBH Jakarta memang sangat tahu tentang persoalan Elfa Diasmara karena sejak 

dari awal sudah menangani masalah Elfa Diasmara. Elfa meminta bantuan LBH Jakarta 

sehubungan dia dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan tempat dia bekerja dan 

sehubungan dengan hasutan dari keluarga Elfa Diasmara kepada General Manager PT. XL 

Axiata Tbk, dan hasutan itu berhasil, maka Elfa pun kehilangan pekerjaannya.  

Tanggal 27 Agustus 2015, Elfa Diasmara dipaksa oleh HRD PT. XL Axiata Tbk untuk 

menuliskan surat pengunduran diri. Salah satu alasannya adalah karena berpindah keyakinan. 

Dan sejak hari itu, Elfa Diasmara menghubungi LBH Jakarta untuk mengadukan nasibnya. 

Demikian sejak awal LBH Jakarta sudah menangani masalah Elfa Diasmara dengan 

perusahaannya, dan selanjutnya Elfa Diasmara pun meminta tolong kepada LBH mengurusi 

pembebasannya dari penyekapan ayahnya di Tasikmalaya.  
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Maka kami cukup bisa menerima bilamana LBH yang dipilih MetroTV untuk 

menjelaskan tentang hal yang sebenarnya terkait dengan nasib Elfa Diasmara. Namun, sampai 

sekarang LBH Jakarta pun tak dihubungi oleh MetroTV.   

Menghilangnya Elfa Diasmara dari Eden itu karena dijemput paksa oleh Marzani 

Anwar dan keluarganya. Namun, karena ketua RT 05 Bapak Rudi Yahya dan ketua RW 08 Ibu 

Nur Hamidah serta Bimaspol curiga dengan kedatangan Marzani Anwar dan keluarganya 

sebanyak 4 mobil penuh, maka mereka ditahan di kantor RW. Sedangkan ketua RT, ketua RW 

dan Pak Amru dari LMK mendatangi Eden dan menerangkan tentang kedatangan banyaknya 

keluarga Elfa Diasmara untuk menemui Elfa.  

Kami sedang makan pagi pada waktu itu dan Elfa buru-buru menyelesaikan 

sarapannya. Dan bersama dengan Pak Rudi, Bu Nur serta Pak Amru, Elfa dibawa ke kantor RW 

dan Komunitas Eden diminta mereka untuk tidak ikut menemui keluarga Marzani Anwar 

supaya tidak terjadi kegaduhan. Demikian penjemputan paksa Elfa oleh keluarganya tak 

tersaksikan oleh Komunitas Eden.  

Dan pada waktu itu Elfa hanya membawa handphone tanpa membawa apa pun 

lainnya, dan handphone itu pun tak bisa kami hubungi sampai sekarang, berarti handphone itu 

tak di tangan Elfa lagi. Padahal, Elfa Diasmara sudah terikat dengan sumpah Eden kepada 

Tuhan yaitu antara lain takkan menerima pemberian apa pun dari luar Eden, kecuali gaji yang 

dihalalkan Tuhan. Maka sesungguhnya Elfa Diasmara dalam penyekapannya yang tak 

membawa apa-apa itu adalah ujian yang berat baginya. Dan dia pun tak bisa melakukan 

perbuatan apa pun yang melanggar Hukum Tuhan di Eden. Demikian pensucian Elfa Diasmara 

di tempat penyekapannya adalah pensucian yang berat baginya. 

Adapun penjemputan paksa terhadap Elfa itu kemudian diceritakan oleh Ketua RT 

kepada kami, bahwa Marzani Anwar menyatakan kepada ketua RT dan ketua RW bahwa 

Marzani Anwar sekeluarga ingin mengajak Elfa makan bersama, namun ketika Elfa dekat 

mobil, Elfa didorong paksa masuk mobil dan pintu segera ditutup dan kemudian mobil segera 

melaju cepat disusul oleh 3 mobil lainnya yang berisi keluarga Marzani Anwar yang ikut 

menemani Marzani Anwar pada waktu itu. Semua warga yang menontoni peristiwa itu 

tercengang karena mengira ada masalah penindakan terhadap kriminal. Demikian kesan itu 

dinyatakan mereka ke Eden.  

Tentu saja kami tak bisa melacak keberadaan Elfa Diasmara setelah itu, tapi dalam hati 

kami, dia akan baik-baik saja karena dia berada di tangan keluarganya sendiri dan kami 

berpasrah diri kepada Tuhan atas nasib Elfa Diasmara. Kami sama sekali tak membayangkan 

bahwa Elfa Diasmara ternyata disekap di Yayasan tersebut dan dalam perjanjian Yayasan 

kepada Marzani Anwar, Elfa Diasmara baru akan dibebaskan bilamana kembali kepada 

keyakinannya semula. Namun, Elfa Diasmara kukuh tak bersedia mengubah keyakinannya 

yang sekarang.  

Demikian Marzani Anwar tetap melancarkan fitnah-fitnahnya kepada Eden karena Elfa 

Diasmara tak berhasil dipaksa mengubah keyakinannya lagi. Demikian dalam fitnahnya di 

media massa dan MetroTV, seakan-akan oleh kamilah maka Elfa Diasmara menghilang dan 

menelantarkan anak dan istrinya.  Siapa menelantarkan siapa? Elfa Diasmara diberhentikan 

dari pekerjaannya kemudian disekap sampai sekarang, itulah sesungguhnya yang terjadi.  

Namun, suatu hari pada tanggal 8 September 2015, Elfa Diasmara berhasil menelpon 

kami dengan tergesa-gesa menyatakan di mana dia disekap dan disebutkan alamatnya, maka 

pergilah rombongan Eden dengan LBH Jakarta untuk menjemput Elfa di Yayasan Hidayah  

Al Ikhlas di Tasikmalaya. Sayangnya, LBH Jakarta menelpon yayasan tersebut, memberitahu 

akan kedatangan LBH untuk menemui Elfa Diasmara. Dan ketika rombongan sampai di sana, 

rombongan dibohongi oleh pengelola yayasan bahwa Elfa telah dijemput oleh Marzani Anwar 
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pukul 04.00 dini hari. Itu karena Eden dan LBH menghargai tata krama tidak datang ke 

yayasan pada pukul 22.00 yaitu saat setibanya di Tasikmalaya, demikian rombongan 

menunggu sampai keesokan pagi harinya baru ke yayasan. Demikian kami dibohongi pihak 

yayasan.  

Gagal membebaskan Elfa Diasmara pada yang pertama kalinya, Eden putus hubungan 

lagi untuk jangka waktu yang lama, sampai kemudian Elfa menghubungi Eden pada tanggal 20 

November 2015 melalui e-mail. Dan kemudian untuk tidak gagal lagi, maka prosedur hukum 

kami tempuh dengan melaporkan masalah Elfa Diasmara yang disekap di Yayasan Al Ikhlas 

tersebut ke Polisi Tasikmalaya.  

Demikian LBH Jakarta dan LBH Bandung serta Eden mendatangi Polres Tasikmalaya. 

Dan Polres Tasikmalaya mengirim ke Polsek Ciawi, dan kemudian oleh Kapolsek diserahkan 

kepada Pos Polisi yang terdekat dengan kawasan yayasan. Namun, pengelola yayasan tetap 

bersikeras tak bersedia mempertemukan rombongan dengan Elfa Diasmara, sedangkan kami 

mematuhi ketentuan Peraturan Tuhan atas Eden yang terlarang terlibat dalam persengketaan, 

apalagi terlibat dalam aksi kekerasan, maka Eden tak bersedia melayani tantangan pengelola 

yayasan tersebut yang bersedia melawan kami dengan kekerasan. Demikian Eden dan LBH 

kembali gagal membebaskan Elfa Diasmara dari yayasan tersebut. Dan sampai sekarang Elfa 

Diasmara tak bisa menghubungi kami lagi. 

Sampai MetroTV menyiarkan interview Marzani Anwar yang memutarbalikkan fakta 

itu, demikian kami pun diperkenankan Tuhan untuk menyatakan yang sebenarnya secara 

terbuka ke pihak yang berkewenangan maupun ke publik. Atas peristiwa ini, niscaya kami 

memohon petunjuk kepada Tuhan, demikian Wahyu Tuhan turun terkait dengan peristiwa ini.  

Adapun Jawaban Tuhan atas peristiwa ini dikaitkan dengan Jawaban Tuhan untuk 

masalah terorisme karena masalah kami dengan Marzani Anwar di MetroTV bertepatan 

keadaannya dengan fenomena orang hilang yang terkait dengan Gafatar dan dengan peristiwa 

teror di Sarinah Thamrin. Maka sungguh, Marzani Anwar telah memperhitungkan estimasinya 

dalam upayanya yang bersungguh-sungguh untuk memusnahkan Eden sebagaimana dia dan 

keluarganya berulang-ulang menyatakannya dalam tulisan maupun media sosial. Dan inilah 

salah satunya: 
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Tuhan Menurunkan Teori untuk Pijakan Menemukan Teori Segalanya 

Seperti biasa, setiap ada peristiwa yang menimpa kami, niscaya kami bertanya 

memohon petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberikan Jawaban-Nya atas hal 

tersebut. Namun, kiranya di dalam Jawaban-Nya Tuhan justru meng-counter hal itu dengan 

menurunkan ilmu yang maha penting dan yang sangat dibutuhkan sebagaimana para saintis 

sangat menginginkan menguasai Teori Segalanya (The Theory of Everything).  

Para saintis tak pernah membayangkan Wujud Tuhan Yang Bulat, maka ketika Tuhan 

menyatakan Wujud Diri-Nya Yang Bulat, maka Teori Segalanya pun dapat ditemukan karena 

dinyatakan Tuhan bahwa ada keterhinggaan di dalam Ketidakterhinggaan Kemahabesaran 

Tuhan. Demikian Dia menerangkan Wujud Diri-Nya Yang Bulat sehingga ada pembatasan atas 

kemahaluasan semesta yang senantiasa berkembang.   

Namun, untuk itu aku yang sangat awam terhadap ilmu pengetahuan ilmiah, maka aku 

dibimbing Tuhan untuk mengetahui teori rumus yang ingin diberitahukan-Nya kepadaku 

dengan membawaku mengenang kilas balik peristiwa-peristiwa kegaiban yang kualami, 

terutama yang terjadi di awal-awal takdirku. Karena ternyata semua peristiwa itu adalah 

aplikasi Teori Kuantum. 

Saat kami menyiapkan diri untuk menuliskan Wahyu Tuhan terkait dengan sikap 

MetroTV yang mengabaikan hak jawab kami itu, demikian saya diminta Tuhan untuk 

mengenang kilas balik peristiwa-peristiwa yang saya alami, peristiwa kegaiban terkait dengan 

kedatangan Malaikat Jibril kepadaku sejak awal takdirku. Demikian Tuhan menginginkan aku 

menjelaskannya, sekaligus untuk mengedepankan peristiwa-peristiwa itu untuk menguraikan 

aplikasi Teori Kuantum dalam peristiwa Mukjizat Tuhan yang kualami. Maka mau tak mau 

atas Tuntunan-Nya kepada ingatanku, maka peristiwa-peristiwa itu menjadi sangat jelas dalam 

ingatanku karena harus kutuliskan. 

Kebenaran kami itu tak begitu saja bisa kami adakan, bilamana kebenaran kami itu 

terkait dengan Wahyu-wahyu-Nya. Demikian aku harus menuliskan Wahyu-wahyu-Nya dan 

harus menuliskan apa-apa yang dipadankan sebagai kategori Kewahyuan, yaitu peristiwa-

peristiwa yang berkenaan dengan kegaiban Mukjizat Tuhan. Demikian peristiwa-peristiwa itu 

ketika dapat diterangkan secara empiris dan memenuhi unsur teologi kognitif yang 

komprehensif.  

Demikian itu dapat memenuhi persyaratan yang kuajukan untuk bisa membuktikan 

kedekatanku dengan Tuhan dan Jibril melalui peristiwa-peristiwa gaib yang kualami yang 

harus kututurkan berurutan, sebagaimana urutan itu harus runtut dari A sampai Z,  

supaya jelas bahwa apakah aku ini sesat atau benar. Dan pula kiat Tuhan untuk membelaku itu 

diwujudkan-Nya melalui Pengaruniaan-Nya atas satu ilmu yang sempurna dari-Nya. 

 Dengan cara demikian aku tak perlu lagi membantah satu persatu kebohongan dan fitnah 

Marzani Anwar dan keluarganya terhadapku. Itu terlalu melelahkan dan mengotori hati.  

Dan pula di dalam tuangan ilmu baru dari Tuhan ini, ada kiat Tuhan untuk menyatakan 

Kemahaesaan-Nya demi penyatuan semua agama dalam spiritualisme modern, Monotheisme 

Mutlak yang universal. Demikian ilmu tentang Wujud Tuhan Yang Bulat diturunkan teorinya 

pada saat risalah untuk MetroTV ini kutuliskan. Dari peristiwa ini aku menjadi tahu bahwa bila 

Tuhan membela kami, niscaya menggunakan skala ukuran Tuhan, bukan skala ukuran kami. 

Demikian Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa harus ada skala kebenaran yang berlapis-

lapis dan akurat untuk menyatakan keakuratan kebenaran yang datangnya dari Tuhan. 

Adapun kala kebenaran kami yang kami nilai telah cukup padat itu telah diabaikan oleh 

MetroTV, maka Tuhan pun menginginkan pembelaan diri kami harus dengan kebenaran yang 

mengikutkan skala kebenaran Tuhan. Dan ketika itu belum genap, padahal kebenaran kami itu 
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sudah kami rasakan sebagai kebenaran yang sudah telak karena telah memiliki bukti-bukti dan 

saksi yang cukup banyak, demikian karena kami hanya dianggap sebagai kaum minoritas yang 

sesat, maka MetroTV masih tega menolak kebenaran kami itu. 

Demikian ketika Tuhan ingin turun tangan membela kami, maka Tuhan 

mengedepankan Pembelaan-Nya itu dengan menurunkan suatu teori kesemestaan agar para 

saintis Indonesia maupun saintis dunia bisa mengukur skala Kemahabesaran Wujud Tuhan 

Yang Bulat, dan itu berguna untuk membawa para saintis bisa menemukan standar teori untuk 

sampai kepada Teori Segalanya yang sangat diidam-idamkan oleh semua saintis di dunia.  

Demikian Tuhan menuntunku menuliskannya, dan harus kumulai dengan memaparkan 

peristiwa-peristiwa kegaiban yang sudah pernah kualami di awal takdirku. Sesungguhnya 

peristiwa kegaiban yang menakjubkan diriku kebanyakan kualami pada awal-awal takdirku 

karena mungkin Tuhan pada waktu itu ingin meyakinkanku bahwa aku benar-benar bersama 

Tuhan sehingga aku luluh memasuki takdirku yang maha besar tapi maha berat ini.  

Demikian mau tak mau aku harus menuliskan semua hal yang menurut Tuhan itu 

terkait dengan Teori Kuantum. Setidaknya, merupakan aplikasi dari Teori Kuantum yang 

tergabungkan penjelasannya dengan Teori Relativitas Einstein E=MC2 dan teori dari Tuhan 

yaitu X=E+LE2. Adapun LE2 adalah tanda tangan Jibril yang pernah tertayang di langit. 

Namun, ketiga teori itulah yang kemudian menjadi landasanku menuliskan ilmu baru dari 

Tuhan.   

Tuhan menginginkan kami memaparkan Jawaban-Nya kepada MetroTV yang terkait 

dengan masalah Marzani Anwar. Namun, Dia pun ingin kami menuliskan Wahyu-Nya yang 

terbaru yang terkait dengan masalah terorisme, dan itu semuanya disatukan mengingat kami 

juga sudah mengalami ancaman menjadi target teroris pada bulan Desember menjelang Tahun 

Baru. Keadaan itu memang sudah diberitahukan Tuhan kepada kami, tapi kemudian menjadi 

kelengkapan kejelasan, kala kepolisian aktif menjaga kediaman kami selama bulan Desember 

sampai tahun baru. Demikian berkat Pengayoman Tuhan dan pengamanan kepolisian, kami 

luput dari target teroris.  

Oleh karena itu, Jawaban Tuhan terkait dengan masalah terorisme sengaja diliputkan 

dalam Jawaban-Nya kepada MetroTV dengan menjelaskan teori kesemestaan terkait dengan 

Wujud-Nya Yang Bulat dan Maha Besar. Dan penjelasan tersebut terkait dengan upaya Tuhan 

menauhidkan kembali semua agama demi Ketentuan-Nya untuk menyatukan semua agama. 

Tanpa menyebutkan Wujud-Nya, Kemahaesaan Tuhan belum bisa dimutlakkan. Kajian 

spiritualisme modern yang universal sebagai ganti atas semua agama ditautkan Tuhan dengan 

sains. Maka, spiritual masa depan dikaitkan Tuhan dengan sains agar tak berbelok lagi ke 

penyimpangan-penyimpangan agama karena mistik maupun pemberhalaan dan penuhanan 

terhadap Utusan-utusan Tuhan, para nabi dan para dewa.  

Demikian, Tuhan ingin MetroTV mengkaji kebenaran kami melalui ilmu kesemestaan 

yang sudah diturunkan kepada kami dan uraian Mukjizat-Nya yang dikaitkan dengan ilmu 

kesemestaan. Maka dengan demikian Risalah Eden ini dijadikan sebagai pengganti hak jawab 

kami yang telah diabaikan oleh MetroTV.  

Dan Tuhan mengindahkannya untuk menggabungkan semua hal yang dipentingkan-

Nya untuk dijawab. Demikian semua jawabannya tergabung dalam Risalah Eden ini. Demikian 

kepada publik kami nyatakan bahwa Wahyu Tuhan itu selalu terkait dengan hukum kausalitas, 

hukum sebab dan akibat. Demikian asbabun nuzul teradakan dalam setiap Wahyu-wahyu 

Tuhan yang diturunkan-Nya. 

Maka perkenankan aku menerangkan terlebih dahulu pengalaman-pengalaman di awal 

takdirku saat mulai bertemu Malaikat Jibril dan saat aku mulai bisa merasakan komunikasi 
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transendental dengan Tuhan secara langsung dan juga terhadap Jibril, yang sejak awal takdirku 

sampai saat ini, komunikasi kami tak pernah terputus walau hanya sekalipun. Betapa itu 

karunia yang tak terhingga bagiku.  

Apa pun yang terjadi di dunia nanti, niscaya dalam pengamatan Tuhan. Dan kepada 

kamilah Tuntunan Tuhan dan Petunjuk-petunjuk Tuhan itu untuk umat manusia dan dunia. 

Mau dipercaya atau tidak, tapi aku akan tetap menuliskan Wahyu-wahyu Tuhan sampai akhir 

hayatku nanti. Karena Ketentuan Tuhan itu sudah dinyatakan Tuhan kepadaku bahwa sisa dari 

seluruh waktuku hanya untuk menuliskan Wahyu-wahyu Tuhan semata.  

Adapun untuk Wahyu-Nya hari ini, 22 Januari 2016, adalah hari keempat aku 

menuliskan Wahyu-wahyu-Nya yang ditujukan untuk menjawab pengabaian atas hak jawab 

kami oleh MetroTV.  

Demikian aku harus memulainya dengan menuliskan Keterangan Tuhan bahwa 

peristiwa kegaiban di awal takdirku itu dapat dikaitkan dengan Teori Kuantum, yang mana 

Teori Kuantum itu sengaja diaplikasikan oleh Tuhan menjadi Mukjizat-Nya terhadapku 

sehingga aku bisa meyakini benar-benar bersama Tuhan. Demikian aku bertaklid mutlak 

kepada-Nya setelah mengalaminya berkali-kali.  

Demikianpun Penjelasan Tuhan yang panjang ini semoga dapat kami jadikan pembebas 

atas tuduhan sesat terhadap Eden yang sudah lama mengungkung kami. Sungguh, aku harus 

memulai dengan mengemukakan Wahyu Tuhan tentang Wujud-Nya Yang Bulat dan Maha 

Besar. Demikian atas Izin Tuhan, aku mengawali Penjelasan Tuhan dengan mengedepankan 

sebab turunnya Wahyu Tuhan ini. 

 

Aplikasi Teori Kuantum dalam Mukjizat Tuhan  

untuk Membuka Rahasia Alam Semesta 

 

Kitab Suci Al Quran, Surat Al A'raaf ayat 7: 

 
7. Maka pastilah akan Kami kabarkan kepada mereka dengan pengetahuan, dan Kami sekali-

sekali tidaklah gaib. 

 

Inilah ayat yang menyatakan Tuhan akan menurunkan ilmu pengetahuan untuk 

menyatakan Diri-Nya memiliki wujud yang bulat dan untuk menerangkan bahwa Dia  tidaklah 

gaib. Namun, kekuatan gaib-Nya menyatu dalam semua molekul dalam alam semesta karena 

setiap molekul ada Ruh-Nya. Adapun ruh itu gaib dan keterfungsian Mukjizat-Nya 

terselenggarakan oleh kinerja malaikat yang gaib. Namun, dalam hal ini Tuhan ingin Mukjizat-

Nya diperhitungkan sebagai suatu keterhinggaan dalam Ketidakterhinggaan-Nya.  

Dari ayat ini aku mengawali menuliskan ilmu pengetahuan yang diberikan Tuhan saat 

ini. Bahwa peristiwa-peristiwa yang berkesan terkait dengan fenomena Mukjizat Tuhan di 

langit dan yang aku rasakan, itu semua ternyata kemudian menjadi penjelasan Teori Kuantum 

yang tak bisa kutuliskan dengan cara apa pun karena aku tak memiliki sedikit pun 

pengetahuan ilmiah, kecuali memperturutkan Petunjuk-petunjuk Tuhan melalui peristiwa-

peristiwa yang sudah kualami dahulu.  Dari runtutan peristiwa itu Tuhan pun menjelaskan 

kaitan Teori Kuantum dengan kegaiban yang kualami. 
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Tapi sebelumnya aku ingin mengungkapkan suatu Sistem Tuhan bahwa ketika Dia 

ingin menurunkan Karunia-Nya, niscaya Karunia-Nya itu diberikan kala kita berhasil melalui 

Cobaan-Nya dengan baik. Demikian Ujian-Nya yang amat mempermalukan kami dalam 

peristiwa penantian UFO di Monas tanggal 31 Mei 2015 yang lalu itu adalah ujian yang sengaja 

diadakan untuk kami. Dan apabila kami bertahan dalam keimanan kami setelah itu, demikian 

Dia mengaruniai kami Mukjizat Eden terbuka.  

Dan ketika Mukjizat Eden terbuka, Tuhan pun mendeklarasikan Hari Pengadilan dan 

Penghakiman-Nya. Untuk itu, Dia pun menggelar Hari Kuasa Tuhan demi memfungsikan 

Ketetapan Hukum-Nya dan demi memfungsikan Mukjizat-Nya yang sudah terbuka sebagai 

perangkat Hari Kuasa Tuhan. Atas hal itu semua, ujian untuk membuka Mukjizat Eden 

diadakan atas kami di hadapan publik melalui peristiwa Monas tempo hari. Demikian ujian di 

Monas itu ternyata di baliknya ada hikmah yang tak terhingga. Terima kasih, Tuhan.  

Demikian dalam Karunia Tuhan itu, Dia menjelaskan kepadaku tentang Teori Kuantum 

untuk membuka rahasia alam semesta.  

Bermula pada saat kami menyaksikan fitnah Marzani Anwar di MetroTV, di program 

Selamat Pagi Indonesia dengan judul Fenomena Orang Hilang.  Kami tertegun melihat 

keberanian Marzani Anwar berdusta. Sungguh tak dinyana, seorang ilmuwan agama mampu 

melakukan itu di depan publik. Kebohongan publik yang dilakukannya sungguh merugikan 

kami karena apa yang diucapkannya adalah sesungguhnya dialah yang melakukannya. Jadi 

coba bayangkan perasaan kami pada waktu itu. Dalam kami terperangah, Tuhan dalam 

menenangkan kami Dia menyatakan:  

“Sabarlah, karena inilah penggenapan kapasitas Marzani Anwar melakukan kejahatan terhadap 

Kerasulan. Dan inilah suatu kesaksian publik yang mana dia menyatakan sendiri siapa identitas 

ruhnya yang sesungguhnya. Dan inilah saat-saat yang Kutunggu, dia menggenapi tipikal 

identitas ruhnya sebagai Kayafas dan Bishop Pierre Cauchon. Taklah dia bisa menghindari 

kecenderungan naluri ruhnya itu kalau sudah sampai saatnya Aku menggelar Pengadilan dan 

Penghakiman-Ku di akhir zaman ini.  

Dan sampailah dia pada situasi yang Kukehendaki untuk membuktikan siapa sesungguhnya dia. 

Kejahatan terhadap Kerasulan banyak yang telah melakukan, tapi Marzani Anwarlah yang akan 

Kukedepankan pengadilan atas dirinya karena dia adalah reinkarnasi Kayafas dan Bishop Pierre 

Cauchon. Demikian dia tak bisa menghindari ekspos naluri ruhnya itu pada saat ini karena 

kecenderungan naluri ruhnya itu merupakan tulah dosa yang berkutat melakukan pengimpasan.  

Demikian penistaan dan fitnah-fitnahnya terhadap Eden yang tertuju kepada Lia Eden itu 

meluap di luar kesadarannya karena sesungguhnya Lia dan Komunitas Eden tak salah apa-apa 

terhadap dirinya. Bahkan dialah yang memiliki setumpuk kesalahan besar terhadap Lia Eden dan 

Komunitas Eden. 

Dan itu Kujelaskan bahwa semua orang-orang di dunia ini pun mengalami hal yang serupa, 

mereka semua tak bisa  menghindari munculnya dan menguatnya sifat-sifat buruk mereka. 

Demikian tulah dosa-dosa mereka yang terdahulu itulah yang menyatakan diri. Dan ketika dia 

berbohong dan memfitnah, demikian Kitab Suci Al Quran, Surat At Taghabun ayat 9 

melukiskan. 

Kitab Suci Al Quran, Surat At Taghabun ayat 9: 
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9. (Ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan 

(untuk dihisab), itulah hari (waktu itu) ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barangsiapa 

yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh niscaya Allah akan menghapus 

kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya 

sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. 

Dan inilah hari Allah mengadili dan menghakimi semua orang di dunia. Dan pada saat inilah 

Kami tampakkan semua kesalahan umat manusia. Dan jadilah mereka mendustakan perbuatan 

jahatnya dan dosa-dosanya, tapi tulah dosa-dosanya menampilkan diri melalui apa-apa yang 

diperbuatnya sekarang ini. Dan Kami mengadili dan menghakimi secara adil.  

Dan adapun Marzani Anwar telah menampilkan sendiri siapa sesungguhnya dirinya melalui 

keangkaramurkaannya terhadap Eden tanpa alasan yang benar. Demikian Kami membongkar 

identitas ruhnya yang sebenarnya, dan kemudian Kami tampilkan dia Kuadili dan Kuhakimi.  

Adapun barangsiapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh kepada Allah 

sebagaimana anaknya, Elfa Diasmara, yang sudah berkomitmen bersedia hidup suci bersama para 

Rasul Eden, demikian Aku menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan kuterima di Surga-Ku 

Eden. Demikian Elfa Diasmara sedang bersuci dan dia menunaikan pensuciannya melalui 

perbuatan ayah dan keluarganya.  

Dan terhadap nasib Elfa Diasmara yang sedang disekap ayahnya, dan kepadanya ada surat At 

Taghabun ayat 14. 

Kitab Suci Al Quran, Surat At Taghabun ayat 14: 

 

14. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu 

ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu 

memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Ayat ini melukiskan penderitaan nasib Elfa Diasmara yang beriman, yang kini sedang dimusuhi 

keluarganya sendiri dan telah menganiayanya. Sedangkan Elfa Diasmara sedang bersuci dan 

sedang menjalani penyetaraan kesucian dengan para Rasul Eden yang sudah lebih lama 

menempuh pensucian mereka. Maka Elfa Diasmara harus berhati-hati dalam menempuh ujian 

Shiratal Mustaqimnya. Dan jika dia bisa memaafkan keluarganya yang menzaliminya dan tidak 

marah serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.  

Ajaran Eden yang dianggap sesat telah dinyatakan oleh Marzani Anwar dan Divi 

Analis, anaknya, agar ajaran Eden dimusnahkan. Nan, padahal kami tak pernah melakukan 

apa-apa terhadap mereka sampai Tuhan-lah yang sekarang ini menitahkan kami untuk 

menuliskan Wahyu-wahyu-Nya terkait dengan sikap Marzani Anwar beserta keluarganya 

terhadap Eden selama ini. Dan ayat tersebut di atas membuktikan kami telah mematuhi Ajaran 

Tuhan untuk selalu memaafkan orang-orang yang berbuat jahat terhadap kami. 

Demikian kami yang selama ini diminta Tuhan berdiam diri atas apa pun yang 

dilakukan Marzani Anwar atas Eden, betapapun kecewanya kami atas sikap MetroTV kepada 

kami yang tidak adil, namun di baliknya ada hikmah yang melegakan kami semua. 
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Adapun kami mengenal Marzani Anwar sejak tahun 2004, kami tak pernah memberi 

reaksi apa pun atas segala fitnahnya. Namun, tayangan di MetroTV itu sudah keterlaluan. 

Karena apa-apa yang dituduhkan kepada kami, sesungguhnya dialah yang melakukannya.  

Keterangan pemutarbalikan fakta itu telah kami bantah dengan segala bukti-buktinya 

dan saksi-saksi yang kami ajukan melalui surat panjang kami yang sudah kami kirimkan 

kepada Fifi Aleyda Yahya, yang mewawancarai Marzani Anwar, dan kepada Putra Nababan 

sebagai pemimpin redaksi MetroTV, sebagai hak jawab kami. Surat tersebut diterima oleh 

Yohanes, produser acara tersebut, yang menjanjikan akan segera memberikan kesempatan 

kepada kami untuk menggunakan hak jawab kami.  

Namun, kemudian dia menyatakan keputusan rapat hanya memilih akan menampilkan 

LBH Jakarta. Adapun LBH yang diwakili oleh Matthew Mitchel itu memang tahu duduk 

persoalan yang sebenarnya dan terlibat langsung mengurusi sejak dari awal masalah Elfa 

Diasmara yang disekap oleh Marzani Anwar di Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Stress 

Hidayah Al Ikhlas, Tasikmalaya. Marzani Anwar tak hanya menyekap Elfa Diasmara, tapi dia 

pun juga merupakan dalang dari pemecatan Elfa Diasmara dari perusahaan PT. XL Axiata Tbk.  

Namun, sampai hari ini kami tak mendapatkan kabar tentang hak jawab yang kami 

tunggu itu, termasuk LBH Jakarta pun tak pernah dihubungi oleh MetroTV. Karena itu aku 

merasa tertekan dan tak nyaman menghadapi kenyataan ketidakadilan MetroTV terhadap 

kami. Padahal, kami ingin membela diri kami dari fitnah-fitnah. Dan itu suatu kejahatan serius 

yaitu pelanggaran hak asasi dan pelanggaran hak kebebasan berkeyakinan. Demikian fitnah-

fitnah Marzani Anwar itu telah 12 tahun berlarut-larut dan hasutannya yang akut akhir-akhir 

ini untuk menghabisi eksistensi Eden dilakukan oleh Marzani Anwar dan keluarganya.  

Dan Tuhan pun mengizinkan kami menggantikan hak jawab kami yang telah diabaikan 

oleh MetroTV dengan mengedepankan Penjelasan Tuhan nan panjang dalam judul Aplikasi 

Teori Kuantum dalam Mukjizat Tuhan Membuka Rahasia Alam Semesta dan Penjelasan 

Tuhan dalam judul Tuhan Menjawab Masalah Terorisme. 

Keduanya akan kami tuliskan untuk dibagikan sebagai ilmu dari Tuhan sekaligus untuk 

membuktikan Eden bukan sekte aliran sesat seperti yang dituduhkan selama ini. Dan sekaligus 

untuk kami jadikan pembelaan diri atas semua tuduhan terhadap kami selama ini. Demikian 

atas izin Tuhan aku mengawali Penjelasan Tuhan dengan mengedepankan terlebih dahulu 

sebab turunnya Wahyu Tuhan ini.  

Sungguh aku ini sedikit pun tak paham tentang ilmu kesemestaan dan tidak mengerti 

istilah-istilah ilmiah dan rumus-rumus. Tapi Tuhan memintaku untuk mau memikirkan 

Penjelasan-Nya yang menyertakan istilah-istilah ilmiah yang dituntunkan oleh-Nya.  

Untuk itu, mau tak mau, aku mencoba mengenang kembali peristiwa-peristiwa gaib 

yang kualami yang menurut Tuhan itu adalah aplikasi dari Teori Kuantum sebagaimana 

peristiwa yang kami alami di awal takdirku, berkisar pada tahun 1995 sampai tahun 2000.  

Awalnya, komunikasi transendentalku dengan Malaikat Jibril membuatku bisa 

mengobati sebagai pengobatan alternatif. Waktu itu pasienku banyak. Dalam sehari aku bisa 

melayani lebih kurang 100 pasien. Ketika Tuhan ingin melibatkanku pada takdir yang maha 

besar ini, sepertinya Dia sengaja membuat aku takjub melihat kesembuhan instan dari pasien-

pasien yang kutangani.  

Begitulah aku menjadi tertarik meninggalkan sepenuhnya karirku sebagai perangkai 

bunga dan berfokus hanya kepada-Nya semata, konsekuensi keterpesonaanku melihat 

Mukjizat Tuhan melalui kesembuhan orang-orang yang kutangani. Mereka sembuh melalui 

kepekaan indera dan tanganku menemukan titik-titik syaraf yang harus kutekan agar 
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peredaran darahnya yang terbuntu atau menyempit dapat terurai kembali. Demikian 

penyakitnya tersembuhkan secara instan.  

Nah, di antara itulah aku sering mendapati laporan pasien-pasien yang menyatakan aku 

mendatangi rumahnya dan bercakap-cakap dengannya, tapi aku tak merasakan apa-apa. 

Setidaknya, tak ada gejala gaib yang kurasakan dalam diriku bilamana aku ‘membelah diri’ 

bukan atas kemauanku sendiri. Tapi itu suatu fakta yang baru kuketahui, kala ada orang yang 

melaporkan pengalamannya bahwa aku mendatangi rumahnya. Padahal, aku tetap di 

rumahku. Aku tak tahu tentang hal itu sama sekali sampai mereka yang menyatakannya 

sendiri kepadaku.  

Sekejap aku merasa bahagia dan bangga kalau dilapori hal itu oleh seseorang. Wow, 

betapa saktinya aku, pikirku. Tapi itu hanya sebentar melintas dalam benakku karena aku takut 

tersalah. Nan bila berada di suatu takdir yang berurusan dengan Tuhan, menjadi bangga 

berarti payah, tak bisa menyesuaikan diri dalam Ujian Tuhan.  

Namun Tuhan memberkati aku juga suatu kewajaran perasaan sehingga perasaan itu 

hanya sekejap singgah di hatiku dan Tuhan juga yang membuatku hanya terpesona tak lebih 

lama dari sehari. Setelah itu aku lupa dengan peristiwa itu. Walau berkali-kali orang datang 

melaporkan hal itu, tapi aku merasakan grafik perasaan hatiku tetap sama sehingga aku bisa 

bertahan menganggap hal itu sebagai ujian bagiku. Kalau aku sampai memperturutkan 

kebanggaan itu, maka aku tak bisa menaklukkan diriku dalam rangka bersuci kepada Tuhan. 

Pengalaman ini kualami berkali-kali dari laporan pasien-pasien padaku. Sayangnya,  

aku tak mencatat nama mereka dan tempat kejadian maupun tempat kediaman mereka.   

Dan itu merupakan sikap penaklukan diriku waktu itu. Ketika aku membutuhkan kesaksian 

mereka sekarang ini, kami sudah tak saling berhubungan, semenjak aku disibukkan Tuhan 

mengurusi Wahyu-wahyu Tuhan sepenuhnya. Dan kemudian mengalami berbagai peristiwa-

peristiwa berat yang berturut-turut sampai saat ini terkait dengan penistaan, intimidasi dan 

ancaman dari berbagai pihak dan pengusiran serta pemenjaraan, yang sampai saat ini belum 

surut juga. 

Tapi ada beberapa yang kukenali yang bisa kuajukan sebagai saksi walaupun aku  

masih juga tak yakin mereka bersedia memberikan kesaksiannya karena sungguh sangat 

dimungkinkan mereka tak mau terlibat dengan namaku, tapi mereka adalah orang yang 

kukenal dan ada di antara mereka pernah menjadi Komunitas Eden atau teman Eden.  

Dan karenanya aku masih yakin bahwa mereka dimungkinkan masih bersedia bersaksi 

menyatakan pengalamannya telah didatangi Malaikat Jibril yang serupa denganku. Why not 

untuk mencobanya jadi saksiku. Dan dia adalah: 

1. Era, asistenku kala aku masih mempunyai perusahaan bunga kering Lia’s Art. Pada 

waktu itu dia sedang sakit dan tak masuk kantor. Dan aku yang tak pernah mendatangi 

rumahnya, tiba-tiba berada di sisinya dan mengobati sakitnya. Namun, dia sadar bahwa 

itu bukan aku. Demikian keesokan harinya dia melaporkan hal itu kepadaku. 

 

2. Suad, adalah mantan Komunitas Eden. Dia mendapati Jibril tampil serupa denganku di 

tengah malam, kalau tak salah pada jam dua dini hari. Saat itu dia sulit tidur dan dia 

duduk di sofa depan kamarnya, dan dia mendapati aku di rumahnya. Dan dia pun tahu 

bahwa itu bukan aku karena dia juga tahu bahwa laporan orang-orang yang didatangi 

penjelmaan Jibril juga sering didengarkannya. Tapi aku tak pasti dia mau bersaksi 

karena sudah lama tak ada kabar dari dia semenjak dia memutuskan keluar dari Eden, 

karena memilih menjadi ibu rumah tangga saja bagi suaminya. 
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3. Iping, adalah Komunitas Eden yang bertempat tinggal di Salatiga. Di rumahnya dia 

juga melihat aku di dalam kamarnya. Dan dia pun tahu bahwa itu bukan aku, 

melainkan Jibril. Penjelmaan Jibril bila melakukan penampakan senantiasa memberikan 

aura penentraman sehingga tak ada perasaan takut bagi orang yang ditemuinya. Itu pun 

sempat kurasakan ketika menyaksikan hologram Malaikat Jibril yang serupa dengan 

paras dan wujud anakku, Mukti di Masjidil Haram. 

 

Inilah kesaksian Iping dari Salatiga kami cantumkan:  

 

 
 

4. Seorang teman dari Dunuk, Siti Zainab Luxfiati, bernama Jeffa F. Djarot, ketika itu 

mendatangi Eden untuk membawa anaknya berobat ke Mahoni. Namun, suaminya, 

Budi Djarot, di rumah mereka pada saat itu menyaksikan penampakan Jibril yang 

serupa denganku berada di kamar anaknya. Budi Djarot adalah saudara kandung Eros 

Djarot dan Slamet Rahardjo. Adapun Budi Djarot dulu pernah menyatakan kepada kami 

bahwa dia mau bersaksi apabila keterangannya diperlukan untuk suatu kalangan yang 

memintanya. Semoga saja dia bersedia memenuhi janjinya bersedia bersaksi. Untuk itu 

kami ucapkan terima kasih. 

 

Ah, aku ini selalu sangsi pada janji-janji karena aku ini sudah lama dianggap sebagai 

notorious yang bisa menyebabkan orang lain ikut dianggap sesat, jadi pasrah saja orang mau 

bersaksi atau tidak, terserahlah.  

Selanjutnya beberapa kesaksian dari pasien-pasienku, semoga bila hal ini terangkat ke 

publik mereka pun bersedia memberikan kesaksiannya masing-masing. Karena aku tak bisa 

menghubungi mereka karena tak tahu alamatnya dan nomor telponnya, maka aku tak bisa 

mengharapkan mereka bersaksi. 

Berdasarkan kisah nyata ini, Tuhan dalam Penjelasan-Nya menyebutkan peristiwa-

peristiwa tersebut adalah salah satu bagian dari runtutan Penjelasan-Nya tentang Mukjizat 

Eden terkait dengan Teori Kuantum. Namun, sebelumnya perkenankan aku juga menjelaskan 

tentang penampakan Mukjizat Eden di langit berupa inisial LE2, yang mana peristiwa itu 

terekam oleh kamera foto dan kamera video, dan terjadi di dusun Coblong Megamendung 

pada tanggal 1 April 2001.  
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Tulisan LE oleh awan yang berwarna merah di langit di atas Gunung Salak di waktu menjelang 

Maghrib, sedangkan angka 2 yang berwarna putih dinyatakan Jibril sebagai formasi para malaikat, 

demikian angka 2 terlihat sempurna dan warnanya berbeda dengan warna langit di sekitarnya. 

Sepertinya Tuhan mengistimewakan angka 2 itu.  

  

Formasi malaikat membentuk angka dua yang sempurna di langit itu, bisa 

diperbandingkan dengan karya malaikat mewujudkan crop circle yang juga garis-garisnya 

selalu sempurna. Tulisan LE2 di langit inilah ternyata kemudian terfungsikan sebagai tanda 

tangan Jibril pada Risalah-risalah Eden yang kami kirimkan keluar, dan juga ternyata menjadi 

rumus yang menjadi andalan Eden untuk membuktikan ketidaksesatan Eden. Bahwa kemudian 

Tuhan menyatakan LE2 adalah rumus untuk menggenapi Teori Kuantum dan Teori Relativitas 

Einstein E=MC2 , itu sungguh di luar dugaanku. Demikian Tuhan menitahkan kepadaku 

terlebih dahulu memaparkan peristiwa-peristiwa kegaiban yang sudah kualami dan 

mengajukan saksi-saksinya yang bisa mendukung pernyataan kami atas peristiwa tersebut.  

Bahwa di dalam Tuhan  menjawab sikap MetroTV yang mengabaikan hak jawab kami, 

dan Tuhan pun berkenan menjawab masalah terorisme sebagai persoalan berat dunia yang 

sekarang telah menjadi gangguan bagi semua negara di dunia. Demikian Jawaban Tuhan itu 

harus kutuliskan secara runtut melalui pengalaman-pengalamanku sendiri karena Jawaban 

Tuhan itu diliputkan dalam Karunia-Nya atas suatu ilmu baru dari-Nya yang bisa 

menyanggupkan para saintis bisa sampai kepada Teori Segalanya (The Theory of Everything). 

Sepertinya Tuhan ingin menyatakan Kebenaran Eden harus didukung dengan suatu ilmu 

pengetahuan dari Tuhan yang menyempurnakan teori-teori andalan para ahli. Kalau tidak 

seperti itu, Kebenaran Eden tetap dianggap non-sense.  

Demikian pembuktian Teori Kuantum juga dikaitkan melalui surat-surat Jibril yang 

terbang dari ketiadaan kepada kami. Dan itu terjadi sekitar tahun 1995. Adapun kalau aku 

hanya mengajukan bukti nyata itu melalui tulisan-tulisan Malaikat Jibril di atas kertas untuk 

menyatakan kebenaran takdir yang mendatangiku, rasanya itu belum cukup. Dan benar saja 

kembali itu pun diabaikan dan diperolok-olokkan, seperti yang tercantum dalam Kitab Suci  

Al Quran, 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". 
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Demikian, ayat ini menyatakan Tuhan sudah mewahyukan tentang peristiwa turunnya 

Jibril dengan diawali melayangkan surat kepadaku. Dan itu hanya akan dianggap sihir semata, 

dan benarlah memang itu sudah Kualami. Keluargaku sendiri menyatakan hal itu sebagai sihir 

sehingga mereka semuanya menjauhkan diri dariku.  

Demikian, dalam ayat ini juga Tuhan sudah menyatakan bahwa orang-orang kafir 

menuduh kami sesat dan disihir oleh Jibril palsu. Dan Wahyu-wahyu Tuhan juga adalah palsu. 

Demikian Tuhan membuktikan bahwa Wahyu-wahyu-Nya adalah tidak palsu melalui semua 

yang kami tuliskan dalam risalah dan yang kami upload di Website KomunitasEden.com. Tapi 

aku berharap Wahyu-wahyu Tuhan di Website Eden suatu saat akan dipercaya dan diimani.  

Nun, risalah yang tertuju kepada MetroTV ini yang merupakan tanggapan Tuhan atas 

sikap MetroTV terhadap Eden, menjadilah suatu rangkaian teori yang akan menguak takdir 

Eden keluar dari tuduhan sesat. Dan apabila setelah risalah ini sampai di tangan MetroTV, 

namun masih tetap saja ingin diabaikan, mengingat situasi kondisi yang sangat rawan saat ini, 

sehingga membuat MetroTV lebih mementingkan keamanannya sendiri, demikian MetroTV 

akan terkurung oleh kekualatan terhadap Tuhan. 

Dan adapun itu takkan menghalangi Kebenaran Eden tertampilkan ke permukaan 

karena menurut Tuhan Mukjizat Eden sudah terbuka dan tak ada lagi yang bisa menghalang-

halangi Eden tampil mendunia.  

Dan Tuhan menyatakan kepadaku terkait dengan ayat ini dan surat Jibril yang 

kuterima. Dan inilah Wahyu Tuhan yang kuterima tanggal 19 Januari 2016:  

 

WAHYU TUHAN YANG MAHA KUASA  

 

Dan katakanlah kepada dunia bahwa tak ada lagi yang bisa membenamkan Wahyu-wahyu-Ku 

dan menutup-nutupi Kebenaran Eden sebagaimana yang dilakukan oleh MetroTV karena Aku 

sudah mendeklarasikan Hari Kuasa-Ku dan Hari Pengadilan dan Penghakiman-Ku. Demikian 

selanjutnya Aku akan mempersaksikan bagaimana Aku mengadili dan menghakimi Marzani 

Anwar yang Kunyatakan identitas ruhnya adalah Kayafas yang menyalib Yesus dan juga adalah 

Bishop Pierre Cauchon yang membakar hidup-hidup Joan of Arc.  

Maka kejahatan Marzani Anwar terhadap Kerasulan sudah dilakukan pada tiga zaman 

Kerasulan. Demikian kecenderungan buruk ruhnya itu sudah menempuh tiga zaman Kerasulan. 

Dan dosa-dosa prima yang semacam itu niscaya bergulir menempuh hukum regulasi ruh. Maka 

sekali orang berdosa terhadap Kerasulan, maka dosa itu akan mengikuti ruhnya sampai ke zaman 

Kerasulan yang berikutnya dan berikutnya lagi. Itulah ketentuan hukum karma dan hukum 

reinkarnasi. Dosa kejahatan terhadap Kerasulan itu abadi mengikat ruhnya karena itu adalah 

dosa terberat.  

Maka jangan pernah lagi ada kedurhakaan terhadap Kerasulan dan pengingkaran terhadap 

Kewahyuan supaya tak ada yang punya nasib seperti Marzani Anwar yang Kuadili sekarang ini. 

Dan jangan ada lagi keegoan terhadap agama agar tak terjerumus bernasib seperti Marzani 

Anwar atau seperti teroris yang terkutuk. Bahwa mereka tak mungkin masuk Surga karena 

pembelaan agama melalui fitnah dan kekejian, mana mungkin mereka dapat Kuampuni dan 

mendapat peluang masuk Surga walaupun yang dilakukan itu demi agamanya. Nyawa Rasul-Ku 

dan pengorbanan serta pengabdiannya itu tak berbanding dengan cinta dan fanatik terhadap 

suatu agama. Seorang Rasul Tuhan tak bisa digantikan.   

Dan cegahlah radikalisme agar orang-orang yang beriman tak mempertarungkan imannya 

dengan melakukan kekejian anarkisme. Karena tiadalah mereka itu dapat Kubenarkan. Agama 
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mengajarkan umat harus berbuat baik dan menjauhi dosa. Kalau kau merasa benar dan kau 

menghakimi orang dengan membakar rumahnya dan mengusirnya, demikian kau telah 

melakukan kejahatan atas nama agama. 

Tahukah kamu bahwa radikalisme dan anarkisme serta terorisme tak mungkin Kubenarkan. 

Maka tak mungkin Kumenangkan karena takkan Kuberkati, melainkan mereka adalah golongan 

orang-orang yang masuk neraka. Karena Surga-Ku pun sudah dizalimi oleh mereka.  

Adapun Pernyataan-Ku ini akan disusul dengan Penghakiman-Ku terhadap Marzani Anwar dan 

keluarganya yang berkolaborasi melakukan penistaan terhadap Eden dan pengancaman 

pemusnahan terhadap Eden. 

Daripadanya Kutunjukkan kepada publik bahwa jalan ke Surga yaitu bersuci dan tak terlibat 

dalam konflik agama, karena Surga niscaya netral terhadap semua agama dan senantiasa 

menyerukan damai. Dan ketika Eden dimusuhi, diintimidasi dan terancam dimusnahkan, 

demikian Aku-lah yang menjawab atas semua ancaman itu. Dan Aku menjawab dengan suatu 

kebaikan, yaitu melalui ilmu yang sedang Kuturunkan. 

Dan katakanlah kepada mereka, akan Aku jadikan surat dari Jibril kepadamu itu untuk 

membebaskanmu dari tuduhan sesat. Karena Aku akan menjadikan itu sebagai aplikasi Teori 

Kuantum yang sedang Kuliputkan dengan Teori Relativitas Einstein E=MC2. Dan Kulengkapi 

dengan Teori X=E+LE2, agar supaya teori-teori itu dapat terpakai untuk menemukan Teori 

Segalanya sehingga para saintis dan teknologinya dapat menemukan skala ukuran 

Kemahabesaran-Ku. Demikian teknologi manusia modern akan sampai kepada teknologi pesawat 

UFO, pesawat angkut intergalaksi.  

Demikian Janji-Ku kepada para saintis, agar semua teknologi yang bermudarat seperti 

perbanyakan persenjataan perang terutama senjata nuklir hendaklah dihentikan dan digantikan 

dengan pemfokusan membuat pesawat angkut intergalaksi, sebagaimana UFO yang sudah 

teridentifikasi pernah mendatangi bumi ini. Dan itulah peradaban intergalaksi yang sudah 

waktunya dipikirkan oleh penduduk bumi ini untuk menyamai peradaban alien yang lebih maju 

untuk menghindarkan diri dari invasi makhluk alien suatu hari kelak.  

Demikian Kumaklumatkan bahwa makhluk alien jahat dari planet lain, niscaya akan menginvasi 

bumi ini, karena mereka sudah mengetahui bumi ini sudah dilanda gejolak kiamat. Teknologi 

mereka jauh lebih tinggi. Dan ketika mendapati makhluk bumi ini sudah kelelahan ditimpa 

gejolak kiamat, mereka pun datang ke bumi ini. Mereka itu seperti akan memunguti buah-buah 

ranum yang ditinggalkan petaninya karena malapetaka alam sedang melanda buminya.   

Demikian Aku mempersiapkan penduduk bumi ini yang tak bisa disucikan oleh Surga, maka 

mereka harus mengupayakan sendiri pesawat pengangkutnya yang bisa melanglangi intergalaksi 

untuk bisa mengevakuasi bangsanya masing-masing. Sedangkan yang bisa disucikan oleh Surga 

akan Kami bawa ke Surga Utama, yaitu pesawat antariksa yang besar, yang sudah tersedia.  

Dan itulah Perjanjian-Ku kepada semua orang terkait dengan Surga, yaitu Surga sebagai 

penyelamatan dan merupakan tempat kediaman sementara selama proses pengevakuasian itu 

Kuselenggarakan.  

Kami akan mengangkut orang-orang yang berhasil suci ke Surga yang kedua, yang utama, yang 

berupa pesawat angkut intergalaksi yang besar. Di sanalah mereka berkumpul menantikan Kami 

membawa mereka ke bumi yang baru. Sebagaimana itulah peristiwa pengangkatan yang 

dinubuahkan dalam Kitab Suci Injil bab Langit Yang Baru dan Bumi Yang Baru ayat 1.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 1: 

1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama 

dan bumi yang pertama telah berlalu, dan lautpun tidak ada lagi. 
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Dan itu sesuai dengan Kitab Suci Al Quran, Surat Ibrahim ayat 48: 

 

48. (Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) 

langit, dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat 

Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. 

Kedua ayat ini sama-sama mengandung makna pengevakuasian penduduk bumi ini ke bumi 

yang lain. Surat Wahyu 21 ayat 1 menyatakan tentang langit yang baru dan bumi yang baru 

karena bumi dan langit yang lama sudah ditinggalkan. Dan di tempat yang baru itu laut pun 

tidak ada, itu menggambarkan keadaan Surga dalam pesawat Penyelamatan Tuhan untuk 

penduduk Bumi ini, demikian pesawat itu sebesar bumi. Karena itu bukanlah benda angkasa, 

maka di dalamnya tak ada laut sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut di atas. Tapi air 

bersih tersedia berkecukupan dan itu disebutkan sebagai mata air kehidupan di dalam Surat 

Wahyu 21 ayat 6. 

 Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 21 ayat 6: 

6. Firman-Nya lagi kepadaku: "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, 

Yang Awal dan Yang Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-

cuma dari mata air kehidupan. 

Demikian ketika semuanya telah terjadi, kiamat sudah datang. Dan Aku Tuhan, memberikan 

ilmu baru yang dibutuhkan untuk penyelamatan. Adapun simbolisasi Nama-Ku yang 

Kunyatakan sebagai Alpha dan Omega, sungguh itu adalah untuk menyiratkan pengaplikasian 

Nama-Ku itu dalam ilmu baru yang sedang Kuturunkan ini, sebagaimana ilmu pengetahuan itu 

sudah Kuturunkan melalui risalah ini.  

Selanjutnya, dari Kitab Suci Al Quran Surat Ibrahim ayat 48 tersebut di atas juga menyatakan 

keadaan yang sama dengan Surat Wahyu 21 ayat 1, bahwa penduduk bumi mengalami 

pengevakuasian ke bumi yang lain. Demikian di ayat ini disebutkan, “Pada hari bumi diganti 

dengan hari bumi dan langit yang lain. Dan inilah saatnya semua orang di dunia ini menghadap 

kepada Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.” Dan Aku mengaplikasikan Wahyu-Ku di ayat 

ini menjadi suatu ketentuan, yaitu Penyatuan Semua Agama, sebagaimana itu adalah 

Ketentuan-Ku untuk memurnikan semua agama kembali berketuhanan Yang Maha Esa. Dan 

untuk menyatukan semua agama agar tak ada lagi konflik agama dan terorisme. Dan Aku Maha 

Perkasa menjadikannya.   

Di akhir zaman ini semua orang Kuadili dan Kuhakimi dosa-dosanya, demikian umat manusia 

terkumpulkan di Padang Mahsyar sehingga bumi ini dipadati oleh penduduknya. Dan semua 

orang kini sedang mengalami penghakiman atas dosa-dosa melalui apa pun kejadian yang 

dialaminya pada saat ini. Penghakiman-Ku itu bisa melalui apa saja yang merupakan masalah 

yang timbul di tengah keluarganya atau di tempat pekerjaannya atau di masyarakat 

lingkungannya, atau di jalanan yang dilaluinya.  Sungguh saat ini umat manusia sangat 

gampang menemui celaka dan kematian. Demikian Penghakiman-Ku atas dosa-dosa secara 

umum. 

Adapun Padang Mahsyar bukanlah di akhirat, melainkan Padang Mahsyar itu adalah analogi 

dari era globalisasi. Dan di dalam era Pengadilan dan Penghakiman-Ku di dunia manusia 

sehingga semua orang bisa menyaksikan betapa Penghakiman-Ku terhadap orang-orang yang 

Kuhakimi dan semua orang di dunia dapat menyaksikannya melalui televisi dan internet yang 

menyiarkan berita dunia.  
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Teknologi I.T. dan internet dapat menayangkan berita apa pun ke seluruh dunia, dan semua 

orang di dunia dapat menyaksikan peristiwa apa saja. Demikian itu pun adalah fenomena Lauhul 

Mahfudz. Dan itulah tanda akhir zaman saatnya manusia diliputi kejahanaman dan kejahatan 

dan peperangan-peperangan.  

Untuk itulah Aku menurunkan ilmu terkait dengan ilmu kesemestaan, astrofisika yang Kukemas 

dengan menyatukannya dengan ilmu metafisika. Kujadikan spiritualisme modern yang universal 

dan Kusatukan spiritual dengan sains, dan Kusederhanakan cara peribadatan ketika Aku 

menyatukan semua agama.  

Dan itulah pembaharuan ilmu yang sengaja Kuadakan melalui Eden agar menjadi pertolongan 

bagi penduduk Bumi ini agar bisa membuat sendiri pesawat angkut intergalaksi. Sehingga 

mereka dapat menolong diri mereka sendiri untuk berpindah ke planet yang lain, ketika bumi ini 

semakin tidak layak untuk dihuni karena bumi ini sudah berproses kiamat. Dan akan menjadi 

lebih buruk keadaannya bilamana umat manusia masih saja melakukan uji coba-uji coba 

nuklirnya. Apalagi bila tak terhindarkan peperangan atas nama agama itu akan menggunakan 

senjata nuklir.  

Demikian, Aku ingin mengalihkan perbanyakan senjata nuklir oleh negara-negara yang 

menganggap nuklir adalah pertahanan bagi negaranya dengan pemfokusan melakukan penelitian 

dan percobaan dengan menggunakan rumus yang Kusampaikan ini untuk menggantikan 

kemudaratan teknologi menjadi rahmat bagi umat manusia dan alam.” 

 

Wahyu Tuhan ini ternyata terkait dengan salah satu puisi Jibril yang ditujukan 

kepadaku, tapi aku tak pernah tahu apa maksudnya. Puisi ini pernah dicatat Taufik Ismail 

waktu itu. Nun, ternyata itu adalah rahasia suatu rumus tentang waktu, berkenaan dengan 

Teori Kuantum yang ditujukan sebagai sinyal tuntunan penyempurnaan Teori Kuantum oleh-

Nya. Biarlah para saintis yang akan membuka rahasianya melalui tuntunan puisi Jibril ini.  

Dan inilah puisinya: 

Teori Kuantum dapat dialirkan melalui puisi ini. Selayak puisi ini adalah suatu sinyal 

untuk meluruhkan Teori Kuantum ke teori yang diberikan Tuhan pada saat ini. Semoga para 

saintis bisa memaknai isi puisi ini untuk disesuaikan dengan teori-teori yang mereka adakan.  
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Dan inilah sebagian daripada sekumpulan surat-surat Jibril untukku:  

 

Tulisan Malaikat Jibril tak bagus dan bahasa Inggrisnya ada yang salah, dan gaya 

penulisan dan bahasanya menggunakan bahasa gaul masa kini, yang terpakai untuk chatting 

atau SMS, padahal waktu itu masih tahun 1995, belum umum orang menggunakan handphone 

dan SMS. Demikian dia tampil sebagai jin Muslim gaul. Menurutnya, agar pendekatannya 

kepadaku bisa lebih lancar dan tidak mengagetkan, humornya pun tampil sangat 

mengesankan. Dan itu sungguh sangat surprise karena sebelumnya aku tak mengetahui sama 

sekali dunia jin ataupun malaikat waktu itu.  

Adapun tulisannya itu ada yang salah dan gaya penulisannya pun tidak teratur. 

Menurutnya, itu untuk menyesuaikan diri sebagai jin Muslim Habib yang biasa-biasa saja, itu 

karena dia sedang mengujiku apakah aku bersedia bergaul dengan jin atau tidak. Kalau aku 

belum-belum sudah tahu kalau dia adalah Jibril, katanya pensucianku menjadi tak mudah dan 

keimananku kepada Tuhan bisa menjadi rapuh dan tak berketentuan karena aku memasuki 

dunia gaib tanpa pengalaman apa pun, padahal ujian keimanan itu wajib kulalui sehingga aku 

harus diuji melalui pertemuanku dengan Habib. Melalui hal itu aku disucikan karena aku 

belum suci.  

Ketauhidan keimananku harus diuji olehnya. Kalau aku belum-belum sudah bangga 

bersama Jibril, maka aku akan sulit disucikan. Demikian dia menyembunyikan identitasnya 

sambil menguji dan mensucikanku. Aku baru tahu kalau dia Jibril, ialah sejak aku umrah dan 

mendapat kepastian saat di Masjidil Haram pada tahun 1997, dua tahun setelah aku 

mengenalnya.  

Aku sengaja mementingkan penjelasan ini dengan mencantumkan surat-surat Jibril 

yang aneh dan ajaib itu, demi untuk dikaji oleh publik bagaimana sesungguhnya kedekatan 

dunia malaikat itu dengan manusia. Bahwa malaikat itu sesungguhnya sangat dekat dengan 

manusia dan kalau kedekatan itu mau dieksplore hendaknya selalu mendengarkan suara hati 

nurani karena di situlah tempat suara malaikat berkata-kata kepada manusia. Demikian 

perturutkanlah insting baik Anda, karena itulah yang merupakan keterhubungan manusia 

dengan malaikat. 

Turunnya surat-surat Jibril bukan di rumahku Mahoni, melainkan di rumah mantan 

iparku, Rosmini Day di Cipinang. Dia memanggilku untuk melihat surat-surat melayang dan 

berjatuhan di rumahnya. Dan ketika aku datang, surat-surat Jibril kemudian juga banyak yang 

ditujukan untukku, bahkan paling banyak.  
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Demikian peristiwa turunnya surat-surat Jibril kepadaku itu tersaksikan oleh keluarga 

Rosmini Day dan saudara-saudaraku serta Arswendo Atmowiloto yang minta kuajak untuk 

melihat peristiwa itu.  

Sayangnya, himpunan surat-surat Jibril kepadaku yang asli telah disita oleh kepolisian 

Polda Metro Jaya. Padahal, sesungguhnya surat-surat yang asli itu bisa diteliti oleh para saintis 

karena benda itu muncul dari ketiadaan dan di dalam kertas itu ada tulisan tangan Malaikat 

Jibril. Dan itu penting sekali bagi penelitian. Para saintis akan sangat membutuhkan surat-surat 

Jibril yang asli tersebut. Dan itu pun merupakan esensi yang substansial untuk mengenali 

rahasia kegaiban dan dapat dikaitkan sebagai penerapan Teori Kuantum oleh malaikat. Semoga 

kepolisian Polda Metro Jaya masih menyimpannya karena itu penting bagi para saintis yang 

ingin meneliti lebih jauh surat-surat asli Jibril yang dikirimkan dari alam gaib tersebut.  

Adapun sesungguhnya kami mempunyai saksi beberapa orang yang mungkin bisa 

memberikan kesaksiannya. Namun, kami belum yakin mereka bersedia memberikan 

kesaksiannya, mengingat pengalaman kami dengan MetroTV yang tega mengabaikan hak 

jawab kami, walau keniscayaan kamilah yang benar itu sesungguhnya dapat dirasakan oleh 

mereka. Kejadian yang serupa itu bisa saja kami alami lagi melalui orang-orang yang pernah 

menyaksikan surat-surat asli Jibril kepadaku dahulu kala.  

Demikian aku kini selalu ragu bila menginginkan orang bersaksi atas Kebenaran Eden. 

Karena saksi yang kami ajukan ke MetroTV itu cukup banyak, tapi sepertinya itu bukan suatu 

yang penting bagi mereka. Demikian mereka sudah melakukan pelanggaran etika. Padahal, 

kalau MetroTV ingin mengecek Kebenaran Eden, mereka bisa saja bertanya kepada semua saksi 

yang kami cantumkan dalam transkrip pembuktian Kebenaran Eden yang menyertakan 

kronologis seluruh peristiwa yang mengaitkan Marzani Anwar dengan Eden, yang kami 

tujukan untuk membantah kebohongan Marzani Anwar. Ketika hal itu diabaikan, demikian 

bukti kebenaran kami tak dianggap sama sekali. Dan itu kami sayangkan karena nama besar 

MetroTV tercoreng di mata kami.   

Sungguh kami selama ini tak leluasa meminta kesaksian siapa pun, mengingat nyaris 

semua orang tak ingin terlibat dengan urusan Eden. Apalagi untuk mendukung Kebenaran 

Eden. Tuduhan sesat dan kriminalisasi terhadap Eden sudah seperti tungkup tebal yang tak 

bisa kami tembus kecuali Tuhan menembuskannya untuk kami. 

Menghadapi kenyataan itu, semoga saksi-saksi yang kami sebutkan di sini bersedia 

memberikan kesaksiannya dengan jujur. Kalau pun mungkin mereka tak bersedia, terserahlah, 

tapi niscaya di antaranya pasti masih ada yang bersedia menyatakan kesaksiannya. 

Penampakan Malaikat Jibril dan surat-suratnya kepadaku itu penting untuk menjadi bukti 

Kebenaran Eden. Pun itu juga untuk menjadi fenomena aplikasi Teori Kuantum yang dijelaskan 

oleh Tuhan kepadaku.  

Adapun surat-surat itu sudah pernah terbaca oleh teman-temanku dan beberapa tokoh 

yang sempat memperbincangkan hal itu denganku. Adapun peristiwa turunnya surat-surat 

Jibril kepadaku itu hanya disaksikan oleh Arswendo karena hanya dialah yang memintaku 

untuk diajak serta melihat peristiwa itu, karena memang aku menceritakan hal itu kepadanya. 

Demikian aku mengajaknya ke rumah mantan iparku itu. 

Di sanalah dia bersaksi turunnya surat-surat Jibril, bahkan ada yang ditujukan untuk 

Arswendo sendiri dan ada secarik kertas untuk Arswendo dari Jibril yang menyatakan dia 

menilai Arswendo tidak bersalah ketika dia dipenjara dahulu. Dan bahkan Jibril mengambil 

satu bundel dokumen Prima Dosa karangan Wimanjaya K Liotohe, yang kata Jibril, dia 

mengambilnya dari lemari Kejaksaan dan Arswendo diperkenankan untuk membacanya saja 

dan kemudian meninggalkannya di rumah itu untuk dikembalikan ke Kejaksaan. 
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Demikian dokumen tersebut memang menghilang kembali setelah dibaca Arswendo. 

Perlu diketahui bahwa pada waktu itu kasus Prima Dosa Wimanjaya tersebut sedang 

fenomenal, mengingat pada tahun 1995 Soeharto masih berkuasa. Hal ini kalau ditanyakan 

kepada Arswendo Atmowiloto, mudah-mudahan dia bersedia bersaksi.  

Menurut Jibril kepadaku, BAP atas Wimanjaya terkait dengan tulisannya Prima Dosa 

yang di lemari kejaksaan itu sengaja untuk menjadi kesaksian kami yang melihatnya bahwa 

sebagai Hakim Tuhan, dia ingin membuktikan bahwa tak ada jarak dan pembatas baginya dan 

tak ada sistem digital yang terahasia olehnya. Dan tak ada hal yang tak terlihat olehnya. 

Demikian dia ingin meyakinkan kepadaku, bahwa aku tak perlu takut kalau aku dititahkan 

Tuhan menuliskan Wahyu-wahyu Pengadilan dan Penghakiman-Nya. Karena ada dia yang 

menyertaiku, yang tahu segalanya.  

Demikian Arswendo Atmowiloto bisa ditanya tentang hal ini. Rasanya kalau dia 

ditanya hal tersebut, tak ada persoalan. Yang ada persoalan itu kalau aku meminta dia ikut 

bersuci.  

Entah bagaimana tokoh-tokoh yang kusebutkan di bawah ini menjadi tahu tentang 

surat-surat yang berasal dari kegaiban itu yang ditujukan kepadaku. Mungkin karena orang 

yang melihat peristiwa itu membicarakannya dan kemudian sampai ke telinga para tokoh itu, 

kemudian bergantian tokoh-tokoh itu meneleponku karena ingin melihat surat-surat tersebut.  

Antara lain mereka itu adalah alm. Gus Dur yang menelponku untuk membawa surat-

surat Jibril tersebut ke kantornya di Jl. Kramat. Aku mengenal Gus Dur karena istrinya adalah 

temanku dan dia pernah belajar merangkai bunga kering padaku dan kemudian kami 

bersahabat. Namun, ketika aku meninggalkan surat-surat Jibril itu pada Gus Dur untuk 

semalam sesuai dengan permintaannya, tapi keesokan harinya dia menyatakan kepadaku 

bahwa yang menulis surat kepadaku itu adalah jinnya Soeharto yang menyusup kepadanya 

melalui aku karena aku adalah teman istrinya.  

Menghadapi jawaban Gus Dur itu aku cuma bingung. Karena ketika aku 

mempertanyakan itu kepada Habib, kemudian dia menjawab bahwa Gus Dur itu benar dan 

tidak bohong, berarti yang berkomunikasi denganku adalah jinnya Soeharto, maka aku perlu 

mempertanyakannya kepada dirinya, benarkah dia adalah jinnya Soeharto? Tapi dengan 

berjalannya waktu, aku kemudian tahu bahwa dia adalah Jibril, maka aku mempertanyakan 

lagi mengapa dia dulu mengaku sebagai jinnya Soeharto. Tapi kemudian Jibril mengatakan 

kepadaku bahwa itu caranya untuk melibatkan aku ke dalam mistiknya Soeharto.  

Kisah tentang Jibril yang sengaja 

melibatkanku dengan mistiknya Soeharto sudah 

menjadi risalah yang berjudul Ora et Labora dan 

risalah itu terlampir.  

Demikian kami sertakan tulisan Jibril yang 

menyatakan “Gus Dur benar, gak boong!” Waktu 

itu aku tak tahu apa maksudnya dia menyatakan 

seperti itu, tapi waktu itu aku memang sedang 

dalam Ujian Tuhan juga. Beranikah aku melanjutkan 

komunikasiku dengan Jibril kalau dia mengaku 

sebagai jin? Demikian dia menulis membenarkan dia 

sebagai jinnya Soeharto sebagaimana yang 

dituduhkan Gus Dur tersebut. Demikian banyak hal 

yang saling bertaut untuk diujikan kepadaku dan 

juga menjadi materi Pensucian-Nya.  
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Nan, setelah itu aku memasuki ujian keteguhan iman terhadap Ajaran Tuhan yang 

tauhid, yang melarang kita berurusan dengan jin. Berhari-hari aku mengedapkan diri dari 

suara-suara gaib, maka aku pun mati-matian menghilangkan suara-suara yang selalu berbicara 

denganku. Aku mematikan jalur suara itu dari pikiranku dan batinku dengan tak mau 

memikirkan kegaiban lagi dan tak mau lagi mendengarkan suara kalbuku dengan mengalihkan 

seluruh perhatianku pada hal-hal yang lain. Namun, aku merasa kehidupanku menjadi hampa. 

Ketika aku sudah terlanjur pernah menikmati kebahagiaan hakiki mendengarkan ajaran-ajaran 

Jibril yang baik dan mendengarkan Suara Tuhan dalam doa-doaku bilamana aku memohon 

Pertolongan-Nya.  

Betapa Tuhan senantiasa menjawab doaku dengan kalimat, “Aku kabulkan doamu”,  

tapi saat aku bimbang dan menaruh curiga kepada jin Habib, maka aku berhenti berurusan 

dengan kegaiban. Demikian aku juga takut mendengarkan Suara Tuhan dalam doa-doaku 

kepadanya, maka aku berhenti berdoa dan berhenti memikirkan segala komunikasi 

transendental. Aku menyibukkan diri dengan membaca apa saja atau menonton TV. Tapi aku 

sudah terlanjur tak tertarik dengan duniaku semula, yaitu berkarir sebagai seniman bunga.  

Demikian perasaan hampa menyelimuti diriku, rasanya seperti orang yang dilanda 

patah hati. Kehampaan yang kurasakan waktu itu terasa menyedihkan, namun kesedihanku itu 

syahdu karena dalam aku mencintai Tuhan, aku ingin menaklukkan diriku untuk 

menghilangkan kebahagiaan yang pernah kualami ketika aku asyik dengan komunikasi 

transendentalku itu, demi menjaga diri dari kemungkinan tersesat.  

Demikian ketika aku sampai ke suatu titik, yaitu aku telah dapat memantapkan hatiku 

untuk bersedia menghentikan pengobatan alternatifku bilamana perlu, padahal pasienku setiap 

hari bertumpuk. Demikian aku hanya berfokus kepada shalat dan doaku yang semata-mata 

berfokus meminta Tuhan berkenan menjauhkan aku dari jin Habib itu. Demikian Tuhan 

bereaksi kuat di dalam diriku untuk membatalkan keinginanku menghentikan pengobatan 

alternatifku, maka hari itu aku lega dan kembali meneruskan menerima pasien-pasien yang 

berdatangan. Dan sejak itu hatiku pun menjadi lapang.  

Demikian aku baru diyakinkan bahwa dia adalah Jibril dan bukan jin, yaitu ketika 

dalam doaku kepada Tuhan aku meminta agar dilindungi dari pengaruh jin dan aku 

mengalahkan pengobatan alternatifku. Demikian kemudian Tuhan meyakinkan aku untuk 

membuktikan yang selalu berbicara denganku itu adalah Jibril.  Dan Tuhan pun menyuruhku 

pergi umrah. Di sanalah Tuhan memperlihatkan kepada kami bahwa aku benar-benar bersama 

Malaikat Jibril, yaitu ketika melihat hologram yang turun dari langit yang menyerupai wujud 

anakku, Mukti Day, dan tulisan Allah di langit, di atas Masjidil Haram setelah fajar sudah 

mulai menyingsing. Demikian aku akhirnya meyakini bahwa aku benar-benar bersama Tuhan 

dan Malaikat Jibril.  

Demikian aku lulus dari ujian Jibril yang menyatakan dia benar adalah jinnya Soeharto 

dan membenarkan tuduhan Gus Dur terhadapnya. Adapun surat-surat Jibril kepadaku 

ternyata seperti tertiup angin ke mana-mana sehingga tokoh-tokoh lain juga menelponku ingin 

melihat surat Jibril tersebut. 

Demikian alm. Adnan Buyung Nasution juga menelponku meminta aku membawakan 

surat-surat Jibril kepadanya dan meminta saya menemuinya di lobby hotel Hyatt Aryaduta 

karena dia sedang berada di sana. Tapi Bang Buyung tak memberi komentar apa-apa kecuali 

memandangi surat-surat itu dengan serius. Aku mengenal Adnan Buyung Nasution sejak 

peristiwa Malari 1974.  

Adapun alm. Hasballah M. Saad, mantan menteri urusan HAM, aku mengenalnya 

sebelum jadi menteri HAM. Nan, ketika dia masih jadi tokoh ICMI, Hasballah memintaku 

datang membawa surat-surat Jibril itu di pertemuan tokoh-tokoh ICMI yang terbatas.  
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Dia memintaku tampil di hadapan hadirin untuk menjelaskan bagaimana aku 

menerima surat-surat Jibril itu dan aku pun menjelaskannya di depan hadirin sambil 

memperlihatkan surat-surat Jibril di hadapan mereka.  

Demikian aku punya saksi 3 tokoh yang sayangnya sudah pada meninggal. Tapi saksi 

yang masih hidup selain Arswendo Atmowiloto, juga ada Neno Warisman, Taufik Ismail, 

Emha Ainun Nadjib dan Brigjend. Purn. Nurhadi Purwosaputro yang kala itu masih menjadi 

Deputi II BAKIN (BIN). Semoga mereka semua pun bersedia bersaksi atas surat-surat Jibril 

kepadaku itu.  

Adapun temanku Brigjend. Purn. Nurhadi Purwosaputro pernah terkait dengan urusan 

kegaiban denganku, yaitu ketika ada masalah konflik antara suku Dayak dan suku Madura di 

Kalimantan Barat. Berita tentang pembantaian di sana sangat mengerikan. Dan aku melihat 

foto-foto tentang hal itu di rumah Pak Singgih yang waktu itu menjabat sebagai Jaksa Agung. 

Dan serta-merta saat setelah aku melihat foto-foto itu, Tuhan memberitahukan kepadaku agar 

menawarkan kepada Pak Singgih untuk membantu negara mengatasi hal itu. Karena masalah 

mistik yang menyeramkan itu baru bisa diatasi melalui mistik Tuhan Yang Maha Kuasa.  

Demikian Tuhan ingin meyakinkan aku pada waktu itu bahwa aku berada di dalam 

Pengayoman-Nya dan bahwa aku memang benar-benar bersama Jibril. Demikian pembuktian 

bahwa malaikat yang bersamaku adalah Jibril itu pun melalui Penanganan Tuhan atas masalah 

konflik suku Dayak dan Madura yang melibatkan kekuatan mistik yang menakutkan itu.  

Namun, Pak Singgih tak bersedia mengirimku ke sana karena dia takut sesuatu akan 

terjadi pada diriku di sana dan dia harus bertanggung jawab, mengingat pada waktu itu 

peristiwanya sedang terjadi dan pemerintah belum tahu bagaimana cara mengatasinya. 

Padahal, justru Tuhan menginginkan aku mendatangi tempat itu saat peristiwa itu sedang 

terjadi. Uji nyali memang selalu diujikan Tuhan kepadaku.   

Adapun ketika aku gagal meminta Pak Singgih mengirimku ke Kalimantan Barat, aku 

pun meminta bantuan temanku Brigjend. Purn. Nurhadi Purwosaputro. Dan ternyata 

gagasanku itu diterima oleh BAKIN. Demikian berkat bantuan Brigjend. Purn. Nurhadi 

Purwosaputro, aku bisa sampai di desa Salatiga, tempat pembantaian yang baru terjadi sehari 

sebelumnya di sana.  

Dan atas izin Kepala BAKIN waktu itu, Letjen. Moetojib, aku pun dikirim ke Pontianak 

Kalimantan Barat oleh BAKIN. Dan aku bersama Abdul Rachman diterima oleh seorang tentara 

TNI yang aku lupa namanya. Maka seluruh fasilitas kami di sana ditanggung oleh BAKIN.  

Adapun peristiwa yang mengerikan itu tak mungkin bisa diatasi melalui kontak senjata 

oleh TNI yang ingin mengamankan negara dari suasana mencekam waktu itu. Karena mana 

mungkin ribuan orang yang kerasukan itu harus ditembaki untuk menghentikan 

kerasukannya, padahal tak ada cara untuk menghalau ruh-ruh yang merasuki mereka secara 

massal. Kengerian itu meliputi Kalimantan Barat dan bahkan Indonesia, namun negara harus 

mengatasi kerasukan yang melanda suku Dayak waktu itu. Demikian aku dititahkan Tuhan 

menawarkan diri menyelesaikan masalah itu.  

Tempat pembantaian di desa Salatiga itu pun kami datangi dan nuansa magis masih 

sangat terasa, dan bahkan sayup-sayup masih terasa bau anyir darah. Dan masyarakat di sana 

masih terlihat trauma sehingga kedatangan kami dipandangi dengan penuh curiga. Untung 

karena ada anggota TNI yang mendampingi kami, maka kami aman. Dan kami pun berdoa di 

tengah tatapan masyarakat di sana.  

Doaku singkat karena Tuhan hanya menyuruhku memohon kepada-Nya untuk 

melenyapkan kekuatan mistik yang meliputi permusuhan suku Dayak dengan suku Madura. 

Setelah itu kami diminta memandangi langit bersama-sama, dan kemudian muncullah suatu 
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sosok yang tak pernah kami lihat ada di langit sebelumnya. Sosok itu seperti menggambarkan 

sesuatu yang mengembangkan sayap dan di dalam dirinya banyak bulatan-bulatan yang 

berwarna-warni seperti warna pelangi berkilauan. 

Sesuatu yang sulit kuterangkan, tapi itu tak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya. 

Kami hanya bisa tercengang memandangi kemunculan sosok itu dan kemudian menghilang. 

Dan ketika kami mau pulang, Tuhan meminta kami untuk tetap memandangi langit di tempat 

di mana munculnya sosok tersebut dan tak lama kemudian sosok itu pun muncul lagi, dan 

cukup lumayan lamanya kemunculan sosok itu kemudian menghilang lagi. Sepertinya Tuhan 

ingin surprise dari-Nya itu tertanam dalam-dalam di hati kami, sebagaimana tertanam sangat 

dalam keyakinan kami atas takdir yang sedang mendatangi kami. Demikian peristiwa itu 

terjadi di langit desa Salatiga, tempat pusat pembantaian.  

Namun, sayangnya tak kami rekam sehubungan kami tak membawa kamera. Karena 

peristiwa itu tak terduga-duga, maka kami tak mempersiapkan apa pun untuk perekaman 

kejadian itu. Maklum, budaya ber-handphone waktu itu belum ada. Peristiwa itu disaksikan 

olehku, Abdul Rachman dan anggota TNI yang mengantar kami serta seluruh masyarakat 

setempat yang berada di sekitar kami pada waktu itu.  

Dan alhamdulillah, segera setelah itu masyarakat suku Dayak dapat didamaikan 

dengan suku Madura. Sesampainya di Jakarta keesokan harinya, kami mendengar berita itu. 

Setidaknya, pengalaman ini merupakan suatu pembuktian aku benar-benar menerima Wahyu 

dari Tuhan. Dan setelah itu aku pun meyakini bahwa yang mendampingiku adalah Malaikat 

Jibril karena kekuatan gaibnya sudah terbukti dapat melenyapkan kekuatan mistik yang 

meliputi Kalimantan Barat pada waktu itu.   

Menurut Tuhan,  sesungguhnya beberapa peristiwa penampakan itu bisa mengikat dalil 

Teori Kuantum dengan Mukjizat Eden, sebagaimana kini Tuhan sedang mengungkapkan 

rahasia semesta melalui pertautan peristiwa-peristiwa yang kualami dan juga khususnya inisial 

LE2 yang ternyata kemudian menjadi kunci rumus untuk membuka rahasia alam semesta yang 

akan kutuliskan lebih lanjut.  

Bahwa para saintis mengunggulkan Teori Kuantum untuk menggali rahasia alam dan 

ketika mengangankan bisa menempuh ruang dan waktu melalui teknologi mesin waktu. 

Namun, Tuhan menyatakan sesungguhnya penelitian itu tak perlu dilanjutkan karena akan sia-

sia. Bahwa ruang-waktu secara keseluruhan harus mengikuti aturan hukum alam hukum 

kausalitas, hukum sebab dan akibat.  

Teori yang memungkinkan perjalanan waktu ke masa lalu dengan memanipulasi 

lubang cacing (worm hole) itu tidak mungkin ada karena tak ada manusia yang bisa bertahan 

tetap hidup dalam menempuh lorong worm hole. Dan waktu tak bisa mundur ke belakang. Apa 

pun yang ingin ditemui di masa lampau, niscaya itu sudah berubah oleh perkembangan zaman 

atau sudah lenyap. Maka bagaimana manusia bisa memasuki waktu lampau. Demikian cita-cita 

itu kalau mau dicoba, itu hanyalah kemubaziran belaka dan sia-sia.  

Demikian Tuhan ingin para saintis mengalihkan ide itu agar menstimulasikan Teori 

Kuantum untuk meneliti keberadaan koordinat poros semesta. Adapun teori dan rumus 

kesemestaan akan diperbaharui oleh Tuhan agar bisa dipakai untuk peningkatan ke teknologi 

masa depan, maka harus bisa mengetahui ukuran Kemahaglobalan Tuhan Yang Maha Besar 

yang sesungguhnya tak terhingga.  

Bilamana Tuhan tak memberitahukan sendiri tentang hal keterukuran Kemahaglobalan-

Nya yang tak terhingga, demikian umat manusia takkan pernah sampai pada suatu kesimpulan 

teori kesemestaan yang sempurna karena tak dimungkinkan ada teknologi yang bisa mengukur 

Wujud Tuhan Yang Bulat. Lagipula tak ada kehidupan di luar Wujud Tuhan itu, kalau ingin 
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melihat Wujud Tuhan Yang Bulat dari luar Diri-Nya. Estimasi Wujud Tuhan Yang Bulat itu pun 

tak bisa direka selama ini oleh para saintis. Demikian Wujud Tuhan diketahui bulat karena 

Tuhan sendiri yang memberitahukannya.  

Demikian Tuhan sudah mewahyukan kepadaku tentang Wujud-Nya Yang Bulat dan 

Maha Besar. Adapun Wujud Tuhan Yang Bulat Yang Maha Besar itu meliputi seluruh alam 

semesta. Dan segenap alam semesta beserta seluruh isinya berada di dalam Wujud-Nya Yang 

Bulat sebagaimana wujud benda semesta. Keterangan Tuhan tentang Wujud-Nya yang tidak 

gaib itu sudah tertuang dalam Surat Al A’raaf ayat 7 di atas.  

Dan beginilah Cara Tuhan menuangkan Ilmu dari-Nya sesuai dengan perjanjian yang 

dinyatakan-Nya di Surat Al A’raaf ayat 7. Bahwa rahasia alam semesta akan dituturkan-Nya 

kepada reinkarnasi Maryam. Dan akulah reinkarnasi Maryam itu. Perjanjian itu ada di Al 

Quran, Surat Al Anbiyaa ayat 91: 

 
91. Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami 

tiupkan ke dalam (tubuh) nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda 

(kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam. 

Ayat ini memberi kesimpulan tentang peristiwa-peristiwa penistaan yang kualami 

sebagaimana aku dinyatakan Tuhan sebagai reinkarnasi Maryam yang saat ini sedang 

memperjuangkan hak jawabku terhadap fitnah-fitnah Marzani Anwar yang ditayangkan 

MetroTV sebagai salah satu sikapku untuk memelihara kehormatanku dan Eden.  

Dan inilah Tuhan menampilkan diriku sesuai dengan isi Surat Al Anbiyaa ayat 91 

tersebut di atas bahwa inilah kisah reinkarnasi Maryam yang sudah 20 tahun memperjuangkan 

Kebenaran Eden dan kebenaranku yang selalu dinistakan oleh banyak orang, terutama oleh 

Marzani Anwar, demikian di ayat ini disebutkan Maryam yang telah memelihara 

kehormatannya.  

Kata ‘telah’ di ayat ini itu dimaksudkan sebagai isyarat betapa lamanya aku 

mempertahankan Kebenaran Eden di tengah semua pihak yang memusuhi Eden dan diriku. 

Dan ketika ayat ini dibuka mutasyabihat-nya, ialah pada saat Mukjizat Eden sudah terbuka. 

Demikian kata ‘telah’ terpakai untuk menyatakan bahwa aku telah lama memelihara 

kehormatan Eden. dan kata ‘telah’ itu sepertinya mendapatkan penggenapan melalui ilmu 

pengetahuan yang diterangkan Tuhan tentang kesemestaan yang harus kutuliskan ini.  

Demikian sesungguhnya fitnah Marzani Anwar di depan publik melalui MetroTV itu adalah 

ujian pensucian terhadapku untuk menggenapi makna ayat ini.  

Daripadanya, Tuhan juga ingin melihat bagaimana penyikapanku atas hal itu.  

Dan kalau aku bisa membuktikan kebenaranku dengan cara yang benar, demikian Tuhan 

mengaruniaiku dengan menurunkan ilmu pengetahuan baru terkait dengan kesemestaan dan 

terkait dengan rahasia Mukjizat-Nya yang harus kutuliskan. Demikian Tuhan dalam Perjanjian-

Nya di ayat ini. Dan Perjanjian Tuhan itu tercatat ditujukan untuk Maryam, namun diterima 

oleh reinkarnasi Maryam, yang di ayat ini pula disebutkan bahwa Tuhan meniupkan Ruh Jibril 

kepada Maryam atau reinkarnasi Maryam. Demikian aku selamanya akan disertai Malaikat 

Jibril.  

Adapun kalimat selanjutnya dari Surat Al Anbiyaa ayat 91 yang menyatakan, “lalu Kami 

tiupkan ke dalam (tubuh) nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) 

yang besar bagi semesta alam”, itulah ayat yang menjaminkan reinkarnasi Maryam, yaitu diriku 

ini senantiasa disertai oleh Malaikat Jibril, sedangkan kalimat yang berikutnya menyatakan aku 

dan anakku, Mukti Day, adalah kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. 
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Demikian Tuhan menjadikan aku dan anakku Mukti sebagai tanda kekuasaan Allah 

yang besar bagi semesta alam, ialah melalui penjelmaan Jibril yang serupa denganku dan 

melalui penampakan hologram Jibril yang serupa dengan Mukti di Masjidil Haram pada hari 

Selasa 14 Oktober 1997 jam 04.00 dini hari. Dan itu merupakan peyakinan terhadapku bahwa 

anakku, Mukti Day, adalah reinkarnasi Yesus. Karena sejak itu aku tak berani memungkiri 

pernyataan Tuhan yang menyatakan anakku, Mukti Day, adalah reinkarnasi Yesus. Dan aku 

harus berani mempertanggungjawabkannya.  

Dan adapun penampakan Jibril yang serupa denganku dan penampakan hologram 

Jibril yang serupa dengan Mukti di Masjidil Haram, itu pun dipakai Tuhan untuk menyatakan 

sesuatu yang harus kusampaikan kepada publik bahwa kebangkitan Yesus pada hari ketiga 

sesudah kematiannya itu adalah penampakan Roh Kudus yang menjelma menyerupai Yesus. 

Dan peyakinan itu sudah dibuktikan Tuhan melalui penjelmaan Jibril yang serupa denganku. 

Demikian kedua keajaiban tersebut telah melibatkan kami sebagai bukti Kekuasaan Allah bagi 

semesta alam sesuai dengan Surat Al Anbiyaa ayat 91 tersebut di atas. 

Demikian mukjizat Yesus adalah serupa dengan Mukjizat Eden yang sudah  

terperagakan di hadapan orang-orang yang masih terbatas di awal takdirku dan yang akan 

mendunia, bilamana Mukjizat Eden sudah bisa terfungsikan menjadi penjelmaan Jibril (Roh 

Kudus) yang serupa denganku itu sudah bisa mendunia. Karena menurut Tuhan, penjelmaan 

Malaikat Jibril yang serupa denganku itu dimaksudkan untuk mengurusi perdamaian dunia 

dan menyampaikan ilmu-ilmu terbaru dari Tuhan.  

Adapun tuangan ilmu tentang Wujud Tuhan Yang Bulat kepadaku itu adalah 

penggenapan Perjanjian-Nya kepadaku dan kepada Maryam bahwa penulisan Wujud Tuhan 

yang dituntunkan-Nya kepadaku itu adalah bukti Kekuasaan Allah bagi semesta alam. Karena 

tiadalah Kemahakuasaan selain Kemahakuasaan Allah yang meliputkan seluruh alam semesta 

beserta isinya di dalam Diri-Nya yang berwujud Bulat Yang Maha Besar. Dan segala yang 

kutuliskan ini adalah esensi sekaligus penguraian Surat Al Anbiyaa ayat 91 tersebut.  

Bahwa keawamanku yang tak berpengetahuan apa-apa ini dapat dibawa Tuhan untuk 

bisa menuliskan apa-apa yang diwahyukan Tuhan tentang kesemestaan dan Wujud-Nya Yang 

Bulat, melalui penjelasan yang jelas dan runtut sehingga dapat tertangkap oleh penalaranku 

yang sederhana dan bisa menjelaskan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kutuliskan. Itu 

berkat penjelasan Jibril kepadaku, melalui Teori Jeruk Sunkist yang dibelah dua. Penjelasan 

tentang ini terlampir. 

Tak tahu menahunya aku tentang ilmu kesemestaan, tapi kemudian bisa menuliskannya 

bahwa itu pun adalah penetrasi Teori Kuantum, dan bahwa pikiran seseorang dapat menembus 

lintas alam, ruang dan waktu dan melintasi berbagai pengetahuan tanpa memahami 

pengetahuan-pengetahuan itu sendiri. Dari sini Tuhan kemudian menjelaskan kepadaku bahwa 

semua pengalaman ajaib yang kualami itu pun penetrasi Teori Kuantum. Dan aku mencoba 

untuk menuliskan suatu Keterangan Tuhan kepadaku tentang LE2 yang dinyatakan sebagai 

singkatan dari Lia Eden ada dua, itu berkenaan dengan penjelmaan Jibril yang serupa 

denganku. 

Dari hal itu, aku mencoba menuliskan bahwa penampakan Mukjizat Eden itu dapat 

dilogikakan melalui penjelasan bahwa E=X.  

E= Energi dan X adalah satu variabel yang dapat menyatakan E=X.  

X dapat mengambil nilai dari 0 sampai dengan tak terhingga.  

Pada X sekitar 0 berlaku E=X.  

Pada X dengan nilai tak terhingga berlaku X=X + suatu bilangan atau Konstanta.  

Jadi pada X bernilai tak terhingga, berlaku E= E + LE2.  

Jadi secara umum dapat dinyatakan X= E+LE2.  
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Energi bisa menjadi energi yang tak terbatas, sebagaimana yang sudah diperagakan oleh 

Malaikat Jibril dalam mewujudkan dirinya menjadi manusia dan juga dalam mewujudkan crop 

circle-crop circle di berbagai wilayah di dunia. Kalau dirumuskan, energi itu bisa menjadi tak 

terbatas, maka X akan mencapai nilai yang tak terhingga dengan formula X= E + Mukjizat.  

Sedangkan Mukjizat Eden menyatu dan berkontribusi di dalam inisial LE2. 

Jadi, X= E + LE2, maka LE2=Mukjizat. 

Pada X=0 berlaku E= -Mukjizat.  

Pada nilai X tak terhingga, LE2 terhingga, E tak terhingga, maka X-E= LE2 sehingga 

Mukjizat= -E (kebalikan E). Karena bilangan tak terhingga minus bilangan tak terhingga 

menjadi terhingga. 

 

Kalau sesuatu yang tak terhingga bisa diperoleh rumusnya menjadi terhingga, demikian 

ukuran Kemahabesaran Tuhan di dalam keliputan Wujud-Nya yang bulat bisa terhitung dan 

menjadi terhingga. Karena Tuhan yang menghendaki Wujud-Nya Yang Bulat dan Maha Besar 

itu bisa terukur demi untuk menyanggupkan umat manusia berhasil membuat temuan ilmu 

untuk bisa membuat pesawat antariksa intergalaksi yang bisa menyelamatkan hidupnya saat 

bumi ini dilanda kiamat.  

 

Dr. Andrew Newberg, Direktur Riset Ilmu Kedokteran Terintegrasi di Universitas 

Thomas Jefferson mempelajari apa yang terjadi pada otak manusia saat merenungkan  Tuhan 

dan dunia spiritual. Penelitiannya tersebut ingin kusambut dengan mengajukan diri agar aku 

diteliti apakah aku menerima Wahyu Tuhan langsung dari-Nya atau hanya mengada-ada dan 

aku sesat dan menyesatkan orang lain.  

Dr. Andrew Newberg dengan memakai pemindai otak beradiasi rendah, dia bisa 

melihat perubahan fisik pada otak saat orang berdoa atau meditasi. Demikian penelitian atas 

diriku dapat melalui alat pemindai otak. Karena menurut percobaan, ada aktifitas meningkat 

pada korteks visualnya, sebab dia berkonsentrasi pada obyek sakral. Keterangan itu bisa 

diterapkan kepadaku, apalagi yang kualami ini adalah suatu takdir besar.  

Adapun komunikasi transendentalku dengan Tuhan bisa teradakan setiap saat dan 

apabila saintis membutuhkan data tentang energi Kewahyuan yang ada pada diriku ini, maka 

Tuhan mengizinkan hal itu diteliti oleh para saintis yang berwewenang dan serius hanya untuk 

mengurusi ilmu yang diturunkan Tuhan melalui diriku ini. Namun itu pun sekaligus dapat 

untuk pembuktian aku benar-benar menerima Wahyu Tuhan.  

Dan demi menemukan suatu keterukuran dalam komunikasi manusia dengan Tuhan, 

dimungkinkan keterukuran itu bisa terpakai dalam teori dan rumus yang ingin digunakan 

untuk melengkapi data demi teori yang sudah diturunkan Tuhan. Dan itu untuk mengetahui 

keterukuran Wujud Tuhan Yang Bulat dan Maha Besar.  

Apa pun itu, bila ditujukan untuk penelitian untuk menemukan keterhinggaan ukuran 

Wujud Tuhan Yang Bulat dan Maha Besar, niscaya aku bersedia, namun tentu saja harus 

dengan persetujuan Tuhan terlebih dahulu. Dan persetujuan Tuhan bisa diperoleh bilamana 

terlebih dahulu melalui komitmen bersedia hidup suci kepada Tuhan. Demikian pakar-pakar 

keilmuan yang atheis tak berpeluang meneliti aku dan tak berpeluang bisa menerima 

konsensus sebagai penerima ilmu dari Tuhan.  

Penelitian terhadap otak bagian lobus parietal maupun lobus frontal bisa dilakukan 

pada diriku atas Perkenan Tuhan demi untuk mendapatkan reaksi-reaksi aktif dari otakku.  

Dari situ dapat disimpulkan kekuatan komunikasi transendentalku kepada Tuhan dan 

kekuatan energi yang meliputi diriku pada saat itu.  
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Menurut Tuhan, penelitian itu bisa membedakan dengan penelitian terhadap orang lain 

yang juga sedang berfokus berdoa atau bersemadi. Para peneliti bisa memperbandingkannya, 

demikian aku bersedia diteliti dan diperbandingkan untuk itu. Karena menurut Tuhan, lobus 

frontalku telah dialiri energi Tuhan yang aktif berwahyu kepadaku setiap saat dan setiap hari, 

dan itu sudah berkelangsungan selama 20 tahun. Maka niscaya itu berbeda dengan penelitian 

atas hal yang sama terhadap orang lain yang juga sedang berfokus berdoa atau berkomunikasi 

dengan Tuhan. 

Adapun kalau aku nanti diteliti dengan cermat oleh para saintis, demikian data yang 

diperoleh menjadikan kesimpulan-kesimpulan yang mereka dapatkan diharapkan dapat 

membantu mereka untuk memulai melakukan penelitian tentang Wujud Tuhan Yang Bulat. 

Dan penelitian itu bisa diawali dengan mengukur Energi Tuhan yang kuterima. Karena Energi 

Tuhan pada diriku itu selalu ada dan tak pernah menghilang sampai akhir hayatku, demikian 

aku bisa diteliti kapanpun.  

Rasanya sepertinya aku ini sedang ujub menjelaskan Karunia Tuhan kepadaku, padahal 

aku justru sedang dititahkan Tuhan menjelaskan ini kepada publik agar teori dan rumus yang 

sedang diturunkan Tuhan itu bisa segera diperdalam dengan mengadakan keterukuran-

keterukuran yang bisa diadakan melalui energi pada diriku maupun dari himpunan Wahyu-

wahyu Tuhan dalam semua paper yang ada di Eden. Adapun isu sesat dan menyesatkan atas 

diriku dengan sendirinya itu bisa dihentikan. Demikian semoga Tuhan memberkati tulisan ini 

sehingga terbaca oleh saintis dunia. Amin. 

Kiranya bila tulisanku ini mau dipercaya, demikian aku memberikan diriku untuk 

diteliti oleh para saintis. Dan aku dapat izin untuk itu karena rahasia penjelmaan Malaikat Jibril 

itu harus bisa terungkap juga melalui teknologi. Itu karena tuangan ilmu pengetahuan baru 

dari Tuhan tersebut menjadi efisien penelitiannya, karena sebagian daripada rumus untuk itu 

sudah diberitahukan oleh Tuhan sendiri. Hanya saja aku tak bisa lebih jauh menangkap 

Penjelasan Tuhan sebelum ada saintis yang serius untuk melakukan penelitian atas 

pemberitahuan ilmu baru dari Tuhan ini dan meneliti diriku dan otakku. Nun, untuk itu sudah 

kami nyatakan ada persyaratan Tuhan, yaitu kesediaan para saintis untuk bersedia 

berkomitmen suci kepada Tuhan.  

Demikian Tuhan memintaku untuk menyatakan bahwa Wujud Tuhan Yang Bulat itu 

bisa terukur. Dan kuncinya adalah inisial LE2 yang substansinya terikat dengan Teori Kuantum 

dan E=MC2. Hanya itu yang bisa tertangkap oleh penalaranku, tapi semoga itu bisa menjadi 

sinyal rumus yang berharga bagi para saintis yang berminat. Kata Jibril, aku ini bak jarum 

dengan seutas benang, hanya bisa menjahit atau menautkan ilmu yang sudah ada dengan ilmu 

dari Tuhan.  

Adapun rumus-rumus itu yang berimplementasi melalui penjelmaan Malaikat Jibril 

yang serupa dengan diriku, yang mana hal itu akan tampil menjadi peristiwa yang disoroti oleh 

dunia karena itu merupakan peragaan Mukjizat Tuhan dalam rangka untuk meredakan 

suasana tegang yang melanda dunia akibat terorisme, dan demi menjadi peyakinan kepada 

publik dunia atas Ketentuan Tuhan yang menginginkan penyatuan semua agama. 

Bahwa LE2 dapat dijadikan rumus penjelmaan atau penampakan dari unsur cahaya ke 

materi. Bahwa bilamana kecepatan cahaya dapat ditingkatkan melampaui 300.000 km/detik, 

maka menghasilkan energi. Dan E=MC2, teori Relativitas Einstein sebagaimana E=massa 

dikalikan dengan kecepatan cahaya kuadrat. Dari formula itu energi berbanding lurus dengan 

materi. Demikian partikel cahaya ruh Jibril menjadi materi dan menjelma jadi manusia melalui 

ketentuan dan perluasan rumus tersebut. Sedangkan L dari LE2 adalah momentum sudut,  

besaran fisika yang terpaut dengan adanya energi pada benda yang bergerak melingkar. 

Adapun momentum sudut merupakan hasil dari perkalian momen inersia (i) dengan kecepatan 
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sudutnya (ω) atau L=iω. Perubahan energi yang berkaitan momentum sudut akan berkaitan 

dengan gerakan melingkar yang melibatkan besaran kecepatan sudut (Omega) dan percepatan 

sudut (Alpha). Jadi perubahan energi di sekitar momentum sudut berkaitan dengan besaran 

Alpha dan Omega. 

Dan adapun kalau membahas besaran Alpha dan Omega adalah berkaitan dengan suatu 

yang bulat dan berotasi, telah kami kemukakan Keterangan Tuhan bahwa Wujud-Nya Bulat 

Maha Besar dan berotasi. Demikian Keterangan Tuhan tentang Wujud-Nya itu sesuai dengan 

Pernyataan-Nya dalam Kitab Suci Injil Surat Wahyu 1 ayat 8:  

8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan 

datang, Yang Maha Kuasa. 

Bahwa Tuhan sudah menyatakan Diri-Nya melalui besaran fisika Alpha dan Omega. 

Dan itu menuntun kami menelusuri Wujud Tuhan Yang Bulat dan berotasi melalui parameter 

momentum sudut, percepatan sudut (Alpha) dan kecepatan sudut (Omega). Demikian Firman 

Tuhan Allah kepadaku, ketika Dia memberi inspirasi ilmu tentang Wujud Tuhan Yang Bulat 

melalui ilmu yang ada, yaitu Teori Kuantum dan Relativitas Einstein E=MC2, dan digenapi 

dengan teori yang sudah ada, dan yang sedang diturunkan-Nya sekarang ini, yaitu X=E+LE2. 

Dan yang akan datang, yaitu teori yang akan berkembang sesuai dengan perkembangan 

penelitian dan perhitungan para saintis saat berfokus kepada rumus-rumus yang berkembang 

demi untuk menyanggupkan keterhinggaan ukuran Wujud Tuhan Yang Bulat dan Maha Besar. 

Dan itulah yang dimaksudkan kalimat yang akan datang.  

Demikian Firman Tuhan Allah Yang Maha Kuasa menurunkan ilmu yang sempurna. 

Demikian makna Surat Wahyu ayat 8 sudah digenapi Tuhan. Sedangkan di lain bab, yaitu di 

Surat Wahyu 22 ayat 13 tertera: 

13. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, Yang Awal dan Yang 

Akhir. 

Tuhan kembali menegaskan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega Yang Maha Memberi 

ilmu pengetahuan. Dan umat manusia jangan terjebak mencari tahu awal terciptanya semesta 

karena Dialah Yang Maha Pencipta. Dia Yang Menciptakan segala keawalan dan keakhiran, 

Yang Menciptakan, yang pertama, yang terkemudian, dan yang menjadi yang Awal lagi dan 

kemudian menjadi yang akhir lagi, sebagaimana hukum regulasi ruh dan hukum reinkarnasi 

itu tersimpulkan dalam ayat ini. Tuhan sudah menetapkan Jakarta dan tepatnya Surga Eden di 

Jakarta Pusat adalah titik koordinat poros semesta, maka di rumah kami inilah ukuran nol 

sudah teradakan.  

Pemetaan sebagian semesta oleh 2MASS (Two Micron All-Sky Survey) Redshift Survey.  

Dan bila itu adalah Ketentuan Tuhan 

dalam menetapkan lokasi Surga, 

niscaya Tuhan sudah memperhitungkan 

untuk dijadikan pijakan suatu rumus 

untuk menghitung Kemahabesaran dan 

Ketakterhinggaan Wujud Tuhan Yang 

Maha Bulat. Maka pemetaan semesta 

oleh 2Mass Redshift Survey bisa menjadi 

perantara skala yang bisa terhitung 

untuk mendapatkan jari-jari kebulatan 

semesta menuju Wujud Tuhan Yang 

Bulat dan Maha Besar, mulai bisa diupayakan perkiraannya. Dengan demikian jangkauan 

Ketakterhinggaan Tuhan sudah mulai bisa terukur.  
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Dengan indikator LE2=X+Mukjizat, maka LE2 dapat memastikan sebagai rumus yang 

dapat dikembangkan oleh para saintis fisika dan astrofisika untuk mulai menghitung ukuran 

Kemahabesaran Tuhan Yang Wujud-Nya Bulat.  Sampai di sini aku menyerahkan kepada para 

saintis untuk selanjutnya mencari tahu terapan rumus dari LE2 ini dapat digunakan lebih jauh. 

Subyek penelitian untuk mulai mencari rumus Teori Segalanya bisa dijajaki melalui suatu 

Keterangan Tuhan yang tak kupahami, yang dibimbingkan-Nya melalui komunikasi 

transendentalku saat aku tidur dan bermimpi. Jelas sekali Tuhan menyatakan kepadaku suatu 

malam, bahwa ilmu pengetahuan itu kubus dan aku tak mengerti. Penjelasan-Nya dilanjutkan 

bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu kini masih dalam ruang lingkup segi empat kubus. 

Tapi aku masih tak mengerti maksudnya itu sama sekali. Nan, pesawat terbang yang ada sekarang 

itu teknologinya masih belum dapat melejit keluar dari kekubusan ilmu pengetahuan. Aku rasa 

para saintis lebih mengetahui apa yang dimaksudkan dengan Keterangan Tuhan itu.  

Nan, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan berikutnya bahwa ada baiknya ilmu 

pengetahuan dan teknologi masa depan itu seksama melalui perhitungan seluruh komponennya 

diacukan penggunaannya untuk ruang bulat dan dengan perhitungan arus yang melingkar. 

Dengan demikian percepatan pesawat akan meningkat kekuatannya hingga dapat melejit cepat 

dan menghilang dari pandangan karena pesawat memasuki lintasan arus rotasi alam semesta dan 

juga yang menariknya menjadi melejit. Demikian pesawat tidak menentang arus, melainkan 

menyesuaikan dan berpasrah diri kepada arus rotasi semesta. Demikian UFO bisa langsung 

menghilang. Dengan demikian perubahan teknologi akan menuju persesuaiannya dengan rotasi 

alam semesta dan Rotasi Tuhan sendiri. Demikian itu adalah kemutlakan sains dan teknologi.  

Namun, untuk menghitung itu niscaya harus ada ketetapan titik koordinat poros semesta 

yang terletak di tengah-tengah liputan semesta terlebih dahulu. Dan Tuhan menyebutkan bahwa 

titik koordinat poros kesemestaan itu niscaya ditandai dengan adanya Surga di situ karena Surga 

dimutlakkan diletakkan di titik koordinat poros kesemestaan itu. Melalui kegaiban, ilmu ini 

kudapatkan dari Tuhan. Dan ilmu ini bisa menjangkau untuk mengetahui ukuran yang terhingga 

dari ketidakterhinggaan Kemahabesaran Tuhan. Karena dari rumah inilah inisial tanda tangan 

Jibril LE2 kami sebarkan ke dunia untuk menyampaikan Wahyu-wahyu Tuhan.  

Adapun Surga Tuhan itu dinyatakan Tuhan dikitari oleh seluruh malaikat yang ada di 

dunia ini. Demikian Eden dikitari oleh partikel-partikel cahaya malaikat yang bila ingin 

diteropong dari sudut ilmiah melalui teknologi yang bisa membaca tentang hal itu, niscaya itu 

terlihat sebagai ion-ion yang bermuatan positif. Dan auranya niscaya terang berkilauan. Entahlah 

bagaimana membuktikan ini, kuserahkan hal ini pada saintis. Karena Tuhan juga ingin hal itu 

dibuktikan melalui teknologi demi penggenapan makna ayat dari Kitab Suci Al Quran,  

Surat Az Zumar ayat 75: 

 
75.  Dan kamu akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling `Arsy bertasbih sambil 

memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan 

diucapkan: "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam". 

Demikian Perjanjian Tuhan di ayat ini bahwa umat manusia akan melihat malaikat-

malaikat melingkar di sekeliling Arsy bertasbih menunggu Wahyu-wahyu Tuhan yang 

diturunkan-Nya di Surga dan Kerajaan-Nya. Kata ‘melingkar’ di ayat ini kini sepertinya bermakna 

penting untuk dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang baru dari Tuhan. Bahwa Teori Segalanya 

baru bisa didapatkan apabila ilmu pengetahuan dan teknologi diacukan kepada Wujud Tuhan 

Yang Bulat dan Berotasi.   
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Bahwa ada baiknya ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan itu seksama melalui 

perhitungan seluruh komponennya diacukan penggunaannya untuk ruang bulat dan dengan 

perhitungan arus rotasi yang melingkar. Demikian teknologi UFO malaikat itu adanya.  

Adapun kalimat berikutnya, “dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil”, 

dan kamilah yang menuliskan dan menyampaikan Putusan Hukum Tuhan kepada hamba-hamba-

Nya dengan adil. Kalau tak ada Utusan-Nya dari golongan manusia, maka umat manusia takkan 

pernah tahu kapan dan bagaimana keadaan pada Hari Pengadilan dan Hari Penghakiman Tuhan.  

Dan apabila masih mau dipertahankan keyakinan bahwa Hari Pengadilan dan 

Penghakiman Tuhan itu terselenggarakan di akhirat di alam baka, maka bagaimana Hari 

Pengadilan dan Penghakiman Tuhan itu dinyatakan? Padahal, umat manusia harus tahu keadaan 

Hari Pengadilan dan Penghakiman Tuhan. Kalau tidak, keberimanan terhadap Tuhan takkan 

kekal. Tak ada arwah dan ruh-ruh semua makhluk yang bisa mengabarinya dan bisa menyatakan 

Kemahaadilan Tuhan.  

Tapi kalau Tuhan mengadakan Pengadilan dan Penghakiman-Nya, maka harus ada 

Utusan-Nya yang merilis Wahyu-wahyu-Nya sehingga Ketentuan Hukum Tuhan dalam 

Pengadilan dan Penghakiman-Nya dapat diketahui oleh seluruh umat manusia di dunia. Dan 

seluruh umat pun menjadikan hal itu sebagai pengajaran spiritual yang nyata sedang diturunkan 

Tuhan ke dunia. Dan Wahyu-wahyu Pengadilan Tuhan sudah terawali.  

Demikian yang paling awal justru pengadilan dan penghakiman atas diriku sendiri dan 

mantan suamiku, Aminuddin Day. Kenyataan itu untuk diabadikan sebagai kesucian yang sudah 

kucapai sehingga dipatutkan menjadi Ratu Surga atas Ketetapan Tuhan. Dan Ratu Surga-lah yang 

diperintahkan menuliskan segenap Wahyu-Nya dan yang menuliskan Fatwa-fatwa-Nya dan 

Ketentuan Hukum-Nya dalam Pengadilan dan Penghakiman-Nya.  

Malaikat Jibril menuntunku menuliskannya, dan dia pun suatu hari akan tampil sendiri 

untuk mempertanggungjawabkan Pengadilan dan Penghakiman Tuhan. Sosoknya akan tampil 

setelah masalah dunia sudah semakin berat dan banyak hal yang tak teratasi. Satu persatu 

Ketentuan Pengadilan Tuhan akan kami tuliskan. Dan atas Ketentuan Tuhan, Keputusan Hukum 

Tuhan itu akan kami rilis.  

Adapun masyarakat niscaya tak percaya atas rilis Ketentuan Tuhan, namun ayat ini telah 

menyatakan Tuhan memberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil. Siapa yang akan 

menuliskan dan memberikan Putusan Tuhan yang adil itu kepada hamba-hamba-Nya kalau 

bukannya ada Utusan-Nya yang diberi kewenangan untuk itu? Demikian kami dititahkan 

menuliskan Putusan-putusan-Nya dan merilisnya. Demikianlah caranya kala Tuhan sedang 

menggelar Pengadilan dan Penghakiman Tuhan di dunia manusia.  

Dan melalui Surga dan Kerajaan-Nya-lah, gelar Pengadilan dan Penghakiman Tuhan 

diadakan. Demikian keputusan Hukum Tuhan Yang Maha Adil atas hamba-hamba-Nya sehingga 

hamba-hamba-Nya merasa bahagia atas pensucian yang diadakan Tuhan di Surga-Nya, sehingga 

malaikat yang mengelilingi Arsy dan umat manusia mengucapkan “segala puji bagi Allah, Tuhan 

semesta alam.” Demikian Perjanjian Tuhan di ayat ini sedang digenapi-Nya bahwa di pusat 

koordinat poros semestalah ditempatkan Surga dan Kerajaan-Nya. Dan di atas langit Surga dan 

Kerajaan itulah terbit Arsy yang dikelilingi oleh para malaikat yang menunggu turunnya Wahyu-

wahyu Tuhan di Surga dan Kerajaan-Nya agar dapat segera dilaksanakan oleh para malaikat. 

Kalau tetap ingin meyakini Surga di alam kematian dan Arsy juga di suatu alam antah berantah, 

terserah sajalah.  

Tapi mungkinkah umat manusia bisa menemukan sendiri kedua hal itu kalau bukannya 

Tuhan yang sudah menyatakannya. Dan kalau Tuhan sudah menyatakannya, cobalah untuk 

meyakini hal itu dan mengimaninya sambil menelitinya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang ada. Jangan serta merta menolak yang sudah kami nyatakan ini hanya karena tak 

memungkinkan Wahyu Tuhan itu turun kembali.  
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Melalui Penjelasan Tuhan tersebut kami pun diyakinkan bahwa Surga senantiasa 

dikelilingi dan dijaga oleh seluruh para malaikat di dunia ini. Maka Tuhan meyakinkan kepada 

kami bahwa demi menyampaikan Pengadilan dan Penghakiman Tuhan, kami tak perlu 

khawatir atas bahaya apa pun, bahkan bahaya yang ada sedunia sekalipun. Ah tentu saja kami 

yakin atas Janji Tuhan itu. Tapi bagaimana caranya menghilangkan sisi manusiawi kami ini 

supaya tak gentar terhadap bahaya sedunia? Demikian menurut Tuhan bahwa bila kami harus 

menyampaikan Pengadilan dan Penghakiman Tuhan mendunia, niscaya Tuhan mengayomi 

kami terhadap segala marabahaya dari mana pun datangnya. 

Demikian untuk itu, Tuhan mengizinkan kami untuk menyampaikan kepada para 

saintis yang ingin membuktikan adanya Arsy di atas langit di Jakarta. Bahwa itulah bukti Eden 

dijaga keamanannya oleh seluruh para malaikat yang mendiami dunia ini. Kalau kenyataan itu 

dapat dideteksi oleh teknologi dan ada pihak yang mau menelitinya, maka jadi amanlah kami 

ini terlindungi oleh Tuhan dan para malaikat-Nya, dan terlindungi oleh hasil temuan yang bisa 

membuktikan malaikat mengelilingi Arsy di langit di atas Surga-Nya, di sini, di rumah kami.  

Bahwa sesungguhnya di suatu bumi niscaya di situ pula seluruh makhluk-Nya 

berkehidupan. Bahwa kuota malaikat, manusia, jin dan iblis, sudah diperhitungkan Tuhan 

sesuai jumlahnya, untuk saling berinteraksi dalam kehidupan di muka bumi ini. Dan skala 

perhitungannya niscaya dalam koridor ekuilibrium semesta.  

Menurut Tuhan, teknologi manusia sudah bisa membuktikan adanya Arsy di atas 

Surga-Nya. Itu karena malaikat di alam semesta berupa partikel cahaya yang bermuatan positif 

dan merupakan konsorsium mukjizat. Entah bagaimana penetrasi partikel cahaya ruh malaikat 

itu bisa dikonklusikan menjadi Arsy, namun Arsy hanyalah suatu istilah untuk menampilkan 

peranan malaikat di sekitar Surga.   

Namun, apabila Tuhan sudah menetapkan titik koordinat poros semesta itu ada di 

lokasi Surga-Nya, maka niscaya para saintis dunia akan menghargai hal itu. Dan kala hal itu 

disodorkan oleh Tuhan, niscaya ada hal yang membuat mereka tertarik untuk meneliti Arsy di 

atas langit Indonesia demi untuk kepentingan keilmuan mereka sendiri, maka mereka akan 

mencari bukti atas apa-apa yang kami sampaikan sekarang ini. Sedangkan itu adalah 

penggenapan Perjanjian Tuhan dalam Kitab Suci-Nya dan Perjanjian Tuhan kepada kami  

di Eden. Pemfokusan para saintis dunia untuk membuktikan Wujud Tuhan Yang Maha Global 

niscaya digerakkan Tuhan sesuai dengan Kepentingan Tuhan untuk diimani Fatwa-Nya dan 

untuk diakui eksistensi Surga dan Kerajaan-Nya. Dan agar Pensucian dan Penyelamatan-Nya 

menjadi efisien. Dan agar perdamaian dunia segera terwujud.  

Dan adapun Surga dan Kerajaan Tuhan yang sudah lama kami nyatakan sesungguhnya 

adalah ketentuan dari sisi Tuhan terhadap kami yang hanya bisa mensyukuri Ketentuan Tuhan 

itu. Dan inilah ayat yang menyatakan tentang Surga dan Kerajaan Tuhan. Dari Kitab Suci  

Al Quran, Surat Al Insaan ayat 20: 

 
20.  Dan apabila kamu melihat di sana (Surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam 

kenikmatan dan kerajaan yang besar. 

Di manakah Surga itu diadakan Tuhan? Seberapa pun ilmu pengetahuan dan teknologi 

manusia kalau itu ditujukan untuk mencari Surga di suatu tempat di alam semesta ini, niscaya 

akan sia-sia. Karena kriteria Surga hanya Tuhan-lah yang tahu dan yang menetapkan. Tak ada 

berita tentang orang yang mati suri kembali dari kematiannya dan menceritakan dia sudah 

melihat dan merasakan Surga dan bisa menuturkan keadaan Surga. Apalagi tak ada orang mati 

yang bisa hidup kembali kecuali berbangkit karena bereinkarnasi.  
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Tapi tak ada satu pun orang yang bisa menjabarkan bagaimana Surga hakiki dari  

Tuhan itu, tapi inilah Wahyu-wahyu Tuhan yang dituliskan di Surga-Nya. Tapi kami sudah 

menyatakan Surga dan Kerajaan Tuhan ada di sini, sebagaimana ayat ini menyatakan:  

“Dan apabila kamu melihat di sana (Surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan 

kerajaan yang besar.” 

Kenikmatan itu adalah kehidupan yang suci tanpa dosa dan kesejahteraan dan 

ketenteraman yang terjamin. Apa pun yang kami rasakan, terasa berlebihan kenikmatannya. 

Dan kami aman karena semua yang kami makan dan kami pakai adalah uang halal dari 

Komunitas Eden sendiri yang sedang disucikan baik harta maupun dosa-dosanya.  

Kami disucikan jiwa, sifat, pikiran dan segenap penyikapan dan ucapan karena kami 

ditempatkan Tuhan di Kerajaan-Nya dan Surga-Nya.  

Adapun Surga dan Kerajaan Tuhan jangan dicari di langit dan di alam sesudah 

kematian, karena sesungguhnya Surga dan Kerajaan Tuhan itu ditetapkan Tuhan dalam 

kehidupan manusia. Dan itu diadakan di bumi ini dan di abad ini. Inilah Perjanjian Tuhan yang 

membuktikan Surga Tuhan itu di dunia. 

Kitab Suci Al Quran, Surat Al Mu’min ayat 40: 

 

40. Barangsiapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan 

sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki 

maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, 

mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. 

Saat ini Surga sedang mendeklarasikan Hari Pengadilan dan Penghakiman Tuhan. 

Risalah tentang Pengadilan dan Penghakiman Tuhan sudah mulai kami tuliskan dan sudah 

mulai kami rilis. Bahwa semua perbuatan jahat, niscaya dibalaskan sebanding dengan 

perbuatan jahat itu. Demikianpun semua kebajikan dari orang-orang yang beriman kepada 

Ketentuan-Nya yang terkini yang sudah diwahyukan, maka mereka akan masuk Surga dan 

mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.  

Artinya, Surga itu niscaya di dalam kehidupan manusia karena hanya manusialah yang 

membutuhkan kesejahteraan dan kelapangan rezeki halal. Rezeki halal itu tak ada hisabnya 

karena hisab itu hanya pada orang yang rezekinya haram. Maka jelaslah Surga itu adanya di 

dunia. 

Dengan demikian Tuhan menyatakan kepadaku kalau publik tak mempercayai Surga 

itu di rumah ini, maka Dia membuktikan kebenaran Pernyataan-Nya yang kusampaikan itu 

melalui teori yang sedang kutuliskan ini. Bahwa biarkanlah para saintis dunia membuktikan 

kebenaran Wahyu Tuhan ini. Dan itu pun berarti, demikianlah Kebenaran Eden yang harus 

kami perjuangkan dan kami buktikan untuk membantah segala tuduhan kepada kami.  

Bahwa Penyelamatan Tuhan melalui Surga-Nya niscaya yang terbaik adalah melalui 

ilmu pengetahuan baru dari-Nya untuk memperbaiki dan meningkatkan teknologi manusia 

untuk bisa menciptakan Teori Segalanya (The Theory of Everything) yang bisa tersanggupkan 

umat manusia dapat menciptakan pesawat UFO untuk mengungsi ke planet yang lain ketika 

bumi ini gejolak kiamatnya semakin besar dan bumi ini sudah tak habitabel lagi untuk 

ditempati.  
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Kami hanya bersyukur bahwa kami akhirnya bisa mengajukan bukti bahwa kami benar-

benar menerima  Wahyu Tuhan karena siapa yang memiliki ilmu tersebut dan siapa yang bisa 

menjelaskan Penyelamatan Tuhan itu melalui teori ini. Adapun penelitian-penelitian para 

saintis bila mengalami suatu kendala yang ingin ditanyakan kepada Tuhan, itu pun dapat kami 

sambungkan pertanyaan itu ke Tuhan dan kemudian menyampaikan Jawaban Tuhan kepada 

para peneliti. Jaminan ini tak mungkin diadakan oleh siapa pun kecuali oleh orang yang 

mendapatkan perjanjian dari Tuhan.  

Sungguh perhitungan Kemahabesaran Tuhan itu dapat dimulai dari rumah kami ini 

yang dinyatakan Tuhan sebagai titik koordinat poros semesta. Dan melalui Teori Kuantum dan 

Teori Relativitas Einstein E=MC2 dan teori X= E+LE2, bilamana titik koordinat poros semesta 

sudah ketahui, maka semua teori itu bisa dikembangkan oleh para saintis. Demikian untuk 

seterusnya biar para saintis yang mengembangkannya.  

Aku hanya menyampaikan sesuatu yang setidaknya dapat memberi pijakan untuk 

menjadi kunci bagi para saintis untuk mengetahui Besaran Ukuran Tuhan yang tak terhingga 

menjadi terhingga. Sebagaimana itu seperti mengadakan rumus untuk mencari keterhinggaan 

dari sesuatu yang tak terhingga. Nilai X yang terhingga dari bilangan yang tak terhingga bisa 

ditemukan melalui rumus LE2 yang berasal dan muncul dari ketidakterhinggaan.  

Teknologi manusia sekarang ini sudah bisa melakukan penghitungan itu. Dan kekuatan 

kecepatan cahaya yang ditingkatkan itu pun dapat merupakan bukti bahwa itu bisa diadakan 

karena Malaikat Jibril sudah membuktikan hal itu bisa diadakan. Apa pun caranya niscaya 

saintis akan dibimbing Tuhan untuk sampai kepada ketentuan itu. 

Adapun dari segala hal yang bertautan oleh suatu hakikat, maka niscaya dapat 

dirumuskan. Demikianpun peningkatan kecepatan cahaya. Dan apabila ilmu itu turunnya dari 

Tuhan, maka bumi ini akan basah oleh Berkah Tuhan melalui ilmu yang diturunkan-Nya secara 

langsung.  

Demikian segala rumusan bisa dibuat keakuratannya untuk mengatasi masalah-

masalah antariksa dan untuk menempuh perlintasan intergalaksi. Demikian pesawat UFO 

untuk mengevakuasi penduduk bumi ini ke planet lain sudah bisa diangankan dan keakuratan 

rumusnya, Tuhan-lah yang telah menjanjikan itu bisa diwujudkan.  

Lagi pula, Tuhan menjanjikan penjelmaan Jibril menjadi manusia dengan maksud 

penjelmaan itu untuk difungsikan mengupayakan perdamaian dunia melalui tokoh-tokoh yang 

ditemui Jibril, sebagaimana dulu dia menemui orang-orang biasa yang pernah ditemuinya. 

Karena itu tidak sulit baginya untuk menemui para tokoh dunia di kamarnya maupun di ruang 

kerjanya kapan pun Tuhan menghendaki, sebagaimana yang pernah dilakukannya.  

Demikian Ilmu Tuhan yang sedang diturunkan-Nya pun bisa diabadikan di dunia 

manusia melalui anjang sananya ke berbagai tokoh-tokoh dunia dan ke mana pun tempat yang 

diizinkan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, Jibril niscaya akan menuntunkan segala hal yang 

belum terungkap dan segala hal yang menjadi kendala bagi ilmu pengetahuan. Demikian 

kemanfaatan penjelmaannya yang sedang kami nantikan. Dan inilah ayat dari Kitab Suci  

Al Quran Surat Al Israa ayat 95. 

 

Kitab Suci Al Quran, Surat Al Israa ayat 95: 
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95.  Katakanlah: "Kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni 

di bumi, niscaya Kami turunkan dari langit kepada mereka malaikat menjadi rasul". 

Demikian inilah ayat yang menjamin penjelmaan Malaikat Jibril yang bisa berjalan-jalan 

sebagai penghuni di bumi karena dia menjelma jadi manusia. Dan dia tak bisa dikenali sebagai 

Jibril kalau dia tidak serupa denganku yang sudah mengumumkan tentang kedatangannya ke 

dunia manusia melalui penjelmaannya yang serupa denganku.   

Demikian ayat ini mengatakan bahwa bila ada malaikat berjalan-jalan di bumi ini, 

niscaya Tuhan menurunkan dari langit malaikat menjadi rasul. 

Sedapat-dapatnya, dalam menyatakan hak jawab kami kepada MetroTV,  

kami mengadakannya dengan cara seperti ini. Karena tiadalah Eden bisa menggunakan hak 

jawabnya melalui cara yang lain, apalagi menggunakan kata-kata yang sekedar hanya 

menjawab fitnah-fitnah dengan mengemukakan kekesalan kami.  

Apalagi kami sudah mengemukakan tanggapan kami panjang lebar yang disertai 

dengan bukti-bukti yang nyata dan akurat, namun tetap saja penjelasan kami sepertinya tak 

mungkin dipercaya sehingga apa pun yang kami jelaskan diabaikan karena kami ini sudah 

ditutupi oleh isu sesat. Sepertinya tak ada lagi peluang untuk dipercaya.  

Demikian Tuhan membela kami dengan Cara-Nya sendiri, ialah dengan menurunkan 

ilmu baru yang niscaya akan mendapat perhatian oleh para saintis dunia, yang penting kami 

sudah menuliskannya. Dipercaya atau tidak dipercaya, tapi suatu saat kalau itu adalah dari 

Tuhan, niscaya Tuhan akan mendatangkan saintis yang akan mensyukuri tuangan ilmu 

langsung dari Tuhan ini. Namun, beginilah Cara Tuhan membelaku dari himpitan fitnah dan 

bahaya. Nun, beginilah cara Tuhan Yang Maha Bijaksana untuk dikenali Jati Diri-Nya yang 

sudah berwahyu di Eden.  

Dan adapun ilmu yang diturunkan Tuhan hari ini kepadaku, demikian itulah yang kami 

jadikan materi hak jawab kami. Namun, yang dituju Tuhan adalah pembuktian Kebenaran 

Eden melalui Ayat-ayat-Nya dan melalui ilmu yang sedang diturunkan-Nya. Adapun aku 

sendiri tak mungkin dapat mengungkit pemikiranku sendiri untuk bisa menghadirkan hak 

jawab yang seperti ini. Namun, aku bahagia karena Tuhan mengajarkan kepadaku membalas 

kejahatan dan ketidakadilan dengan memberikan ilmu dari Tuhan. 

Demikian ilmu kesemestaan sudah dapat mengakuratkan keterhinggaan keleluasaan 

alam semesta. Dan dengan demikian para ahli dapat memulai mencoba melakukan terobosan 

untuk mengadakan perhitungan-perhitungan yang lebih lengkap dan akurat sehingga menjadi 

rumus untuk mencapai Teori Segalanya yang bisa digunakan untuk melengkapi pembuatan 

pesawat UFO nantinya. 

Kepada para saintis dunia, kami sodorkan LE2 menjadi kunci untuk mengetahui ukuran 

keleluasaan alam semesta dan untuk mengetahui keterhinggaan Kemahabesaran Wujud Tuhan 

Yang Bulat dan berotasi. Demikian Wujud Tuhan Yang Bulat dan Berotasi ini dititahkan Tuhan 

kepadaku untuk menyampaikan Wahyu Tuhan terkait Jawaban Tuhan atas masalah terorisme 

sebagai berikut: 
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JAWABAN TUHAN YANG MAHA KUASA 

Terkait dengan Masalah Terorisme   

 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Besar 

 

Inilah Wahyu Tuhan dan Sumpah Tuhan: 

Dan inilah Jawaban-Ku atas masalah terorisme di dunia bahwa Aku tak nyaman menyaksikan terorisme 

yang menggurita menyusahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan Aku tak ikhlas membiarkan mereka 

menyebut Nama-Ku dalam jihadnya yang keliru itu bahwa jihad semacam itu hanya menyebar petaka, 

bukan menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin dan tidaklah pula membuktikan kebenaran ajaran 

Islam. Ketika seluruh bangsa-bangsa di dunia merasa terganggu dan terancam oleh terorisme yang 

semakin keji dan menakutkan, demikian Kunyatakan bahwa takkan berhasil terorisme membangun 

kekuatan dan membangkitkan Khilafah Islamiyah menjadi kekuatan Islam yang berjaya di dunia.  

Selayak semua agama ingin Kusatukan, maka hanya penyatuan semua agamalah yang Kuberkati dan 

Kuayomi. Demikian tak Kuberkati jihad para teroris kelompok mana pun dan Kubiarkan mereka terpojok 

karena dimusuhi oleh semua bangsa yang merasa terganggu oleh teroris dan menjadilah mereka semua 

sebagai musuh bersama negara-negara di dunia. Maka dengan demikian tiadalah mereka dapat berdaulat, 

sehingga mereka hanya bisa meneror negara-negara dan mereka kemudian menjadi lemah oleh arus kuat 

penyatuan semua agama yang Kujamin. Dan mereka menjadi lemah karena tak Kuberkati. Namun 

demikian, terimalah penyatuan agama yang sudah Kufatwakan ini sehingga menjadi kekuatan absolut 

yang dapat mengatasi terorisme dan semua masalah keagamaan yang sudah tumpang tindih dan tak bisa 

diuraikan lagi. Demikian Kuhapuskan semua agama. Dan akan Kuadakan penyesuaian di antara semua 

agama, agar semua agama bisa meluruh menyatu dalam Pengayoman-Ku dan Pemberkatan-Ku.  

Dan Aku menampilkan peranan Imam Mahdi Abdul Rachman untuk menyelamatkan umat Islam yang 

tak terkait dengan radikalisme dan terorisme. Dan Aku bersumpah menyatakan Aku hanya memberkati 

dan mengayomi Eden serta semua orang yang mau menetralkan keyakinannya. Dan Aku bersumpah 

bahwa niscaya berhasil Ketentuan-Ku terkait dengan Penyatuan Semua Agama. Karena itulah jalan 

yang termudah untuk mendamaikan semua agama dan mendamaikan dunia. Untuk itu Kuadakan 

penjelasan tentang Wujud-Ku Yang Bulat dan Maha Besar. 

Bahwa Aku bersumpah menjamin keterangan Lia Eden tentang Wujud-Ku adalah benar datangnya dari-

Ku. Dan itu Kutujukan untuk membuktikan dia benar adalah Utusan-Ku. Karena kalau tidak, dia tidak 

mungkin bisa menjelaskan tentang Wujud-Ku yang sebelumnya sudah Kuadakan perjanjian di Kitab 

Suci Al Quran, Surat Al A'raaf ayat 7.  

Demikian Sumpah-Ku ini juga untuk menyatakan Aku sudah menggenapi rahasia Al Quran, Surat  

Al A’raaf ayat 7 tersebut. Adapun pengetahuan tentang Wujud-Ku Yang Bulat tersebut Kumaksudkan 

untuk menyatukan persepsi atas Diri-Ku Yang Maha Besar kepada seluruh umat beragama di dunia agar 

bersedia menetralkan keyakinannya dan menyatukan agamanya, agar Aku bisa mengadakan perdamaian 

dunia dan mengatasi masalah terorisme di dunia.  

Sungguh tak ada kuasa yang bisa mengatasi masalah terorisme kecuali Aku Yang Maha Kuasa, dan 

Maha Kuasa menghapuskan semua agama dan Maha Kuasa menyatukan semua agama. Bahwa semua 

negara-negara dan bangsa-bangsa menunggu Jawaban-Ku atas masalah terorisme. Adapun masalah 

terorisme itu tak bisa diatasi oleh manusia dan oleh kekuasaan apa pun di dunia, karena itu merupakan 

Kutukan-Ku sehubungan dengan penolakan umat Muslim Indonesia terhadap Wahyu-wahyu-Ku, 

Surga-Ku dan Kerajaan-Ku, yang sudah Kuadakan sejak tahun 1995 sampai saat ini melalui Utusan-Ku 

Lia Eden yang tak pernah dipercaya sebagai Utusan-Ku. Maka untuk mengatasi masalah terorisme 

niscaya hanya terpulang kepada-Ku.  



37 
 

Dan Aku hanya mau mengedepankan Pertolongan-Ku terhadap Indonesia bilamana Pemerintah dan 

bangsa Indonesia menyudahi tuduhan sesat terhadap Eden dan bersedia menerima Utusan-Ku Malaikat 

Jibril dan Lia Eden yang sudah lama tampil menyampaikan Wahyu-wahyu-Ku.  

Dan akuilah sejak Kutukan-Ku itu sudah mendunia, maka terbuktilah kemahakeramatan Eden.  

Jangan biarkan Aku menyempurnakan Kutukan-Ku. Dan terimalah uluran ‘Tangan’-Ku ini melalui 

ilmu yang berharga dari-Ku ini. Adapun sudah lama Malaikat Jibril dan Lia Eden bekerja sama untuk 

menghadirkan eksistensi Surga dan Kerajaan-Ku yang ingin Kufungsikan sebagai institusi 

Penyelamatan-Ku untuk umat manusia di dunia ini, yang sedang mengalami gejolak proses kiamat. 

Adapun Ketentuan-Ku itu tak mungkin dapat dipungkiri dan dihindari.  

Dan ketika Kebenaran Eden tak dipercaya dan ketika bukti-bukti itu nyata dan tetap diabaikan, demikian 

Kebenaran Eden senantiasa dinafikan dan Eden dibungkam sehingga hak jawabnya tidak dilayani oleh 

MetroTV. 

 

Demikian Hak Jawab Eden Kuambil Alih. Dan Inilah Jawaban-Ku kepada MetroTV 

Ketika Eden difitnah di depan publik yang disiarkan oleh MetroTV, ketidakadilan yang dialami Eden 

akan Kubalaskan juga dengan ketidakadilan yang akan dialami oleh MetroTV.  

Adapun kalau mau itu tak terjadi, maka nyatakanlah Kebenaran Eden di hadapan-Ku. Nyatakanlah dan 

siarkanlah video kesediaan Lia Eden dan Komunitas Eden melakukan Sumpah Mubahalah terhadap 

Marzani Anwar dan keluarganya yang aktif menistakan Eden. Hendaknya MetroTV menayangkan itu, 

dan itu akan Kuperhitungkan sebagai penebusan atas ketidakadilannya terhadap Eden.  

Kalau itu tidak berani dilakukan, maka ketidakadilan MetroTV itu niscaya akan Kuhakimi. Kubalikkan 

ketidakadilan itu secara setimpal. Dan yang setimpal itu Kuperhitungkan berkenaan dengan kebenaran 

hakiki Wahyu-wahyu-Ku yang diemban oleh Eden, yang telah dinafikan oleh MetroTV karena hak bantah 

Eden telah diabaikan. Demikian MetroTV lebih berpihak kepada Marzani Anwar.  

Setelah Ketentuan-Ku ini, Aku segera membuka Pengadilan dan Penghakiman-Ku terhadap Marzani 

Anwar sekaligus mengadili dan menghakimi Kayafas yang menyalib Yesus dan Bishop Pierre Cauchon 

yang membakar hidup-hidup Joan of Arc, dan kini bereinkarnasi menjadi Marzani Anwar. Kiranya 

Ketentuan-Ku ini harus dihormati karena Pengadilan-Ku atas Marzani Anwar Kutujukan untuk 

menguak hukum regulasi ruh dan hukum reinkarnasi yang terkait dengan hukum karma. Sedangkan 

Pengadilan-Ku adalah pengadilan ruh, perhitungannya mensemesta dan lintas zaman serta lintas 

kehidupan dan lintas alam.  

Dan Aku mengedepankan kasus ini untuk mengingatkan semua umat beragama untuk berhenti saling 

bermusuhan. Karena akan Kubuktikan Kayafas Imam Agung Yahudi bereinkarnasi menjadi Bishop 

Pierre Cauchon yang Kristen dan kini bereinkarnasi sebagai Marzani Anwar yang beragama Islam, jadi 

untuk apa saling memusuhi dan saling memerangi karena agama?  

Sejak tahun 2004 Marzani Anwar telah menuliskan tesisnya yang mendiskreditkan Eden dan berlanjut 

pada disertasinya pada tahun 2011 yang juga mendiskreditkan Eden. Dan semua tulisannya di berbagai 

media khususnya di Kompasiana.com dan di blog-nya Kami kumpulkan sebagai bukti kejahatannya 

terhadap Kerasulan. Kejahatan terhadap tiga Kerasulan pada zaman yang berbeda Kupertanggungkan 

kepada Marzani Anwar, karena dialah yang membawa ruh Kayafas dan Bishop Pierre Cauchon, maka dia 

pun yang membawa tulah dosa Kayafas dan Bishop Pierre Cauchon. Demikian Penghakiman-Ku 

terhadap Marzani Anwar Kuperhitungkan dia telah melakukan tiga kali kejahatan terhadap Kerasulan. 

Demikian seluruh penyikapan Marzani Anwar terhadap Eden sekarang ini dapat ditelaah kesesuaian 

karakternya dalam memusuhi Eden dengan memperbandingkannya dengan transkrip sejarah penyikapan 

Kayafas terhadap Yesus dan penyikapan Bishop Pierre Cauchon terhadap Joan of Arc pada abad 15 di 
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Perancis. Adapun kesamaan itu Kunyatakan sebagai ketentuan identitas ruh yang sama. Dan dia 

mendatangi Eden sesungguhnya karena naluri ruh Bishop Pierre Cauchon yang terpanggil mendekati 

korbannya, Joan of Arc, yang bereinkarnasi menjadi Lia Eden.  

Demikian sejak awal perkenalan dengan Lia Eden awal tahun 2004, dia dan seluruh Komunitas Eden tak 

Kulibatkan untuk menyadari perlakuan Marzani Anwar terhadapnya, sehingga mereka semua abai 

terhadap semua sikap Marzani Anwar yang sudah mendiskreditkan Eden melalui karya tulisnya. 

Demikian mereka semua tak pernah memberi tanggapan apa pun terhadap segala perlakuan Marzani 

Anwar terhadap Eden.  

Dan Aku pun tak pernah mengangkat perbuatan Marzani Anwar dalam Wahyu-wahyu yang 

Kuturunkan selama itu, walaupun sekedar untuk membahaskan tesis dan disertasi Marzani Anwar 

walau kedua karya tulisnya itu mendiskreditkan Eden. Itu karena Aku menginginkan Lia Eden dan 

seluruh Komunitas Eden tak menyadari hal itu dan membiarkan itu sebagai angin lalu saja. Maka tiada 

amarah apalagi dendam Eden terhadap Marzani Anwar atas tesis dan disertasinya itu. Demikian Aku 

memelihara kondisi Eden agar tak terlibat dalam persengketaan terhadap Marzani Anwar.  

Suasana tak nyaman bermula ketika Elfa mendatangi Eden untuk minta dibaiat. Demikian Elfa 

Diasmara, anak Marzani Anwar, menyatakan beriman kepada ajaran Eden dan Kuterima di Eden karena 

dia adalah reinkarnasi Simon Petrus yang patut diterima di Surga. Namun, itulah yang menjadikan 

Marzani Anwar dan keluarganya sangat murka dan sibuk memfitnah Eden.  

Dalam hal itu Eden pun Kularang memberikan tanggapan apa pun supaya mereka semua kosong dari 

kesalahan yang dimungkinkan terjadi karena terpancing emosi oleh segala serangan Marzani Anwar dan 

keluarganya. Dan Kuperintahkan kepada Eden untuk menyimpan seluruh dokumentasi tulisan-tulisan 

Marzani Anwar dan caci maki keluarganya kepada Eden dan membuatkan kronologis nasib yang 

menimpa Elfa Diasmara atas perlakuan keluarganya sendiri.  

Demikian semua itu sengaja Kurancangkan tanpa disadari secara pasti oleh Komunitas Eden dan 

sehingga kemudian sampailah penjadwalan Pengadilan dan Penghakiman-Ku untuk Marzani Anwar 

dan keluarganya. Dan MetroTV serta Kompasiana.com terlibat bersikap tak adil terhadap Eden dan lebih 

berpihak kepada Marzani Anwar. Demikian Keterangan-Ku yang sedang akan menggelar Pengadilan 

dan Penghakiman-Ku terhadap Marzani Anwar dan keluarganya. 

Adapun Marzani Anwar dan keluarganya terus sibuk meniup-niupkan hasutan tentang ajaran Eden 

yang sesat, maka mereka mengupayakan penghasutan kepada masyarakat agar Eden harus dimusnahkan. 

Namun, Kunyatakan bahwa Eden tak bisa dimusnahkan karena Eden adalah Surga dan Kerajaan-Ku. 

Dan mukjizatnya sudah terbuka dan menjadilah itu sebagai perlindungan baginya untuk mengatasi 

bahaya sedunia.  

Bahwa kepada Lia Eden Kuadakan penjelasan tentang ilmu pengetahuan mengenali Wujud-Ku Yang 

Bulat, sebagaimana itu adalah ilmu yang akurat dari-Ku untuk memperbaharui ilmu pengetahuan 

tentang kesemestaan, sekaligus untuk dijadikan pemulihan Ketauhidan kepada seluruh agama,  

demi mengimani Fatwa-Ku, yaitu Penyatuan Semua Agama. 

Selayak  semua umat beragama wajib menyembah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, demikian 

Wujud-Ku Yang Bulat dan Yang Maha Esa dan Yang Maha Besar sudah Kuaplikasikan menjadi suatu 

ilmu yang sempurna untuk diketahui dan untuk diimani sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan yang tak 

mungkin disekutukan dengan siapa pun. Demikian penyatuan semua agama niscaya dapat dilaksanakan 

secara damai.  

Demikian ilmu itu pun Kujadikan sebagai Cara-Ku untuk mengatasi terorisme karena Penyatuan Semua 

Agama takkan memberikan peluang kepada terorisme untuk ditakuti. Karena Penyatuan Semua Agama 

membuat semua bangsa-bangsa akan bersatu dalam keyakinan spiritualisme modern yang universal dan 

logis. Cara peribadatan menjadi sederhana, praktis dan murah karena tak perlu melakukan perhelatan 

ritual yang memerlukan biaya, apalagi bila harus bersuci dengan berhaji dengan biaya mahal.  
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Demikian Kuadakan penyederhanaan berdoa yang Kumakbulkan dan dapat diadakan setiap saat dan 

kapan pun seseorang membutuhkan Pertolongan Tuhan di mana pun dia berada.  

Maka Kuanjurkan segeralah berdoa kepada-Ku dan nyatakan apa masalahmu dan apa permohonan 

bantuan yang kau inginkan dari-Ku. Dan apabila kau bersedia menetralkan keyakinanmu Aku segera 

menjawab doamu. Dan apabila Aku menilai permohonan doamu itu belum kau tempuhkan di jalan yang 

suci, maka dengan berat hati Aku menyatakan bersucilah dahulu supaya Aku ikhlas mengabulkan 

doamu. Maka sesungguhnya Aku suka mengabulkan doa orang yang bersedia berkomitmen hidup suci. 

Dan Aku semakin suka mengabulkan doanya ketika dia bersedia menetralkan keyakinannya dan 

mematuhi Fatwa-Ku yang ingin menyatukan semua agama demi perdamaian dunia. 

Demikian doa-doa yang dipanjatkan kepada-Ku oleh orang-orang yang bersedia menetralkan 

keyakinannya dan bersedia menerima Ketentuan-Ku atas Penyatuan Semua Agama, mereka adalah 

golongan orang-orang yang Kumudahkan pengabulan doanya. Doa-doa mereka segera Kujawab karena 

Aku senang ketika semua orang merasa dekat dengan-Ku.  

Sesungguhnya di zaman umat manusia bergelimangan dosa, di saat agama sudah menjadi serba salah 

dan menakutkan, dan di saat semua agama sudah dihapuskan, pengabulan doa tak Kuadakan. Keberkahan 

hanya melalui prestasi kebajikan. Siapa-siapa yang berhasil melakukan kebajikan, pemakbulan doanya 

melalui pahala kebajikannya. Demikian Kupastikan setelah Aku menghapus semua agama, doa-doa 

Kubiarkan berlalu begitu saja sampai Ketentuan-Ku atas Penyatuan Semua Agama bersedia diimani. 

Dan Aku berhak tegas memberlaksanakan Ketentuan-Ku tersebut saat perdamaian amat dibutuhkan di 

dunia ini. Maka setelah itu damailah dunia dan terorisme tertinggal oleh zaman. Apalagi kalau Fatwa-Ku 

itu mau diterima, demikian Aku akan mengatasi masalah terorisme dengan mengaplikasikan Perjanjian-

Ku di Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 3 ayat 3.  

Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 3 ayat 3:  

3. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya; turutilah itu 

dan bertobatlah! Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang seperti pencuri 

dan engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku tiba-tiba datang kepadamu. 

Demikian inilah Perjanjian-Ku kepada bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mencabut tuduhan 

sesatnya terhadap Eden dengan cara Pemerintah dan bangsa Indonesia melakukan upacara Pertaubatan 

Nasional terkait dengan penolakan terhadap Wahyu-wahyu-Ku, Surga-Ku dan Kerajaan-Ku dan 

Malaikat Jibril, serta penzaliman terhadap Lia Eden dan Komunitas Eden.  

Setelah itu diadakan, barulah Aku bersedia menindak terorisme melalui Perjanjian-Ku ini. Bahwa Aku 

ingin kalian mengingat betapa engkau telah menerima dan mendengarkan Ketentuan-Ku ini dan 

turutilah itu dan bertobatlah! Karena Aku akan menghakimi uang-uang haram dan Aku akan mengambil 

uang haram itu dari tempat penyimpanannya di mana pun seperti pencuri. Uang harammu itu akan 

sirna secara gaib dan engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku tiba-tiba datang kepadamu dan 

meraibkan uangmu. Kalau para penjahat dan teroris diraibkan uangnya, maka mereka tak mempunyai 

dana untuk melancarkan aksi-aksinya. Demikian mereka menjadi lemah dan tak bisa lagi garang  

dan arogan. 

Adapun Ketentuan-Ku itu tak hanya terkait pada teroris, itu juga Kuadakan untuk mengatasi masalah 

narkoba dan kejahatan kriminal lainnya serta korupsi. Nan, tunggulah hal itu terjadi sebagai 

implementasi gelar Hari Kuasa-Ku dan gelar Hari Pengadilan dan Penghakiman-Ku sekarang ini. 

Adapun Hari Kuasa-Ku itu akan menjadikan dunia terang kembali setelah kuasa gelap Kuenyahkan, 

namun untuk itu patuhilah Fatwa-Ku untuk bersedia menetralkan keyakinanmu demi Penyatuan Semua 

Agama. Spiritualisme modern yang universal adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah 

terorisme dan konflik agama dan mengatasi segala perbedaan. Adapun kriteria Persyaratan-Ku ini sudah 

Kutetapkan, maka patuhilah dan jangan berandai-andai bilamana Aku sudah memutlakkan  

Ketentuan-Ku ini. 
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Demikian Kami mendeklarasikan penetralan keyakinan terhadap semua umat beragama di dunia agar 

bisa disatukan melalui pemahaman tentang Wujud-Ku Yang Bulat dan yang meliputi seluruh isi alam 

semesta-alam semesta. Maka dengan mengetahui Wujud-Ku yang tidak gaib itu, kiranya itu dapat 

memulihkan semua agama menjadi Tauhid yang memutlakkan Aku sebagai Tuhan Yang Maha Esa bagi 

semuanya.  

Dan apabila Ketentuan-Ku atas Penyatuan Semua Agama diamini, demikian tak ada lagi konflik agama 

dan peperangan atas nama agama sehingga eksistensi teroris tak berarti apa-apa lagi. Dan apabila semua 

umat bersedia melihat Solusi-Ku ini adalah solusi yang terbaik bagi semuanya dan mereka mematuhinya, 

maka Aku baru mau mengatasi masalah terorisme sampai tuntas. Yaitu sampai mereka merasakan 

Neraka yang telah mereka buat sendiri. Asas keadilan baru menjadi asas Kemahaadilan-Ku nan apabila 

Surga-Ku terlihat eksistensinya, demikianpun Neraka-Ku. Betapapun Aku selalu menempatkan suatu 

ketentuan yang Kupersyaratkan, bahwa Aku baru memberikan Karunia-Ku bila Persyaratan-Ku 

terpenuhi. Jauhilah dosa dan berkomitmenlah bersedia hidup suci agar Aku ikhlas membawamu ke  

Surga-Ku.  

Dan akuilah Kebenaran Eden yang dituruni Wahyu-wahyu-Ku. Dan jangan lagi menyatakan mereka 

sesat dan bacalah dengan seksama Wahyu-wahyu-Ku yang Kuturunkan di Eden. Dan bersucilah 

sebagaimana para Rasul Eden bersuci. Demikian Ajaran-Ku yang suci telah dicontohkan oleh para Rasul 

Eden. Maka jangan pernah lagi menyatakan mereka sesat, karena umat yang menyatakannyalah yang 

Kubiarkan sesat beramai-ramai sehingga kesesatannya telah menjenuhkan dunia. Demikian inilah 

Persyaratan-Ku kepada umat Islam yang memusuhi Eden.  

Adapun itu sengaja Kujadikan sebagai kunci Pertolongan-Ku mengatasi masalah terorisme. Karena kalau 

bukan dari masalah yang terberat yang telah mengkalutkan dunia, demikian itu pun setimpal kalau 

Kujadikan persyaratan imbalan dari Ketentuan-Ku yang juga maha berat untuk diterima oleh semua 

umat. Demikian Fatwa-Ku itu selama ini telah tak dianggap penting dan diabaikan oleh seluruh umat 

beragama. Walau demikian Aku pun tahu bahwa betapapun itu memang sangat sulit bagi umat 

beragama untuk bergeser dari keyakinannya masing-masing. Dan karena itu, Eden dianggap golongan 

sesat dan bisa menjadi musuh semua umat beragama.  

Nun, kalau itu yang teradakan, Surga-Ku Kuangkat kembali dan tiadalah kamu semua mendapat petunjuk 

lagi setelah itu. Dan Kubiarkan semua umat meneruskan permusuhannya dan saling menghancurkan. 

Apakah itu yang kau maui? Nyatakanlah bahwa kau semua masih membutuhkan Tuhan dan Pertolongan-

Ku, supaya Kuberi kamu jalan keluar meninggalkan permusuhan agama. Sungguh permusuhan agama 

terjadi karena penyimpangan agama sehingga agama-agama tak terpelihara kemurniannya sehingga 

penganut-penganut agama yang berbeda saling menistakan agama yang lain. Demikian permusuhan 

agama kini sudah mengalutkan dunia.  

 

Hasutan Marzani Anwar dan Keluarganya ke Masyarakat Luas tak Membuahkan 

Apa-apa karena Eden sudah Kukuh Terlindungi oleh Mukjizat Eden yang 

Kukaruniakan 

Momentum pembakaran dan pengusiran pengikut Gafatar di Kalimantan dan aksi terorisme yang baru 

terjadi di Thamrin itu kini sedang dimanfaatkan oleh Marzani Anwar dan keluarganya untuk menghasut 

masyarakat, khususnya kaum radikal untuk memusnahkan ajaran Eden di muka bumi. Dengan demikian 

perbuatan Marzani Anwar dan keluarganya sudah sampai kepada kapasitas yang sama dengan hasutan 

Kayafas dan Bishop Pierre Cauchon.  

Hasutan Marzani Anwar di berbagai tulisannya dan di MetroTV, dan hasutan-hasutan Divi Analis, 

anaknya, di media sosial itu, seperti itulah iktikad jahat dan hasutan Kayafas dan keluarganya ketika 

ingin menyalib Yesus maupun Bishop Pierre Cauchon ketika ingin menghukum mati Joan of Arc. 
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Mereka berdua tidak peduli atas keterangan mereka bahwa itu tak masuk akal dan pemutarbalikan fakta. 

Dalam mereka memfitnah dan menghasut, mereka lupa kepada analogi-analogi kebenaran dan kesucian 

religiusitas. Dan mereka menaburkan fitnah-fitnahnya hanya berdasarkan angkara murkanya sehingga 

sangat mudah membuktikan kesalahan mereka semuanya.  

Nan, itulah tulah dosa-dosa prima yang menguntiti mereka dan membutakan mereka. Dan Eden 

berkontribusi mendokumentasikan kesalahan-kesalahan mereka sehingga menjadi transkrip yang 

berharga untuk mengetahui gaya Kayafas dan Bishop Pierre Cauchon dalam melakukan intrik-intriknya 

kala ingin menyalib Yesus dan selanjutnya membakar Joan of Arc. Dan bacalah tulisan-tulisan Marzani 

Anwar dan seluruh caci-maki dan fitnah keluarganya yang menyertainya. Dan pelajarilah sejarah 

Kayafas dan Bishop Pierre Cauchon dalam melancarkan kejahatannya terhadap Kerasulan di masa lalu, 

maka dapat terlihat kesamaan karakter di antara ketiganya. Dan tiadalah berbeda cara mereka, selain 

subyek agama yang berbeda, pun bahasa dan zaman.  

Demikian Pengadilan dan Penghakiman-Ku di akhir zaman ini akan membuktikan Selidik-Ku yang 

seksama atas tiga peranan yang sama-sama memusuhi Kerasulan, namun itu dilakukan oleh orang yang 

identitas ruhnya sama. Demikian itu pun Kujadikan kesaksian validnya hukum regulasi ruh dan hukum 

reinkarnasi serta hukum karma. Atas Perjanjian-Ku kepada seluruh umat manusia bahwa Kujanjikan 

Surga dan juga Neraka, demikian inilah saatnya Perjanjian-Ku itu Kugenapi. 

Adapun Marzani Anwar tak menyadari hasutan yang diadakannya dan cara mengadakannya itu sama 

seperti halnya senafas dengan trik-trik Kayafas maupun Bishop Pierre Cauchon. Demikian mereka 

dahulu berhasil, nan kini niscaya takkan berhasil karena Lia Eden adalah Ratu Surga yang Kuayomi dan 

dia sudah sanggup membuka Mukjizat Eden. Demikian Mukjizat Eden menjadikan bahaya apa pun yang 

ditujukan kepadanya takkan tertembus. Lagi pula saat ini sudah waktunya Aku menggelar Pengadilan 

dan Penghakiman-Ku. Dan yang menuliskan Ketentuan-ketentuan Hukum-Ku adalah Lia Eden yang 

Kutetapkan sebagai Ratu Surga dan juga Ratu Adil yang sudah lama ditunggu oleh bangsa Indonesia. 

Namun, sayangnya Ratu Adil yang Kuadakan itu telah dizalimi karena tak dianggap representatif 

sebagai Ratu Adil, apalagi Ratu Surga.  

 

Ratu Surga dan Kerajaan Eden Termaha Kuasa di Dunia 

Namun, saat ini Lia Eden juga Kufungsikan sebagai Ratu Adil atau wakil dari Hakim Maha Agung 

Malaikat Jibril Ruhul Kudus, karena dialah yang menuliskan dalil-dalil Ketetapan Hukum-Ku. Dan 

Malaikat Jibril-lah yang mengamankan dia dari ketersalahan menuliskan Wahyu-wahyu-Ku. Betapapun 

Malaikat Jibril akan tampil menjadi Hakim-Ku, namun Risalah Eden adalah tanggung jawab Lia Eden.  

Betapapun Lia Eden sudah menuliskan risalah Pengadilan-Ku dan Penghakiman-Ku untuk segala yang 

Kusoroti di dunia ini. Maka mana mungkin dia Kubiarkan terkalahkan oleh bahaya dan ancaman-

ancaman yang datang kepadanya. Dan tiada kuasa di dunia ini yang dapat mematahkan kekuasaannya. 

Sungguh dia mandiri menjalankan Amanat-amanat-Ku dan dia tak mengharapkan apa-apa atas apa yang 

dikerjakannya untuk-Ku dan atas semua yang diadakannya untuk siapa pun dan untuk pihak mana pun 

yang menjadi tugasnya dari-Ku. Karena Aku menjamin kesejahteraannya dan segala kebutuhannya 

secara langsung, maka dia tak bisa disuap atau ditakut-takuti.  

Dan dia mapan dan mandiri dalam menjalankan semua tugas-tugasnya, karena yang dipatuhinya secara 

mutlak adalah hanya Aku Tuhan Yang Maha Esa Yang Maha Mengayominya. Dan dia tak bisa 

dipengaruhi karena setiap persoalan dan urusan yang datang kepadanya, niscaya setiap langkahnya dia 

selalu memohon Petunjuk-Ku. Dan Aku selalu memberikan pengetahuan dan visi lebih jauh daripada apa 

yang sedang dipertanyakannya kepada-Ku, maka sesungguhnya dia selalu Kubawa melihat segala 

dampak dan kemudaratan setiap persoalan yang ditanganinya. Dan Kuuraikan segala dampak dan 

kemudaratan itu hingga yang termaksimal.  
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Dan Kuberitahukan kepadanya hal-hal yang dapat memudahkan persoalan yang dihadapinya dan 

memberkati apa-apa yang diurusinya atas persoalan yang dihadapkannya kepada-Ku. Demikian doanya 

adalah doa yang termakbul, karena sungguh dia hanya memiliki kemakbulan doa untuk mengurusi segala 

hal di dunia ini.   

Namun, jangan mengultuskan dia karena dia bukan Tuhan yang memanusia. Itu sebabnya Utusan-Ku di 

akhir zaman ini adalah perempuan. Dan sudah Kunyatakan penciptaan awal perempuan di dunia ini 

adalah Hawa. Dan Hawa Kuberi ruh iblis, dan Adam Kuberi ruh malaikat. Demikian dari keduanya 

terlahirlah keturunan-keturunannya dan manusia pun memiliki gen dari kedua makhluk-Ku itu. 

Demikian keseimbangan dan keadilan itu Kuciptakan pada seluruh makhluk-Ku, malaikat, manusia  

dan iblis. 

Dan Kuyakinkan kepada semua orang di dunia ini bahwa penciptaan Adam dan Hawa sudah memenuhi 

dalil hukum regulasi ruh bahwa Adam di akhir zaman nasib peruntungannya menuju kodrat yang 

terburuk yaitu iblis. Sedangkan Hawa sampai ke kodrat yang mulia, yaitu Ratu Surga. Demikian Lia 

Eden juga adalah reinkarnasi Hawa atau Eva.  

Persilangan alur kodrat antara Adam dan Hawa Kunyatakan sebagai kelaziman regulasi ruh. Dan itu 

wujud Kemahaadilan-Ku atas semua makhluk. Demikian Lia Eden kini menduduki takdir yang paling 

mulia di antara seluruh makhluk. Dan itu harus Kunyatakan sebagai regulasi sistem Karunia-Ku bahwa 

ketika dia mengemban tugas sebagai Ratu Surga dan Kerajaan Eden dia amat berkuasa karena seluruh 

para malaikat di seluruh dunia ini adalah laskar pengamanannya sekaligus malaikat yang melaksanakan 

Pemberkatan-Ku kepadanya. Maka segala tanggung jawabnya juga menjadi tanggung jawab Malaikat 

Jibril Ruhul Kudus dan segenap para malaikat.  

Sehingga tiadalah dia perlu melakukan bargaining position atau tawar-menawar atas hal apa pun terkait 

dengan kepentingan yang diinginkan oleh suatu pihak yang memiliki kekuasaan yang termaha kuat di 

dunia, atau oleh aliansi negara-negara yang mapan yang ingin memaksakan kepentingannya 

terhadapnya, atau oleh organisasi teroris yang kiprahnya dikenal termenakutkan, niscaya dia takkan 

mempertaruhkan sumpah-sumpahnya kepada-Ku hanya karena desakan pihak-pihak yang ingin 

memaksakan kehendaknya atau kepentingannya melalui alasan-alasan yang baik dan benar dari sudut 

pandang mereka. Namun, untuk setiap keputusan darinya niscaya terlebih dahulu dipertanyakan kepada-

Ku untuk mendapatkan Izin-Ku dan Pemberkatan-Ku.  

Adapun suatu pandangan yang baik dan bermaslahat dari pihak mana pun akan Kuberkati, kecuali bila 

Aku masih mempunyai pandangan lebih dari sudut pandangan yang berbeda demi untuk melengkapi dan 

menyempurnakan, maka Kuperkenankan bila digenapkan penyempurnaannya sebagaimana yang 

Kukehendaki.   

Dan bertanyalah para ahli kepadanya: “Apakah penyempurnaan yang diinginkan Tuhan itu harus kami 

penuhi?” Demikian kalau tak dipenuhi, maka yang mereka pentingkan itu tak sempurna pula 

Pemberkatan-Ku kepadanya. Sedangkan bila segala sesuatu digenapkan secara sempurna, daripadanyalah 

Karunia-Ku berlimpah. Dan Lia Eden Kupatutkan tak berdomisili di dunia lagi ketika posisinya sudah 

harus Kuamankan dari kerubutan kepentingan dari berbagai pihak dan kerubutan masalah dan bahaya 

yang mengancamnya.  

Banyak dilema politik dan dilema kepentingan yang harus dihadapinya kala semua negara dan bangsa-

bangsa sudah mengharapkan Petunjuk-petunjuk-Ku. Sedangkan dia bertanggung jawab atas segala 

urusannya harus sempurna tanpa kesalahan, oleh karena itu Kuamankan dia dari ketersalahan dengan 

cara wajib berpatuh mutlak kepada-Ku. Dan Aku Maha Kuasa menentukan segala hal dan Maha Kuasa 

membalikkan apa-apa yang ingin Kubalikkan. Dan Aku Maha Kuasa melenyapkan kuasa apa pun yang 

menentang-Ku, semudah Aku melenyapkan sampah di jalanan. 

Dan apabila terjadi pengancaman teror atau ancaman pemusnahan terhadap Eden oleh pihak mana pun, 

dan Kunyatakan tak ada kekuatan yang bisa menghancurkannya. Tak ada pula bahaya yang tak bisa 
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ditanggulanginya karena para malaikat seksama menjaganya. Dan Aku bersumpah membuktikan betapa 

kekuasaan yang telah Kukaruniakan kepadanya.  

Kumampukan dia menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya dan Kumampukan dia bersikap adil 

bagi semuanya. Relativitas keadilan niscaya Kuajarkan kepadanya, karena tak semua kebenaran itu 

tampil sebagaimana adanya atau sebagaimana ide yang dinyatakan. Dan ide yang dinyatakan tak 

sebagaimana realitas kebenaran yang dipaparkan, nan, Aku-lah yang akan memberitahukannya, realitas 

kebenaran macam apa yang Kuinginkan diadakannya.  

Adapun rancangan kebenaran yang diajukan, niscaya Kuuji di hadapannya supaya dia dapat 

membuktikan rujukan Kebenaran-Ku kepadanya. Bahwa tiadalah dia melihat kepalsuan kebenaran, 

melainkan Aku-lah yang melihatnya. Dan tiadalah Aku membiarkan dia tersalah karena dia tertipu oleh 

kepalsuan kebenaran. Demikian kebenaran mana yang patut dibelanya, niscaya melalui Ujian-Ku di 

hadapannya supaya dia dapat membuktikan mana kebenaran yang sejati dan mana kebenaran yang palsu 

di hadapan publik yang mengamati keadilannya dalam mengatasi dan menuntaskan suatu masalah.  

Kebenaran itu relatif, dosa pun relatif, demikianpun kejahatan. Relativitas dosa dan kejahatan tak 

menjadi bagian dari relativitas kebenaran, karena itu terpilah. Seperti malaikat bila berada di sarang iblis, 

niscaya terlihat. Demikian Kuberikan dia kepekaan melihat gelagat dosa dan kejahatan. Demikian Kuberi 

dia insting melihat kebenaran yang teraniaya atau yang dimanipulasi. Dan Kuberikan kebebasan mencari 

tahu kebenaran yang sejati dan dosa yang sebenarnya dan kejahatan dari awal mulanya, sehingga dia bisa 

berkelit di antara semua itu sehingga menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran yang dipalsukan.  

Demikian dia menjadi adil atas keputusannya dan demikian dia takkan pernah tertipu, karena ada Kami 

yang akan membongkar segala tipu daya di hadapannya. Dan agar dia menjadi saksi atas keterbongkaran 

segala tipu daya itu. Dan Kami pun selalu mengamankan dia dari didekati oleh para penipu. Demikian 

siapa pun yang ingin menemuinya, niscaya atas seizin-Ku. Dan semua keputusannya adalah berdasarkan 

Petunjuk-Ku semata. Demikian dia terjamin takkan pernah tersalah dan tertipu. 

Dan Aku yang menghakimi apa-apa yang Kusoroti dalam Pengadilan-Ku yang diurusinya dan yang 

sudah dinyatakannya ke publik. Demikian risalah Pengadilan dan Penghakiman-Ku dituliskannya ke 

publik, sebagaimana fakta-fakta yang dialaminya atau yang tersaksikan olehnya.  

Namun demikian, dia selalu menghaturkan semua persoalan yang dihadapinya kepada-Ku dan Aku 

selalu memberikannya jawaban yang pasti dan tuntas. Demikian dia tak pernah melakukan ketersalahan 

yang Kubiarkan, karena dalam setiap tindakannya dia selalu berdoa kepada-Ku agar tertuntun dalam 

kebenaran yang terbaik tanpa kesalahan. Dan Kuajarkan kepadanya kebenaran yang hakiki demi Surga-

Ku yang diembannya. Dan Kumampukan dia menjadi Ratu yang bertahta dengan kekuasaan yang 

selaras dengan kemahakuasaan Kerajaan Tuhan dan kemahasucian Surga-Ku, maka jangan hinakan  

dia lagi. 

Betapapun dia sudah terlindungi secara kukuh oleh kemahakeramatan Surga dan kekuatan Mukjizat 

Eden yang diusung oleh seluruh malaikat di dunia ini, maka sungguh kukuh perlindungan kami 

terhadap Eden. Itu sebabnya Marzani Anwar dan keluarganya tak bisa menembus Penjagaan-Ku 

terhadap Eden, walau dia sudah melapor dan menghasut ke mana-mana. Sungguh itu tak apa, karena 

dengan cara itu, dia sendirilah yang telah membongkar identitas ruhnya. 

Siapa Marzani Anwar dan siapa Lia Eden? Adapun Lia Eden justru menjadi satu-satunya penghubung 

umat manusia kepada-Ku dan penyelenggara Penyelamatan-Ku di dunia manusia. Karena siapa lagi 

yang dapat menghadirkan Pertolongan-Ku kalau bukan Utusan-Ku? Ketika itu ingin dimusnahkan, 

tahukah betapa besar dosa mereka? Seruan mereka agar memusnahkan Eden tak lain membuktikan siapa 

identitas ruh mereka. Begitu pentingkah memusnahkan Eden? Seolah-olah Eden itu sudah banyak 

menyesatkan orang dan sudah terbukti kesesatannya, padahal kini sedang Kubuktikan Eden adalah 

karunia bagi semua orang di dunia ini.  
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Kalau Penyatuan Agama yang Kuserukan tak Dipedulikan, maka Aku Menghapuskan 

Semua Agama. Dan sebagai konsekuensinya, Aku menghapuskan Kesakralan  

Semua Agama  

Dan tahukah kamu bahwa justru ketika Fatwa-Ku itu tak ada yang mau mengamini dari golongan agama 

apa pun, padahal mereka niscaya tahu apa yang sudah dideklarasikan oleh Eden, maka sebagai 

Ultimatum-Ku, Kulenyapkan kesakralan semua agama. Kalau tak seperti itu Tindakan-Ku, Fatwa-Ku 

tetap terabaikan. Padahal, bumi semakin panas oleh peperangan-peperangan dan perubahan cuaca 

ekstrim yang mengakibatkan malapetaka-malapetaka mendunia, maka Aku harus bertindak tegas supaya 

Fatwa-Ku dipatuhi. Kalau saja tak karena itu, Aku masih toleran memandangi masalah keagamaan. Dan 

ketika kesakralan semua agama sudah hilang, demikian tak ada solusi atas segala konflik agama, dan 

terorisme pun merajalela. 

Bukan Aku yang dengan sengaja menciptakan permusuhan agama menjadi semakin meruyak. Dosa-dosa 

orang yang terlibat dalam konflik agama itulah yang patut disalahkan karena mereka dipenuhi dendam 

kesumat. Bumi ini sudah mau kiamat, salah siapa? Siapa yang suka mengebom, merusak buminya? 

Pertentangan agama jangan dituduhkan kepada-Ku yang menurunkan banyak agama.  

Semua ajaran agama yang Kuturunkan adalah Tauhid. Kalau ada agama yang tak Tauhid, itu bukan 

agama, hanya ajaran filsafat dari filosof yang terkemuka pada suatu bangsa atau umat. Pemikirannya 

mampu menangkap hakikat kebenaran namun tidak utuh, karena Kemahakuasaan dan Kemahaesaan 

Tuhan dinyatakannya sebagai penggerak yang tidak bergerak atau sebab dari segala sebab. Demikian 

filsafat tak bisa sampai kepada keutuhannya sehingga tak bisa menjadi teologi.  

Pemikiran filosof adalah pemikiran yang dituntunkan oleh Tuhan semesta alam. Dan mereka 

melapangkan pemikiran filsafat mereka melalui terobosan yang mereka peroleh dari hukum alam. Para 

filosof tertuntun oleh suara hati nuraninya dan keintelektualannya dalam pencariannya. Dan Kami bila 

mendapati hal itu, maka malaikat menuntunnya menemukan hakikat yang dicarinya agar dia bisa sampai 

kepada ilmu hakikat Tuhan melalui alam. Mereka adalah orang-orang yang mengalami pencerahan ilmu. 

Demikian ketika dia mempunyai pengikut dan menjadilah agama. Demikian ada spiritualisme 

Buddhisme, Tao dan Konghucu.   

Nun, ajaran budi yang mengajarkan etika, akhlak dan moral bila disertai dengan Ketauhidan yang tidak 

dikotak-kotakkan dan menjadi spiritualisme yang melangit dan transenden karena ada Tuhan yang 

mengayomi dan yang merahmati. Demikian semua agama dan semua ajaran bisa bersenyawa tanpa 

perbedaan. 

Permailah bumi bila semua umat yang berbeda-beda agama mau menyadari Tuhan mereka adalah satu 

dan sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pertentangan agama itu terjadi hanyalah karena umatnya yang 

mengegokan agamanya dan yang fanatik dan intoleransi. Demikian Aku membuka identitas ruh Marzani 

Anwar, dan kalau publik sudah tahu itu, maka untuk apalagi mempertentangkan agama? 

Dan bilamana Fatwa-Ku tersebut mau diimani oleh semua umat, maka ketenteraman dunia akan pulih. 

Dan para teroris mendapati diri mereka sebagai umat yang tak bisa diterima di mana-mana dan tak bisa 

berbuat apa-apa kecuali ikut menetralkan keyakinannya. Dan kondisi ini dapat dengan mudah 

Kuciptakan. Karena Aku Maha Kuasa menciptakan segala hal yang Kukehendaki, apalagi bilamana sudah 

Kufatwakan di dunia manusia.  

Adapun ancaman kekejian teroris akan Kulemahkan dengan segala cara, sehingga mereka akan 

menyadari tak ada gunanya berjihad untuk agama karena agama sudah dihapuskan dan sudah 

Kusatukan. Dan mereka tak Kuberi jalan dan tak Kuberi berkah dan Kubalikkan aksi-aksi teror mereka 

menjadi keterancaman bagi diri mereka sendiri. Sekali mereka melakukan kejahanaman kepada bangsa 

lain, dan terjawablah itu dengan himpunan serangan-serangan bangsa-bangsa kepadanya yang lebih 

keras dari yang mereka lakukan.  
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Dan apakah mereka mau sadar atas akibat kejahanaman mereka? Namun apabila mereka itu harus 

dihancurkan, maka mereka meneruskan ancaman mereka ke bangsa-bangsa yang lainnya. Nan, 

berkumpullah iktikad bangsa-bangsa untuk mengakhiri terorisme. Demikian mereka lebih perkasa dari 

teroris itu. Dan jadilah mereka musuh bersama bangsa-bangsa.  

Dan tiadalah teroris itu bisa menang bila sudah dimusuhi oleh semua bangsa-bangsa. Dan ketika mereka 

masih berkutat liar dan ingin membuat teror sensasional, dan mereka menggunakan pengikut mereka 

yang berdomisili di negara-negara yang diincar oleh teror mereka, maka mereka tak lain hanya 

memperburuk nasib mereka sendiri, padahal niscaya tiadalah mereka bisa menang dan bisa berdaulat. 

Kegarangan mereka hanya sesaat-sesaat, namun pemusnahan atas mereka sudahlah pasti. Selain bangsa-

bangsa akan memusnahkannya, namun pemusnahan atas mereka pun memang Kuberkati. Dan inilah 

Penghakiman-Ku atas terorisme.  

Kepada Indonesia Kunyatakan, tempuhlah Persyaratan yang sudah Kunyatakan ini supaya aman 

negerimu ini. Maka terimalah ketentuan Fatwa-Ku tersebut dan Aku akan menyudahi terorisme, namun 

sudahi dulu isu sesat terhadap Eden. Dan bangsa ini wajib menyatakan pertaubatannya karena telah 

menolak Wahyu-wahyu-Ku, Surga dan Kerajaan-Ku, dan peranan Malaikat Jibril serta telah menzalimi 

Lia Eden dan Rasul-rasul-Ku. Sebelum itu dilakukan, atasilah sendiri terorisme dan radikalisme dan 

segala kekalutan di negerimu ini. Demikian Jawaban-Ku atas masalah terorisme. 

 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Mengadili dan Maha Menghakimi, telah kami sampaikan 

Wahyu Tuhan terkait dengan masalah terorisme. Adapun Ketentuan Tuhan atas terorisme 

semuanya terpulang hanya kepada Kemahakuasaan Tuhan semata. Dan kami yakin dan 

percaya bahwa terorisme niscaya dapat diatasi oleh Tuhan. Semoga apa yang ditanamkan 

Tuhan melalui Sumpah-sumpah-Nya segera dapat membuahkan hasil. Amin.  

 

 

Atas Nama Tuhan Yang Maha Adil    Wahyu Tuhan disampaikan oleh: 

Jakarta, 3 Februari 2016     Hakim Maha Agung Utusan Tuhan 

Lia Eden       Malaikat Jibril Ruhul Kudus  

 


