
Pesan Gembala 

ROH KUDUS DICURAHKAN 
Tahun 2011 adalah Tahun Multiplikasi dan Promosi. Salah satu kunci untuk mengalami multiplikasi dan 
promosi adalah dengan memperhatikan perintah-perintah Tuhan.  
 
TAHUN AYIN BETH 

Pada tanggal 28 September 2011 setelah pukul 6 sore, orang Yahudi akan masuk dalam tahun 
yang baru dari tahun 5771 (Tahun Ayin Aleph) ke tahun 5772 (Tahun Ayin Beth) 

Sejak dua tahun ini, Tuhan sudah meng-ungkapkan kepada kita tentang angka “70” Para nabi 
juga mendapatkan bahwa itu berbicara tentang sebuah mata, yaitu mata Tuhan dan mata kita.  

Mzm 32:8 “Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh; Aku 
hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu.” Mata Tuhan tertuju kepada kita dan Dia akan 
mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Dia menuntun dan memberikan nasehat 
kepada kita.  
 

Jika kita melihat keadaan dunia sekarang ini, kita banyak mendengar berita seputar dunia usaha 
dan bisnis, banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukannya hari-hari ini. Janji Tuhan bagi kita 
semua adalah mata Tuhan tertuju kepada kita dan Dia mau menuntun, mengajar dan menunjukkan jalan 
yang harus kita tempuh. Syaratnya adalah mata kita harus senantiasa tertuju kepada Dia. Seperti Tuhan 
Yesus, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan Yesus perbuat, semua itu yang Dia lihat dan yang 
diajarkan oleh Bapa. Ini merupakan hal yang penting.  
 
TAHUN ‘5772’  

Angka ‘72’ disebut ‘Ayin Beth’. Angka ‘2’ itu ‘Beth’ yang artinya Bait atau 
Rumah. Dan Tuhan memberikan pesan kepada kita tentang rumah ini melalui I 
Kor 6:19-20 “Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus 
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, —dan 
bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya 

telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!”  
Pada waktu Saudara percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, maka Roh Kudus masuk ke 

dalam hati kita. Dikatakan bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus dan tubuh ini bukan milik kita sendiri. 
Tubuh kita adalah milik Tuhan Yesus, karena sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar!   

Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus dan belum percaya kepada-Nya, tubuh ini miliknya iblis! 
Pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka kita menjadi miliknya Tuhan Yesus. Karena itulah 
tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan tidak ada yang lain. Rm 11:36 “Sebab segala sesuatu 
adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!” Tuhan 
Yesus pernah berkata “Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan 
dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." (Yoh 15:8) 

Salah satu ciri orang yang mau memuliakan Tuhan dalam hidupnya adalah dia selalu berpikir: 
“Apapun yang saya katakan... apapun yang saya lakukan, apakah itu menyenangkan hatinya Tuhan atau 
tidak?” semuanya dia timbang, apakah itu menyenangkan hatinya Tuhan atau tidak. Dan orang yang mau 
menyenangkan Tuhan akan selalu berkata, “Tuhan, aku mau menyenangkan hati-Mu!” 
DOA YABES 

Ada 3 pokok Doa yang dinaikkan Yabes, yang merupakan doa kita semua yaitu:  
1. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah  

AYIN BETH



2.  Kiranya Engkau memperluas daerahku 
3. Kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa 
aku.  

Ketiga pokok doa yang dinaikkan Yabes itu dikabulkan Tuhan. Apa yang menjadi rahasianya? 
Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya; .(I Taw 4:9). Mengapa Yabes lebih dimuliakan? 
Jawabannya, karena dia memuliakan Tuhan! 

Daud pernah berkata dalam Mzm 18:26-27, “Terhadap orang yang setia Engkau berlaku setia, 
terhadap orang yang tidak bercela Engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci Engkau 
berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok Engkau berlaku belat-belit.” Biarlah Saudara menjadi 
orang yang setia dan tidak melakukan hal-hal yang tercela, Saudara menjadi orang yang suci dan tidak 
menjadi orang yang bengkok, sebab kepada orang yang bengkok Tuhan berlaku ‘belat-belit’. 
 
ULANG TAHUN GEREJA YANG KE-23 

Tanggal 4 September yang lalu, gereja kita berulang tahun yang ke-23. Berawal dimana 23 tahun 
yang lalu gereja kita dimulai dengan 400 orang jemaat dan sekarang jumlah gereja di wadah kita sekitar 
800 gereja yang menyebar di seluruh Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Melalui ulang tahunnya yang 
ke-23 Tuhan kembali ingatkan tentang visi misi yang Tuhan berikan kepada gereja kita yang tertulis 
dalam Kis 15:16-18 “Kemudian Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah 
roboh, dan reruntuhannya akan Kubangun kembali dan akan Kuteguhkan, supaya semua orang lain 
mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman 
Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula”  
 
PONDOK DAUD 

Ini adalah pesan Tuhan yang begitu kuat bagi gereja kita bahwa Dia akan datang segera. Dan 
Tuhan berkata bahwa Dia akan merestorasi Pondok Daud. Jadi pengertiannya bukan nanti ketika Tuhan 
Yesus datang barulah restorasi Pondok Daud itu dilakukan. Tetapi restorasi Pondok Daud itu sedang 
berlangsung hari-hari ini. Nanti kalau Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua maka restorasi Pondok 
Daud itu telah selesai dengan sempurna.  
  
Untuk apa Pondok Daud direstorasi? 

 Kis 15:17 “... supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal 
Allah, yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini...” 
Dengan kata lain: Pondok Daud direstorasi supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus 
adalah Tuhan!  
 
Kapankah itu terjadi? 

Itu terjadi nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kali kedua dan memerintah sebagai Raja 
selama 1000 tahun di bumi. Sekarang kita sedang menuju kesana.  
 
Apa yang dimaksud dengan Pondok Daud? 

Pondok Daud adalah sebuah pondok yang dibuat oleh Daud, yaitu dari tenda dan bukan dari 
batu atau sesuatu yang permanen. Yang ada di dalamnya adalah: 
- Tabut Allah, dimana Allah bersemayam di Tabut tersebut. 
- Di sekitarnya ada orang-orang yang menyanyi dan memuji Tuhan siang dan malam. 

Pada waktu itu Daud menunjuk 288 penyanyi yang dibagi ke dalam kelompok-kelompok. Jika 
satu kelompok yang bertugas 12 orang, maka 288:12=24. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa setiap 
jamnya (1 hari = 24 jam) ada pergantian kelompok yang bertugas. Sehingga yang dimaksudkan dengan 
Pondok Daud adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam. Inilah 
yang akan direstorasi oleh Tuhan. 



 
SIKLUS GEREJA PER 5 TAHUN 

Gereja ini ada dimulai pada tahun 1988, jika dihitung per 5 tahunnya, kita akan melihat apa yang 
sedang Tuhan restorasi dari doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam.  
a. Tahun 1988 - 1993 (5 tahun pertama) - PUJIAN dan PENYEMBAHAN 

Tuhan akan merestorasi doa, pujian dan pemyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan 
malam. Pada 5 tahun pertama ini yang Tuhan restorasi PUJIAN dan PENYEMBAHAN terlebih dahulu. 
Pada waktu itu Gembala Pembina tidak terlalu mengerti tentang doa, pujian dan penyembahan. Yang dia 
mengerti pertama-tama adalah pujian dan penyembahan.  

Selama 5 tahun pertama jika Gembala Pembina berkotbah maka kotbahnya pasti tentang pujian 
dan penyembahan. Kira-kira jika Saudara mendengarnya bosan atau tidak yah? Pada waktu itu ada 
orang berkata, “Apaan sih itu gerejanya Pak Niko, cuma muji-muji, muji-nyembah, pelajarannya dangkal, 
ngomongnya hanya pujian dan penyembahan saja. Bosan saya!” Tetapi ‘embel-embel’-nya, “Tetapi 
heran ya... yang datang kok banyak?” 
 
b. Tahun 1993 - 1998 (5 tahun kedua) - DOA, PUJIAN DAN PENYEMBAHAN 

Di tahun-tahun ini Tuhan mulai tambahkan dengan DOA. Saat itu kita melihat bagaimana Pak 
Rahim (yang sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan) dikirim untuk itu, sehingga kita mulai masuk 
doa puasa, doa keliling, doa peperangan, dsb. Tuhan memberikan pesannya melalui Yes 56:7 “... sebab 
rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.”  

 Di ayat 8 Tuhan berkata jika kita melakukan hal seperti itu, maka Dia akan menambahkan jiwa-
jiwa bertobat, dan itu memang benar terjadi! Akan banyak orang yang bertobat dengan cara yang tidak 
masuk akal. 

Sebuah buku karangan Peter Wagner menuliskan “Penginjilan yang paling efektif adalah dengan 
membuka gereja baru!”. Gembala Pembina menerimanya dengan sukacita. Beliau berdoa “Tuhan, 
bagaimana caranya?” Tuhan menjawab “Kamu kan mempunyai FA (Family Altar yang sekarang menjadi 
COOL), pecah saja FA-nya dan jadikan gereja”. Saya lakukan ini dan mulailah dibuat dari 5-6 FA menjadi 
1 gereja, ada pula yang 10 FA menjadi 1 gereja. Dan mulailah dibuka gereja-gereja baru. Haleluya!  
  
c. Tahun 1998 - 2003 (5 tahun ketiga) - PEMANTAPAN DOA, PUJIAN DAN PENYEMBAHAN 

Restorasi pertama itu terjadi selama 15 tahun. Di akhir tahun 2002, kemuliaan Tuhan turun dan 
membuat kita menjadi unity.   

Pada waktu itu Tuhan tidak tahan dan berkata, “Niko, selama ini kamu sombong! Selama ini 
kamu arogan!” Betapa kagetnya Gembala Pembina karena selama ini beliau tidak merasa sombong dan 
tidak merasa arogan, namun itulah yang Tuhan katakan! Manusia cenderung tidak tahu keadaan dirinya 
sendiri. Setiap manusia kebanyakan tidak tahu kalau dirinya itu sombong, sehingga perlu orang lain 
untuk menasehati yang mana sesungguhnya disuruh Tuhan. Mengapa? Pada dasarnya manusia tidak 
tahu apa yang menjadi kelemahannya dan cenderung berkata, “Saya baik-baik saja, sombong 
bagaimana saya ini?” Biasanya orang sombong itu tidak bisa bergerak naik, baik dalam kerohanian 
maupun bidang lainnya. Pesan Tuhan ‘JANGAN SOMBONG!’ 

Ketika Gembala Pembina ditegur oleh Tuhan seperti itu, beliau tidak tahan dan bertobat 
sungguh-sungguh. Beliau berdoa kepada Tuhan “Tuhan, ampuni saya... ampuni saya. Apa yang harus 
saya lakukan?” Tuhan mengatakan bahwa ada 2 hal yang harus beliau lakukan, yaitu: 
1. Turunkan nama gereja yang selama ini kamu bangga-banggakan. 
2. Kamu datangi hamba-hamba Tuhan dan minta maaf kepada mereka dengan segenap hati dan jangan 
dengan pura-pura. 

Setelah kedua hal itu dilakukan, tiba-tiba Roh rekonsiliasi turun di Indonesia, yaitu di antara 
hamba-hamba Tuhan. Setelah bergandengan tangan, tiba-tiba Roh doa melanda Indonesia dan Tuhan 
memberikan satu visi yaitu, “Indonesia akan mengalami TRANSFORMASI!” 



 
d. Tahun 2003 - 2008 (5 tahun keempat) - UNITY DAN HEALING 

Restorasi yang berikutnya berbicara tentang unity (kebersamaan) dan Healing. 
UNITY. Di tahun keempat ini Tuhan berbicara tentang ‘unity’. Dulu Gembala Pembina mengira ‘unity’ itu 
hanya di antara 500 cabang gereja yang ada pada kita. Ternyata unity dengan 800 gereja ini tidak cukup 
hanya sampai situ, ‘unity’ itu juga dengan mereka yang berada di luar sana yang selama ini telah salah 
paham terhadap kita. Jadi memasuki 5 tahun yang kelima, unity ditambah oleh Tuhan.  

Di tengah-tengah sukacita yang ada, tiba-tiba pada tanggal 26 Desember 2004 kita dikejutkan 
oleh tsunami yang melanda Sumatera Utara, Aceh dan Nias. Kemudian gempa yang melanda Yogjakarta 
dan berbagai tempat lainnya. Bencana alam datang silih berganti, orang miskin bertambah banyak, dan 
ketika itu kita berseru kepada Tuhan , “Tuhan... Tuhan! yang kami minta adalah transformasi, tetapi 
mengapa yang terjadi seperti ini?” Ketika itu Tuhan hanya diam, namun yang kita lihat adalah orang yang 
bertobat bertambah banyak!  
  

 HEALING. Healing disini bukan hanya secara fisik, melainkan seluruh aspek kehidupan dan 
Tuhan memakai kita dalam hal ini sampai dengan hari ini terutama bagi bangsa Indonesia.  

Ada seorang penulis yang bernama Jared Diamond yang mengeluarkan sebuah buku berjudul 
“Collapse”. Dalam bukunya ia berkata, “Jika suatu bangsa/ negara memenuhi syarat kelima indikator 
yang ada, berarti bangsa/ negara itu termasuk bangsa/ negara yang ambruk!” Kelima indikator itu 
diukurkan kepada Indonesia dan semuanya masuk, tetapi herannya meskipun sudah termasuk negara 
yang gagal tadi, mengapa tidak ambruk-ambruk? Setelah diperhatikan, ternyata itu semua karena doa 
dari anak-anak Tuhan! 
 
e. Tahun 2008 - 2013 (5 tahun kelima) - UNITY YANG DITAMBAHKAN TUHAN 

Jika kita berbicara tentang Pondok Daud, ini berbicara tentang doa, pujian dan penyembahan 
bersama-sama dalam unity siang dan malam. 

Doa sudah dipulihkan. Pujian dan penyembahan sudah dipulihkan. Bersama-sama dalam unity 
sudah dipulihkan, berarti tinggal siang dan malam. Hari-hari ini Tuhan ingatkan tentang keintiman siang 
dan malam. Jika ini semua sudah selesai, bagaimana selanjutnya? 
 

Kalau doa, pujian dan penyembahan siang dan malam sudah selesai semua direstorasi, artinya 
sudah selesai dan Tuhan akan segera datang kembali! Jadi, kalau kita melihat dari hal ini saja, maka kita 
bisa mengerti kalau Dia berkata, “Aku datang segera!” Kita tidak tahu kapan Dia datang untuk kali yang 
kedua, yang pasti sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. 
  
TIGA KARYA ROH KUDUS  

Saudara mungkin bertanya-tanya “Bagaimana Pak Niko seolah-olah lulus dalam pujian 
penyembahan dalam unity? spiritnya itu apa?” Tentunya spiritnya ROH KUDUS.  
Tuhan memberikan 3 karya Roh Kudus yang Gembala Pembina pegang erat-erat di dalam doa, pujian 
dan penyembahan yang beliau lakukan benar-benar di hadapan Tuhan.  
1. Hadirat Tuhan 
2. Pengurapan 
3. Bahasa Roh 
Ketiga hal ini jangan dilupakan, lakukan saja!! 
 
SEJARAH EMPOWER 21  

Bulan April 2006 di Los Angeles diadakan perayaan ‘100 Tahun Asuza Street’. Perayaan ini 
diadakan karena pada tahun 1906 di Asuza telah terjadi api pentakosta yang akhirnya melanda dunia. 



Dalam acara peringatan ‘100 Tahun Asuza Street’ Gembala Pembina diundang sebagai Sentiel the 
Ministry Team.  

Pada waktu Gembala Pembina pergi ke sana beliau singgah ke rumah William Seymor, seorang 
kulit hitam. Di tempat itulah dia mendapatkan pengurapan Healing.  
Di tahun 2008, seorang penyelidik yang luar biasa dari Oral Robert University (ORU) di Tulsa-Oklahoma, 
mendapatkan visi untuk tahun 2011 yang mereka namakan EMPOWER 21.  

Ada suatu organisasi yang bernama International Centre for Spiritual Revival (ICSR).  Visi dan 
misi dari Empower 21 ini diberikan ke ICSR sebagai badan yang telah mendunia, yang berbicara tentang 
next generation. ICSR ini berkembang dan intinya pada peringatan “100 Tahun Asuza Street” yang 
berbicara tentang apa yang Roh Kudus kerjakan selama 100 tahun.  Sedangkan EMPOWER 21 
berbicara tentang apa yang Roh Kudus kerjakan selama 100 tahun ke depan jika Yesus belum datang.  
Tahun 2008-2009 terjadi 17 ‘conversation’ di dunia di antara para leader pelajar, mahasiswa dan 
generasi baru tentang EMPOWER 21 dan mereka yang hadir sekitar 500 orang dari 54 bangsa dan 
sekitar 15 universitas terlibat dalam konversation ini.  

Jadi apa yang dimaksudkan dengan pemberdayaan Roh Kudus pada abad 21 dan bagaimana 
langkah-langkah untuk memberdayakan generasi muda dalam pengalaman dipenuhi Roh Kudus, untuk 
menjawab itu semua maka pada bulan April 2010 diadakan kembali kongres Empower 21 secara global 
yang bertempat di Tulsa - Oklahoma, di Oral Robert University dan Gembala Pembina diminta untuk 
menjadi wakil-nya Asia.  

Mendengar itu semua Gembala Pembina berdoa kepada Tuhan, “Ini apa, Tuhan?” Gembala 
Pembina tersentak ketika mendengar pesan Tuhan  melalui Why 3:11 yang berkata : “Aku datang 
segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorangpun mengambil mahkotamu.”  
Sejak awal 2009, Gembala Pembina berdoa apa yang harus beliau lakukan dan apa yang akan Tuhan 
lakukan? Dan Tuhan menjawab, “Aku akan mencurahkan Roh Kudus, bagian Tuhan adalah 
mencurahkan Roh Kudus dan bagian kita adalah menjadi saksi Yesus”.   

Tiba-tiba Gembala Pembina dipilih untuk menjadi wakil Asia dalam Empower 21. Setelah April 
2010, selama kira-kira 1 tahun 4 bulan gerakan ini sudah bisa diterima oleh lebih dari 50% para 
pemimpin yang mengerti tentang gerakan pembaharuan dari Roh Kudus. Dan ini bukan orang pentakosta 
saja, sebagian dari mereka dalam tempo 1 tahun kita sudah mendapatkan hal yang sama dengan 
hamba-hamba Tuhan lainnya bahwa Asia akan menjadi “Trigger” untuk kegerakan kebangunan rohani di 
benua-benua lainnya. Kegerakan ini akan terus berlanjut sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah 
mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin (Sh)   

 
Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISYARAT TANGAN BAGIAN I 
 

SIGN OF THE HORNS 
ISYARAT TANDUK 

Kita sering melihat orang-orang mengacung-acungkan tangan mereka sambil memberi isyarat tanduk pada jari-jari 
mereka. Kita juga melihat bagaimana pada edisi sebelum ini para politikus pendukung globalis dan Tatanan Dunia 
Baru memperlihatkan isyarat tanduk dengan tangan mereka. Mungkin kita sudah mengenal tanda ini sejak lama, 

yaitu tanda “metal”, namun sebenarnya apa arti dari isyarat tanduk tersebut. Mengapa orang memperlihatkan isyarat 
ini? Berikut kita akan melihat apa arti-arti dari isyarat tanduk... 

 
Hook ‘Em Horns  

Isyarat tangan tanduk banteng Texas 

Adalah slogan dan isyarat tangan The University of Texas di Austin (UT), USA. Slogan ini 

biasanya diteriakkan para mahasiswa dan alumni UT sebagai ungkapan, yel-yel, ucapan selamat tinggal 

dan ungkapan penutup pada surat.  Hook ‘Em Horns merupakan isyarat tangan dengan mengangkat jari 

telunjuk dan kelingking dimana jari tengah dan jari manis menekuk ditahan oleh jempol, ini merupa-kan 

simbol dari tanduk panjang para Bevo, sebutan banteng khas Texas. Isyarat tangan ini selalu digunakan 

untuk mendukung tim Football (Rugby) Texas saat bertanding. Dengan menggunakan baju serba oranye 

mereka mengacung-acungkan isyarat Hook ‘Em Horns dengan tangan mereka. 

Hook ‘Em Horns pertama kali diperkenalkan oleh Harley Clark pada tahun 

1955. Idenya didapat dari koleganya Tom Butts dab Henry Pitts yang melihat 

bayangan tangan di tembok yang menyerupai tanduk banteng. Sekalipun 

isyarat tangan yang mirip telah dikenal 25 tahun sebelumnya, namun hanya 

dalam beberapa malam isyarat Clark menjadi sangat terkenal dan digunakan 

hampir diseluruh pendukung 

pertandingan football di Texas, 

hingga tahun 1973 isyarat 

tangan ini telah dikenal 

diseluruh negara Amerika 

Serikat. 

 

 

 

Sebagai orang Texas, George W. Bush sering menggunakan isyarat tangan Hook ‘Em Horn. 

Seperti yang dapat kita lihat pada foto kiri saat Bush sedang berada di Texas, tangan Bush 

memperlihatkan Hook ‘Em Horn sebagai salam kekeluargaan sesama orang Texas. Demikian juga foto 

kanan memperlihatkan bagaimana presiden Obama memberikan salam Hook ‘Em Horn kepada para 

mahasiswa UT, saat ia berkunjung ke Texas.  



Adalah biasa bagi orang-orang Texas – seperti Bush – memperlihatkan kepada publik isyarat 

Hook ‘Em Horn, selain sebagai tanda persaudaraan, salam juga sebagai penghormatan kepada 

masyarakat Texas. Namun yang sering menjadi pertanyaan, apakah lumrah jika Hook ‘Em Horn 

diperlihatkan pemimpin negara jika ia sedang tidak berada di Texas, apa lagi ia bukanlah orang Texas? 

 

ILY (I Love You) 

Isyarat tangan para tuna rungu 

Satu lagi isyarat tangan yang sering para politikus dan 

selebriti perlihatkan adalah isyarat tangan ILY, yaitu singkatan dari I 

Love You. Isyarat ini adalah isyarat yang biasanya digunakan 

kepada para tuna rungu dan isyarat yang digunakan oleh para tuna 

wicara untuk mengatakan I Love You. Isyarat ini adalah gabungan 

tiga huruf isyarat tangan para tuna rungu dan tuna wicara, diciptakan 

pertama kali oleh Hellen Keller, seorang yang buta dan tuli sejak 

kecil,  namun akhirnya menjadi penulis, dosen dan aktifis politik. 

Berbeda dengan Hook ‘Em Horn, isyarat 

ILY mengacungkan tiga jari yaitu: Jempol, telunjuk dan jari kelingking, 

sedangkan jari tengah dan jari manis ditekuk ke dalam.  

Para politikus biasanya memperlihatkan isyarat ILY ini pada 

waktu kampanye pemilihan umum, yaitu sebagai isyarat bahwa mereka 

mencintai (I Love You) kepada semua yang telah mendukung dirinya, 

paling tidak itulah yang dikatakan mereka bila wartawan bertanya 

tentang hubungannya dengan kelompok-kelompok rahasia berkenaan 

isyarat yang diperlihatkan. Sebab Isyarat ILY adalah isyarat hati, bukan 

isyarat yang dapat diberikan dengan sembarangan. Isyarat ILY 

dilakukan oleh para tuna rungu untuk mengungkapkan rasa cinta 

dengan meletakkan tangan ILY pada dada mereka, bukan mengacung-

acungkannya seperti orang menantang.  

 

Freemason hand sign 

The Brotherhood sign 

Sebagai perkumpulan rahasia, para anggota Freemason tentunya tidak 

bisa begitu saja memperlihatkan keanggotaan mereka kepada masyarakat umum, 

sehingga untuk menunjukkan keanggotaan diantara sesama Mason mereka 

mempergunakan tanda-tanda dan kata-kata khusus (bahasa isyarat), seperti 

menyembunyikan tangan saat di foto (sign of Jahbuhlum), sinyal tangan saat 

bersalaman (freemason handsake), cara berpelukan saat bertemu (brotherly hug), 

+ +
I L Y



hingga isyarat tangan dengan mengacungkan beberapa jari 

(kode jari) membentuk tanduk seperti halnya isyarat tangan 

Hook ‘Em Horn.  

Kode jari Freemason adalah kode jari persaudaraan 

diantara para anggota Freemason. Kode jari / isyarat tanduk 

ini adalah bahasa rahasia yang merupakan bahasa okultik 

para elite Freemason untuk menunjukkan bahwa mereka 

adalah anggota dari Freemason, sehingga orang lain yang 

juga merupakan anggota dari Freemason dapat mengetahui. 

Kode jari ini menunjukkan simbol persaudaraan (The 

Brotherhood) terhadap sesama Mason di seluruh dunia. 

Mereka memperlihatkan secara sekilas kode jari ini (biasanya 

di media) agar anggota lain dapat melihat dan membaca 

pesan tersebut.  

Perhatikan foto-foto di samping. Cukup sulit untuk 

membedakan apakah seseorang / politikus sedang 

menunjukkan isyarat jari Freemason atau Hook ‘em Horn, 

sebab kedua-duanya sama. Sebagai contoh, pada waktu 

Presiden Bush dan Obama mengacungkan isyarat jari ini kita 

tahu bahwa mereka sedang mengacungkan isyarat Hook ‘em Horn, sebab mereka sedang berada di 

Texas, dan mereka sedang menghormati orang-orang Texas dengan isyarat khas warga Texas. Akan 

tetapi jika mereka menunjukkan isyarat Hook ‘em Horn diluar Texas, terlebih jika yang melakukannya 

bukan orang Texas, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Foto di samping memperlihatkan betapa 

getolnya para politikus memperlihatkan isyarat tangan ini sekalipun mereka bukan orang Texas ataupun 

lulusan universitas Texas. Foto-foto tersebut hanya sebagian yang dapat dimuat, namun dari identitas 

para pemimpin politik dan ekonom internasional yang melakukan isyarat tangan ini kita tahu bahwa 

mereka semua memiliki kesamaan yaitu mereka adalah orang-orang globalis para pendukung Tatanan 

Dunia Baru. Jadi, sekalipun sangat sulit untuk membuktikan seseorang adalah anggota dari perkumpulan 

rahasia Freemason, namun dari buahnya kita bisa lihat pohonnya.  

 

El Diablo 

The sign of the devil horns 

Yang terakhir adalah isyarat tangan “el diablo”, yaitu berasal dari bahasa Latin diábolos yang 

berarti “sang pendakwa” atau yang kita kenal dengan setan (the devil, Why 12:9). Jadi jika diterjemahkan 

maka “isyarat tangan el diablo” adalah “isyarat tangan tanduk setan” atau “the devil horns”, sebab isyarat 

ini diambil dari bentuk tanduk kepala kambing yang melambangkan tanduk setan / iblis. 

Bush di washington

Bush di New York saat mengenang 
tragedi 9/11

Jenna Hager (putri Bush) saat di Oslo,
Norwegia

Dick Cheney wakil presiden Bush
kelahiran Nebraska.

Ari Fleischer, sekretaris negara 
kelahiran New York

Nicolas Sarkozy, Presiden Prancis



Diberbagai budaya dan negara, Isyarat devil horns biasanya merujuk kepada takhyul yang 

fungsinya sebagai pengusiran hal-hal buruk atau kemalangan. Arti mistis dari isyarat ini begitu kental dan 

memang terbukti berhubungan erat dengan okultisme atau 

penyembahan setan. Sebagai contoh adalah penggunaan 

umum isyarat ini oleh para grup musik metal, mereka 

mengacung-acungkan isyarat tangan devil horns sebagai 

tanda bahwa mereka adalah pemuja setan. Sebab para grup 

musik metal ini telah mengikat perjanjian dengan setan untuk 

ketenaran mereka, dan sebagai “imbalan” bagi setan, grup-grup musik metal menyanyikan lagu-lagu 

pemujaan setan, penghujatan terhadap Tuhan Yesus hingga membayar dengan jiwa mereka sendiri. 

Adalah kewajiban bagi para grup musik pemuja setan untuk menyatakan “keanggotaan” mereka sebagai 

pemuja setan dengan isyarat tangan devil horns, oleh sebab itu kita mengenalnya sebagai isyarat tangan 

“metal”.  

The devil horns adalah rangkuman atau perpaduan dari semua isyarat tangan yang telah kita 

bahas, baik Hook ‘Em Horn, ILY maupun devil horns sendiri, ketiga-tiganya bisa berarti isyarat tangan 

devil horns / el diablo. Sehingga isyarat tangan ini memiliki tiga versi seperti berikut : 

Berikut arti dari tiga isyarat tangan “the devil horns” : 

• I Love You Devil 

Isyarat the devil horns melambangkan isyarat tangan sebagai tanda pemberian hormat kepada 

setan. Melalui tanda ini, mereka (para pemuja setan) sebenarnya sedang menyatakan rasa cinta dan 

pemujaan terhadap tuan mereka, Lucifer. Sebab salah satu arti isyarat devil horns diadaptasi dari isyarat 

I Love You Helen Keller yang digabungkan dengan isyarat tanduk iblis, sehingga membuahkan arti baru: 

“I Love You Devil!” (Gambar C)  

 

• Sign of  devil “bless”  

Bila kita memperhatikan kelompok grup musik metal 

sedang pentas diatas panggung, biasanya pada saat bernyanyi 

mereka sambil mengacung-acungkan isyarat devil horns kepada 

para penonton, lalu para penonton begitu senang dan membalas 

dengan mengacung-acungkan juga isyarat devil horns dengan 

tangan mereka. Tanpa disadari sebenarnya para penonton telah 

tertipu, sebab saat penyanyi mengacung-acungkan isyarat devil 

horns sebenarnya mereka sedang “memberkati” para penonton 

dengan isyarat ini dan dengan kata-kata hujat yang terkandung di 

syair lagu yang mereka nyanyikan. Kata “memberkati” ini tentunya 

dari sisi iblis, sebab dari sisi kekristenan “memberkati” ini adalah “mengutuki”.  

 

A B C



Memang isyarat ini pada awalnya adalah isyarat 

kutukan (Gambar B, perhatikan posisi jempol diatas jari tengah 

dan jari manis), 

tidak heran mereka 

yang menyukai 

musik metal akan 

menjadi orang yang 

memberontak, melawan orang tua, perusak (vandalism), 

sadistis, mabuk-mabukan dan membenci hal-hal baik, sebab 

mereka telah dikutuki dengan hal-hal jahat yang dilepaskan 

para pengikut setan. Seorang anggota Freemason bernama Foster Bailey berkata: “Simbol ini sangat 

terselubung, tersembunyi dan rahasia, dan itu bukan sekedar sebuah simbol, melainkan sebuah 

kekuatan misterius yang terselubung. Kekuatan ini memiliki efek yang kuat jika dilepaskan.”  

 

• Sign of recognition  

Seperti halnya isyarat tangan para Mason yang merupakan 

“tanda pengenal” anggotanya agar diketahui oleh anggota yang 

lainnya, demikian juga dengan isyarat devil horns adalah tanda 

pengenal diantara para pengikut setan. Isyarat ini akan 

diperlihatkan (biasanya di media) sebagai tanda bahwa ia seorang 

anggota pemuja setan, sehingga orang lain yang juga merupakan 

anggota pemuja setan dapat mengenali (Gambar A, perhatikan 

posisi jempol dibawah jari tengah dan jari manis), dan jangan kita 

berfikir bahwa hanya grup-grup heavy metal saja yang 

menggunakan isyarat devil horns ini, sebab saat ini hampir semua orang-orang terkenal (public figure) 

memperlihatkan isyarat tangan ini. Apa artinya? Jawabanya dapat Saudara lihat di artikel “Keluarlah dari 

Babel” di edisi yang akan datang. 

 

• Sign to mocking Jesus  

Saat seseorang pengikut setan memper-lihatkan isyarat devil horns, 

sebenarnya mereka sedang meng-gambarkan bentuk kepala kambing beserta 

tanduknya. Kepala kambing sendiri adalah lambang dari setan, iblis atau Lucifer 

atau disebut juga goat head, the horned goat, goat of mendes, Baphomet, god 

of witches, dan the scapegoat. Semua itu merupakan gambaran kepala kambing 

yang intinya mengolok-olok Tuhan Yesus yang merupakan “...Anak Domba 
Allah, yang menghapus dosa dunia” (Yoh 1:29).  

Anton Szandor LaVey, pendiri gereja setan memperlihatkan isyarat 
 sebagai isyarat umum para pengikut gereja setan.

the devil
horns



“... Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh 
tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Dan 

perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan 

di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan 

pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia: “Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari 

kekejian bumi.” (Why 17:3-5) Siapa binatang berkepala sepuluh? Dialah 10 negara dimana kelak Antikris 

muncul. Siapa Babel besar? Dialah Tatanan Dunia Baru dimana antikris akan memerintah. Apa yang 

tertulis pada binatang itu? nama-nama hujat! Jadi, jangan heran jika kita melihat para globalis dan orang-

orang yang menyerukan Tatanan Dunia Baru sering memperlihatkan isyarat devil horns, sebab mereka 

memang sedang menghujat nama Yesus, mereka adalah antikris-antikris (bukan Antikris) yang sedang 

mempersiapkan Tatanan Dunia Baru, tidak peduli apakah mereka Kristen atau dari negara-negara 

Kristen (lihat artikel “Babel Besar” di edisi berikutnya), sebab Firman Tuhan sudah mengingatkan Gereja-

Nya: “Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada 

kita; sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama 

dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh 

termasuk pada kita.” (I Yoh 2:19). (Vs.)  
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Hari-hari ini, jika kita memperhatikan keadaan dunia, maka kita akan sangat terkejut melihat 

perkembangannya yang bergerak dengan kecepatan penuh untuk menuju Tatanan Dunia Baru. Dunia 

sedang melaju sangat cepat – dan tanpa bisa dihentikan – untuk memenuhi nubuatan dalam kitab Daniel 

dan Wahyu. Kita sedang berada di akhir dari akhir zaman! 

Saat ini para elit dunia, entah mereka itu raja-raja, presiden, perdana menteri, pakar-pakar 

hingga para pemenang nobel, meminta untuk menciptakan “perdamaian” dan Tatanan Dunia Baru. 

Peperangan, krisis ekonomi, aksi terorisme, kerusuhan hingga masalah lingkungan hidup memunculkan 

urgensi para pemimpin dunia untuk menciptakan Tatanan Dunia Baru. Amerika, sebagai alat Tatanan 

Dunia Baru, sampai sejauh ini telah berhasil mempersiapkan dunia ini menuju hal tersebut. Dengan 

kekuasaan yang dimiliki, para pemimpin Amerika sudah dari sejak didirikannya negara Amerika 

mempersiapkan dunia ini untuk memasuki era dunia yang baru. 

Mungkin para politikus Amerika tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang mengabdi 

dan telah menjadi mesin penggerak “Satu Pemerintahan Dunia”. Mereka mungkin hanya ingin berkuasa 

dengan menerima bantuan dana dan kekuasaan dari orang-orang “dibalik layar” dengan balasan mereka 

harus mengajak seluruh dunia mendukung Tatanan Dunia Baru, yaitu menciptakan “perdamaian” dan 

menciptakan satu pemerintahan global. Mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka sedang menggenapi 

nubuatan Alkitab dalam mempersiapkan penyatuan dunia dimana Antikris akan mengambil alih 

segalanya. 

Ada banyak orang telah menafsirkan beberapa pemimpin dunia dan presiden Amerika sebagai 

Antikris seperti yang Alkitab nubuatkan, bahkan ada yang sudah berani menyebutkan nama, asal negara, 

dan sebagainya. Saudara, menunjuk seseorang sebagai Antikris tidak bisa dibenarkan. II Tes 2:7-8 

berkata: “Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang 

menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan 

menyatakan dirinya, ...” Antikris hanya bisa menyatakan dirinya jika Roh Kudus dan Gereja-Nya telah 

diangkat dalam pengangkatan (Rapture). Lagi pula kemunculan Antikris akan disertai tanda-tanda ajaib 

yang akan dilakukannya bersama-sama dengan Nabi Palsu (ay. 9-10). Bukankah pemimpin-pemimpin 

dunia saat ini tidak ada seorangpun yang memiliki tanda-tanda ajaib? 

Para pemimpin dunia yang yang ada saat ini hanya alat untuk mempersiapkan kedatangan 

Antikris. Kita harus mengerti, Antikris adalah tiruan Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus hendak 

datang ke dunia ini, Tuhan mengirimkan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi 

kedatangan Tuhan Yesus (Luk 3:3-6). Begitu juga saat Antikris, kedatangannya akan didahului oleh 

orang-orang yang mempersiap-kan segala sesuatu yang diperlukan untuk berkuasanya Antikris di dunia 

ini. Ada yang bertugas mempersiapkan Tatanan Dunia Baru, ada yang bertugas menyatukan agama, 



menyatukan mata uang, menyatukan pemerintahan, menciptakan krisis, peperangan hingga aksi 

terorisme agar manusia menyadari perlunya perdamaian dan seseorang pemimpin yang sanggup 

mendamaikan dunia. Dengan demikian pada akhirnya seluruh bangsa di dunia ini akan menyerahkan 

kedaulatannya pada “Otoritas Pusat” pimpinan Antikris.  

Apakah mere-ka akan berhasil. Apakah kita tidak bisa berdoa agar hal tersebut tidak terjadi? 

Kitab Wahyu mengatakan bahwa mereka akan berhasil! Sebab itu semua sudah rencana Allah. Firman 

Tuhan sudah mengatakannya dua ribu tahun yang lalu : “Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk 

melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada 

binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi.” (Why 17:17) 

 

Kehancuran Amerika  

Hitungan mundur menuju Tatanan Dunia Baru 

Bagaiman mungkin Amerika hancur? Siapa yang dapat mengalahkan Amerika? Berikut hal-hal 

yang mungkin mengakibatkan kehancuran Amerika, atau paling tidak melemahkan Amerika sebagai 

kekuatan tunggal dunia: 

1. Keruntuhan Ekonomi 

Jika ada satu negara yang hancur lalu 

akan diikuti oleh kehancuran seluruh dunia, 

maka negara tersebut adalah Amerika. 

Perekonomian AS sangat menentukan 

perekonomian dunia, perekonomian dunia 

sangat ditentukan oleh perekonomian AS. Tapi 

saat ini kita dapat melihat dengan mata kepala 

sendiri bagaimana Amerika yang begitu kuat 

ekonominya perlahan-lahan terpuruk dan 

memasuki krisis ekonomi. Sejak krisis moneter tahun 2008 lalu, Amerika sedang menuju kehancuran, 

namun yang mengherankan bahwa perekonomian dunia tidak hancur sekalipun perekonomian Amerika 

hancur, bahkan menghasilkan negara kuat seperti China. Kini hutang Amerika hingga bulan Oktober 

2011 telah mencapai 14,5 trilliun Dollar (atau menembus 15 Triliun pada Desember 2011 nanti), adalah 

mustahil untuk membayar hutang tersebut, bahkan untuk membayar bunganya saja. Berapa besar 15 

Triliun itu? lihat gambar dibawah ini : 

 

2. Kemerosotan Moral 

Amerika didirikan berdasarkan 

tatanan yang baik, orang-orang Yahudi-

Kristen yang teraniaya di Inggris melarikan 

diri ke Amerika dan mewarisi nilai-nilai 
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kekristenan yang baik terhadap pondasi Amerika, sehingga orang mengidentikan bahwa Amerika adalah 

Kristen, sebab memang Amerika dibangun oleh iman Kristen yang saleh. Namun betapa berbedanya 

keadaan Amerika yang dulu dengan Amerika yang sekarang. Kekerasan, obat-obatan terlarang, 

perzinahan, aborsi, pemberontakan, perceraian, pembunuhan, mafia dan sihir sudah identik dengan 

Amerika. Sekolah-sekolah telah meninggalkan jam-jam doa dan perenungan Firman Tuhan dan 

menggantikannya dengan pengajaran-pengajaran humanisme, materialisme hingga okultisme. Amerika 

telah menjadi negara yang bobrok, dan hanya hidup untuk hawa nafsu semata seperti apa yang terjadi di 

Sodom dan Gomora. Tinggal menunggu “Lot-Lot” Amerika (yaitu orang-orang Amerika yang takut akan 

Tuhan) disingkirkan maka penghukuman atas Amerika akan turun. 

 

3. Bencana Alam 

Bencana Allah yang terjadi hanya dalam 1 tahun ke belakang begitu hebat melanda Amerika. 

tidak dapat dipungkiri kehancuran Amerika sudah dekat, Tuhan segera datang, nubuatan yang tidak 

mengikut sertakan Amerika dalam nubuatan akhir zaman sedang tergenapi. Selagi mereka tidak memiliki 

uang yang cukup untuk menutupi krisis ekonomi, di waktu yang sama Amerika dilanda bencana nasional 

yang tak kunjung berhenti. Badai Katrina melanda New Orleans dan menewaskan 1.200 orang, Gempa 

bumi Los Angeles, kebakaran hutan, badai Rita, dan sebagainya. 

 

4. Musuh dari dalam negeri 

Ada banyak teroris “tidur” di Amerika, mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk beraksi 

melaksanakan rencana yang telah bertahun-tahun disiapkan, yaitu melakukan teror dengan kehancuran 

besar. Peristiwa 9/11 hanya salah satu rencana para teroris untuk menghancurkan Amerika, kedepan 

mereka akan melakukannya lagi, lagi dan lagi... 

 

5. Musuh dari luar negeri 

Dengan politik luar negeri AS yang “mengatur” seluruh negara di dunia ini, menimbulkan 

kebencian global terhadap AS. Tidak ada negara yang bukan sekutu AS tidak membenci negara 

tersebut, dengan kekuatan militer AS yang sangat kuat memang tidak ada negara atau kelompok yang 

berani menyatakan perang terbuka terhadap Amerika, namun 

tahukah Saudara sekalipun tidak berperang secara militer, 

negara-negara di dunia sebenarnya terus-menerus 

“menggempur” negara adidaya tersebut. Beberapa negara 

menggoncang nilai Dollar dan saham (perang keuangan), 

beberapa kelompok menyerang dari sisi politik, hingga serangan 

terorisme. Sekalipun kelihatannya Amerika menang melawan 

terorisme, namun dari biaya yang dikeluarkan untuk peperangan melawan terorisme menunjukkan 

sebenarnya Amerika diambang kehancuran. Peneliti Brown University menyatakan bahwa perang AS 



pasca serangan terhadap menara kembar WTC (9/11) terhadap Irak, Afganistan dan Pakistan telah 

menghabiskan sekitar 4,4 Triliun dolar AS, menewaskan 6.000 orang tentara AS, 2,300 orang tentara 

swasta AS, dan 1.200 orang tentara sekutu. Ini belum termasuk biaya perang di Somalia, Meksiko 

melawan kartel obat bius, Libya, dll. 

 

6. Aliyah orang-orang Yahudi dari Amerika 

 “Aku akan menjemput kamu (Israel) dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari 

semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu” (Yeh 36:24). 

Hal terakhir yang akan sangat memukul dan 

melemahkan Amerika adalah aliyah orang-orang Yahudi dari 

Amerika. Seperti kita ketahui, pemegang-pemegang keuangan 

terbesar AS adalah orang-orang Yahudi Amerika. Pemilik 

bank-bank besar, perusahaan-perusahaan keuangan, 

ilmuwan, pemikir, artis, perusahaan-perusahaan besar hingga 

pemilik-pemilik perusahaan komputer raksasa AS adalah 

orang-orang Yahudi. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika nubuat di dalam Yeh 39:28-29 yang 

menyatakan bahwa Allah tidak akan meninggalkan seorang pun dari orang Yahudi dan mengumpulkan 

mereka kembali ke negeri lama mereka di Israel? Pasti perekonomian Amerika akan hancur dan 

kehilangan posisinya sebagai penguasa ekonomi dunia.  

 

Bentuk kehancuran Amerika memang tidak diketahui secara pasti, para eskatolog hanya bisa 

menduga-duga. Kita seperti sedang menyusun puzzle dimana kita sedang melihat gambar yang samar. 

Namun mengingat kekuasaan Antikris merupakan kekuatan militer – ingat “busur” yang dipegang 

penunggang kuda putih (Why 6:2) dan “dewa benteng” yang melindungi Antikris (Dan 11:39) – maka 

sebagai pemilik persenjataan militer paling kuat, Amerika, pasti menyumbangkan peranan penting dalam 

mendukung persenjataan Antikris. Jadi kehancuran Amerika kemungkinan besar merupakan kehancuran 

politik dan ekonomi sehingga mengakibatkan Amerika bertekuk lutut pada kekuasaan berikutnya dan 

menyerahkan semua yang dimiliki untuk mendukung pemerintahan Tatanan Dunia Baru. Akan muncul 

tentara multinasional (baca: PBB) dan Amerika akan menyumbang banyak baik teknologi dan 

persenjataan, Amerika tidak akan lagi bisa mendikte negara-negara Eropa atau negara manapun, apalagi 

mendikte Antikris, Amerika sepenuhnya sudah “hancur”. 

 

Tatanan Dunia Baru, benalu pembunuh bagi Amerika 

“Amerika, republikmu akan dijarah dan diporak-porandakan oleh orang-orang biadab dalam abad ke-20 

seperti terjadi terhadap kekaisaran Romawi dalam abad ke-5. Bedanya hanya ini: Bangsa Huna dan 

bangsa Vandal yang dulu menjarah Kekaisaran Romawi datang dari luar, sedangkan yang akan 

menjarah republikmu berasal dari negerimu sendiri, oleh lembaga-lembagamu sendiri.” 



— Thomas Macaulay (1800-1859) 

British Poet 

 

Ada seorang sahabat presiden Woodrow Wilson yang bernama Kolonel Mandel House. Dia salah 

seorang paling kuat di Amerika dan seorang yang paling “semangat” dalam mendirikan Tatanan Dunia 

Baru. Buah pikirannya pun sampai ke kongress, UU Perlindungan Federal, yang disahkan pada tahun 

1922, tujuannya ialah mendirikan satu pemerintahan dunia. Melalui Kolonel House, Rockefeller dan 

orang-orang berkuasa lainnya mereka membentuk CFR (Council on Foreign Relationship). Setelah 

Woodrow Wilson menandatangani dokumen yang mengesahkan berlakunya UU, dia sadar apa yang 

akan terjadi pada Amerika dan berkata: “Aku tidak bermaksud menghancurkan negaraku!” Tapi itu sudah 

terlambat, sebab UU tersebut telah menciptakan lembaga-lembaga keuangan yang akan mengontrol dan 

menguasai kekayaan planet ini. Kekayaan Amerika dan dunia kini dipegang oleh bankir-bankir 

Internasional yang hanya beberapa gelintir orang saja, dan mereka adalah para globalis yang sedang 

menyusun rencana menciptakan Tatanan Dunia Baru. Dengan UU ini, didepan mata, Amerika akan 

melihat krisis, inflasi, lalu deflasi, merger bank, dan akhirnya Amerika akan kehilangan segalanya, dan 

jika hal tersebut telah terjadi maka akan ada teriakan histeris rakyat Amerika yang berkata: “Selamatkan 

kami...! Jika memang Tatanan Dunia Baru dapat membantu, dirikan segera!”   

Firman Tuhan sudah memperingatkan kita akan hal tersebut, di dalam Why 13:16-17 Tuhan 

Berkata: “Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, 

merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorangpun 

yang dapat membeli atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang 

itu atau bilangan namanya.” Mengapa manusia tidak bisa membeli dan menjual jika tidak menggunakan 

tanda 666? Karena SEMUA uang dan transaksi keuangan telah dipegang oleh Antikris dan antikris-

antikris, yaitu beberapa gelintir orang pemegang keuangan dunia. Nominal One Dollar telah membuktikan 

siapa dibalik keuangan Amerika dan dunia. 

Sejak awal didirikannya negara Amerika Serikat, Amerika telah ditunggangi oleh benalu 

pembunuh yang telah tumbuh bersama-sama dengan berdirinya Amerika. Entah disadari atau tidak oleh 

para pemimpin mereka, namun benalu-benalu seperti organisasi Freemason, Illuminati, lembaga-

lembaga keuangan Internasional, CFR dan lembaga-lembaga lainnya telah memperdaya Amerika untuk 

menciptakan Tatanan Dunia Baru, yaitu sebuah tatanan dunia dimana Antikris akan menguasai 

segalanya.  

 
Peran Amerika di akhir zaman  

Kenyataan bahwa Alkitab tidak menyinggung tentang Amerika tidak berarti Amerika tidak akan 

berperan di akhir zaman. Sepertinya Amerika masih memegang peranan, tapi sangat kecil. Berikut 

beberapa alasan mengapa Amerika masih memegang peranan penting di akhir zaman: 

 



Amerika adalah orang Eropa 

Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang Amerika berasal dari Inggris, Amerika adalah koloni 

Inggris yang memisahkan diri. Leluhur orang-orang Amerika (begitu juga dengan orang Kanada dan 

Australia) adalah orang-orang Eropa, mereka sama-sama orang kaukasia, atau yang kita kenal dengan 

“orang bule”. Saat 13 koloni Amerika memerdekakan diri dari Inggris Raya, 75% penduduk koloni-koloni 

tersebut adalah pendatang dari Inggris dan Irlandia. Sedangkan selebihnya berasal dari Jerman, 

Belanda, Prancis dan Swiss. Kemudian tahun-tahun berikutnya datang juga orang-orang dari Prancis, 

Italia, Australia, Hongaria, dll. Hingga tahun 1882, tiga dari empat imigran berasal dari negara-negara 

Eropa utara dan barat. Kenyataan ini menimbulkan spekulasi bahwa suatu hari kelak Amerika akan 

berafiliasi (berhubungan) dengan Uni Eropa, leluhur mereka. Kebangsaan asal ini mungkin akan menjadi 

penghubung antara Amerika dengan Eropa. Saat ini saja mereka sedang “menggodog” penyatuan 

regional dan mata uang Uni Eropa dan Amerika utara (Kanada Amerika, AS dan Meksiko) menjadi 

America-Euro / Amero. Dengan demikian pada waktu Uni Eropa memperoleh kekuasaan atas seluruh 

dunia ini, Amerika akan menjadi “pembantu” Antikris dan akan sepenuhnya dibawah kendali Antikris 

untuk menentang blok-blok kekuatan lain seperti Rusia, Afrika dan timur jauh. Dan ini akan sangat 

memalukan, sebab itu berarti Amerika yang selama dua abad menjadi pusat kekristenan akan menjadi 

sekutu Antikris, dan Amerika tidak bisa berbuat apa-apa, mereka telah kehilangan kekuatannya. 

 

Amerika memiliki apa yang dibutuhkan oleh Antikris 

  Saudara mungkin masih ingat dengan apa yang terjadi pada 

Uni Soviet tahun 1990 yang lalu. Sebagai salah satu negara adidaya 

dan sebagai pemilik salah satu kekuatan militer terbesar dunia, Uni 

Soviet akhirnya runtuh. Sekalipun Rusia (nama baru bagi Uni Soviet) 

telah runtuh, namun negara ini masih memiliki  persenjataan dan 

militer yang sangat besar, baik tank, pesawat, amunisi, hingga hulu 

ledak nuklir. Jadi kemungkinan Amerika akan seperti Uni Soviet, 

dibilang kuat ya tidak, dibilang lemah ya tidak juga. Ini menimbulkan 

kemungkinan bahwa nasib Amerika akan seperti Rusia, Amerika 

akan tetap ada namun ia tidak punya lagi kekuatan sebagai negara 

adidaya. Amerika akan dinetralisir, sehingga ia akan berada 

dibawah kekuasaan yang lain, tapi kekuatan persenjataannya akan 

dipergunakan secara maksimal oleh Antikris.  

 
Dampak kehancuran Amerika  

Hitungan mundur menuju Harmagedon 

Berakhirnya kekuatan adidaya Amerika akan memberikan efek domino terhadap situasi dunia terutama 

Timur Tengah (Timteng).  Berikut apa yang akan terjadi jika Amerika tidak lagi menjadi negara adidaya: 



1. Rusia dan negara-negara Arab akan mengambil kesempatan 

Rusia telah lama menyimpan dendam terhadap Amerika dan Israel, hampir semua peperangan 

selama perang dingin dimenangkan oleh Amerika (kecuali saat di Vietnam). Pasca perang Yom Kippur 

tahun 1973, Rusia kehilangan banyak sekutunya di tanah Arab oleh karena Amerika, sebab mereka lebih 

memilih menjalin hubungan dengan negara-negara barat, ketimbang dengan Rusia. Embargo minyak 

tahun 1973 membuat Amerika memfokuskan diri untuk lebih lagi menjalin hubungan dengan negara-

negara Timteng. Oleh sebab itu, kehancuran Amerika akan membawa angin segar bagi Rusia untuk 

mulai mengambil alih pengaruh Amerika di Timur Tengah. Dan yang paling utama adalah untuk merebut 

Israel. Tidak ada lagi isu lain yang dapat membawa negara-negara Arab masuk dalam persekutuan 

dengan Rusia kecuali isu Israel. 

Apa kata Alkitab tentang hal ini? Yeh 38:1-9 dengan jelas menerangkan apa yang akan terjadi di 

Timteng pada hari-hari terakhir, dikatakan bahwa raja Gog dari tanah Magog akan memimpin 

persekutuan negara-negara yang terdiri dari Rosh, Mesekh dan Tubal untuk menyerang Israel. Mereka 

akan dibantu oleh begitu banyak tentara dari Persia, Etiopia, Put, Gomer dan Bet-Togarma.  

Siapakah raja Gog itu? Rusia. Mengapa kita bisa mengatakan Gog adalah Rusia? Berikut tiga alasannya: 

• Yehezkiel memberikan rincian bahwa raja Gog adalah raja dari utara sekali (ay. 15). Jika kita 

memegang sebuah globe dunia, kemudian kita cari posisi negara Israel, lalu kita tarik garis lurus ke arah 

utara dari Israel (ke atas), sebelum kita mencapai kutub utara maka kita hanya akan menemukan satu-

satunya tempat/kota yaitu kota Moskow, ibu kota Rusia. Jadi jika Firman Tuhan berkata bahwa negeri 

dari utara sekali akan datang, maka itu adalah Rusia.  

• Yehezkiel memberikan rincian lebih jauh dengan mengatakan Gog adalah “raja agung Rosh.” 

Dalam penyelidikan kata-kata kuno yang diubahkan ke dalam bahasa modern, Rosh adalah asal kata 

dari Rusia.  

• Para sejarawan dan sarjana Alkitab yang menyelidiki silsilah 

anak-anak Nuh menemukan bahwa Gomer, Magog, Tubal, Mesek 

dan Togarma adalah keturunan Nuh dari Yafet (Kej 10:2) yang 

bermigrasi ke daerah geografis pegunungan Kaukasus, ke bagian 

utara Kaspian dan ke daerah Laut Hitam. Di zaman kuno, orang-

orang ini disebut Scythian, yang di zaman modern mereka disebut 

orang-orang Rusia. Nama mereka berubah-ubah, namun letak geografisnya tetap. 

Dalam penyerangan ke Israel, Rusia tidak sendirian, Rusia memimpin persekutuan negara-

negara yang terdiri dari negara-negara Arab dan Afrika. Rusia memang memiliki hubungan erat dengan 

negara-negara Arab dan Afrika, selain sebagai penyuplai utama persenjataan, Rusia juga adalah 

“penolong” negara-negara tersebut jika mereka sedang berselisih dengan blok Barat dan dalam melawan 

Israel. Hubungan ini ternyata berkelanjutan hingga akhir zaman, negara-negara ini akhirnya bersekutu 

untuk menyerang musuh bebuyutan mereka, Israel. Setidaknya ada enam sekutu Rusia yang akan 

bersama-sama menyerang Israel : 



• Sekutu no. 1 Bet-Torgama. Bangsa ini menurunkan bangsa Armenia, Georgia dan Bulgar yang 

merupakan nenek moyang bangsa Turki yang mendiami Asia Tengah . 

• Sekutu no. 2 adalah Persia (ay. 5). Untuk mengetahui identitas negeri Persia sangat mudah, 

sebab hingga kini nama Persia tetap dikenal oleh dunia yaitu Iran. Nama Persia digunakan hingga tahun 

1935 yang kemudian diubah menjadi Iran sebagai nama politik, sedangkan sebutan Persia kini 

digunakan sebagai nama sejarah. 

• Sekutu no. 3 adalah Etiopia atau Kusy, tapi ini bukan Etiopia modern, melainkan Etiopia kuno 

yang kini meliputi Sudan bagian utara (yang terletak di sebelah selatan Mesir). Inilah negeri asal sida-

sida dari Etiopia di Kis 8:26-30. 

• Sekutu no. 4 adalah Put. Ini adalah wilayah di sebelah barat delta sungai Nil, yang sekarang 

diduduki dan dikenal dengan negara Libya. 

• Sekutu no. 5 adalah Gomer (ay. 6). Menurut silsilah Nuh, Gomer dan keluarganya bermigrasi ke 

utara dari Shinar melintasi gunung Urartu dan menetap di pegunungan Kaukasus antara Laut Hitam dan 

Laut Kaspia, jadi mereka merupakan orang-orang Eropa Timur seperti Kapadokia, Ukraina dan bangsa 

Kelt, yang kesemuanya merupakan bagian dari negara bagian 

Rusia dan negara-negara tetangga Rusia.  

Jika Rusia dan semua negara tersebut dilihat pada peta, maka 

Israel adalah negara kecil dan terjepit di tengah. Persekutuan 

negara-negara tersebut akan datang dengan begitu banyak 

tentara dan peralatan perang sehingga menutupi Bumi.  

Sebagai negara yang produktif dalam memproduksi 

senjata, Rusia menjadi negara terbesar dalam jumlah 

persenjataan perang. Rusia adalah negara dengan kekuatan 

udara, laut dan tank terbesar di dunia, Rusia memiliki cadangan 

senjata nuklir terbanyak di dunia. Dan semua itu akan dibawa 

Rusia untuk menyerang Israel. Rusia dan sekutunya tidak mau 

mengambil resiko gagal dalam penyerangannya kali ini, mereka 

akan membawa kekuatan militer penuh seperti belum pernah 

terjadi dalam sejarah peperangan di bumi ini. 

Kapankah hal-hal tadi terjadi? Akhir jaman. Kapan? Sepertinya tidak lama lagi, sebab beberapa 

waktu yang lalu, tepatnya tanggal 8 Juni 2010, The New York 

Time menampilkan headline news berjudul “Russia, Turkey and 

Iran Meet, Posing Test for U.S.” Artikel ini isinya liputan 

konperensi keamanan tingkat tinggi dalam rangka meningkatkan 

kerjasama regional untuk memperlihatkan eksistensi mereka 

terhadap Amerika. Pertemuan yang dilaksanakan di Istambul, 

Turki ini dilaksanakan sehari sebelum Amerika melalui DK PBB 



menjatuhkan sanksi atas proyek nuklir Iran.  

Perhatikan juga headline The Jerusalem Post tanggal 8 Juni 2010 dibawah ini, Recep Tayyip 

Erdogan (PM Turki) bersalaman dengan Vladimir Putin (PM Russia) membuat kesepakatan untuk tidak 

menjual (embargo) minyak kepada Israel.  

Rusia adalah komunis, Iran adalah Muslim Syi’ah, sedangkan Turki adalah Muslim Sunni, ketiga-

tiganya sangat berbeda dan sulit untuk bersatu, namun dalam menghadapi Amerika dan Israel mereka 

dapat duduk bersama dan sepakat mempererat hubungan keamanan dan saling mendukung. Inilah 

penggenapan sangat akurat apa yang Alkitab nubuatkan bahwa raja Gog (Rusia) akan memimpin 

bangsa-bangsa Arab dan Afrika untuk bangkit melawan Israel. Perang Dunia ke-III tak terhindarkan. 

 
2. Mesir akan kembali menyerang Israel 

Peristiwa dunia yang sedang terjadi di Timteng bergerak dengan cepat, sehingga tidak lama lagi 

Israel akan terbawa di dalamnya. Timteng adalah bubuk mesiu dunia. Apa yang akan terjadi di Timteng 

dihari-hari yang akan datang akan menyulut terjadinya Perang Dunia ke III. Saat ini keadaan Timteng 

masih dapat dikendalikan dengan kehadiran pasukan PBB, NATO, juga tentara Amerika dan sekutunya. 

Namun krisis demi krisis yang terjadi hari-hari ini mengindikasikan bahwa keadaan Timteng akan 

berubah drastis. Jika Amerika hancur, maka mereka akan menarik pasukannya dari Timteng, krisis Eropa 

juga akan mendorong Eropa untuk menarik pasukan NATO-nya dari Timteng. Padahal gejolak di Timteng 

semakin hari semakin meningkat. Keadaan Timteng – yaitu negara-negara di sekeliling Israel – hampir 

semua mengalami perubahan politik. Bermula dari demonstrasi di Tunisia, lalu perubahan politik di Mesir, 

lalu menjalar pada pergolakan di Libya, hingga berbagai pergolakan di Yaman, Bahrain, Suriah hingga 

Arab Saudi. Pergolakan rakyat yang terjadi semakin hari bukannya semakin berkurang namun menjadi 

inspirasi bagi negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama, seperti yang terjadi di Maroko, Kuwait, 

Aljazair Djiboti, Yordania, Irak, Iran, Suriah dan Sudan, dimana rakyatnya mulai berani turun ke jalan 

menuntut perubahan politik dan ekonomi. Dan setiap pemerintahan yang baru, yang terbentuk akibat 

revolusi tersebut memiliki kesamaan, semuanya merupakan partai atau orang-orang yang membenci 

Israel.  

Apa kata Alkitab tentang hal ini ? Daniel dalam penglihatannya tentang akhir jaman menulis: 

“Tetapi pada akhir zaman raja negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan raja negeri Utara itu akan 

menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal; dan ia akan memasuki 

negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah.” (Dan 11:40). Siapakah raja 

negeri Selatan? Satu-satunya bangsa yang berada di sebelah Selatan Israel adalah Mesir. Ini bukan 

tanpa alasan, sepanjang sejarah, hubungan Mesir dan Israel selalu ditandai oleh permusuhan dan 

peperangan (kecuali pada masa pemerintahan Salomo). Saat kerajaan Mesir mengalami kejayaan, 

mereka selalu menyerang Israel untuk merebut tanah Israel. Dan kejadian ini selalu berulang hingga 

masa kerajaan Mesir modern, sebagai contoh serangan Mesir saat Perang Enam Hari dan Perang Yom 



Kippur. Namun saat ini, oleh karena dukungan Amerika terhadap Israel yang begitu kuat, membuat Mesir 

tidak bisa berbuat apa-apa untuk kembali merebut tanah Israel.  

 

 3. Israel “sendirian” 

Tidak ada lagi yang melindungi Israel 

Saudara, jika kita melihat di peta, maka kita dapat melihat bahwa bangsa-bangsa yang disebut di 

atas sepenuhnya berada di sekeliling Israel. Kini, tidak ada sejengkal tanah pun di perbatasan Israel yang 

bukan musuh Israel. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada Israel jika Amerika hancur? Padahal 

Amerika adalah pelindung utama bangsa Israel modern. Ini akan membuat Israel “sendirian” tentunya. 

Tidak ada negara yang seperti Israel. Bom bunuh diri, serangan roket, aksi terorisme, 

serangan/penembakan terhadap warga sipil, penculikan, agresi, hingga ancaman rudal-rudal jarak jauh 

menghantui mereka setiap hari. Orang Israel memang menghadapi beban yang berat untuk selalu 

waspada terhadap setiap serangan atau peperangan di depan mereka. Ini tidak mudah, sekalipun 

balasan yang Israel lancarkan cukup hebat untuk setiap serangan yang mereka terima, namun masalah 

keamanan ini telah membuat rakyat dan para pemimpin Israel 

menjadi stress. Bangsa Israel tidak sanggup lagi menghadapi 

musuh-musuh mereka yang begitu banyak, orang Israel tidak 

bisa berjalan di jalanan umum tanpa rasa waswas, sebab 

sekitar 150 s.d. 200 roket dilontarkan ke Israel setiap hari. 

Mereka sangat menginginkan perdamaian. Sampai-sampai 

orang Israel berkata:  

“Kami orang Israel sangat ingin perdamaian, kami akan 

menandatangani perjanjian sekalipun dengan iblis jika dia bisa 

memberikan perdamaian.” 

Orang Israel tidak menyadari perkataan-nya sangat 

profetik. karena itulah yang akan terjadi, Akitab sudah 

menubuatkannya. Iblis melalui Antikris akan mendamaikan 

Israel dengan musuh-musuh mereka, Antikris juga akan 

menggantikan peranan Amerika sebagai penolong Israel dalam menghadapi serangan raja utara (Gog 

dan Magog) dan serangan raja selatan. Tapi itu hanya sementara, sebab ditengah-tengah perjanjian 

perdamaian diantara mereka, Antikris akan menghianati Israel (Dan 9:27), dan akan terjadi pembantaian 

besar-besaran terhadap Israel seperti belum pernah terjadi di dunia ini (Yes 28:15; Why 24:15-22).  

“Sungguh, beginilah firman TUHAN: Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak 

ada damai ... Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya; itulah waktu kesusahan bagi Yakub, 

tetapi ia akan diselamatkan dari padanya.” (Yer 30:5-7). Inilah akhir dari negara Israel secara politik yang 

telah didirikan pada tahun 1948 yang lalu. Tapi ini jugalah awal dari pertobatan bangsa Israel. Sebab 

dengan penganiayaan maha hebat ini, orang Israel ingat kembali kepada Allah-nya. “...Mereka akan 



memanggil nama-Ku, dan Aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata: Mereka adalah umat-Ku, dan 

mereka akan menjawab: TUHAN adalah Allahku!” (Zak 13:9) dan Allah akan menyelamatkan mereka. 

“Dan mengenai orang-orang Yahudi itu, kalau mereka berhenti bersikap tidak percaya, maka mereka 

akan diterima kembali; sebab Allah berkuasa untuk menerima mereka kembali.” (Rom 11:23, BIS) 

 
Sebuah peringatan 

Hari akhir semakin dekat 

Ketika hari-hari dunia mendekati akhir, Kristus memberi tahu para pengikutnya bawa akan ada 

tanda-tanda fisik yang kelihatan menjelang kedatangan-Nya yang ke-2 kali kelak. Kita hidup dimana 

tanda-tanda yang Tuhan berikan sedang terjadi. Kita melihat Krisis di Amerika Serikat, Krisis di Eropa, 

Rusia bersekutu dengan negara-negara Arab, perpecahan, gejolak anarki, tumbangnya para diktator, 

berbagai revolusi di Timteng dan semakin jelasnya pembentunkan Tatanan Dunia Baru, MERUPAKAN 

SEBUAH PERINGATAN, bahwa kedatangan Tuhan dan akhir dunia semakin mendekati. Tidak ada lagi 

alasan untuk kita tidak mempercayai bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Saat ini tanda 

kesudahan dunia telah berbicara tentang fakta, Puzzle nubuatan yang dulu terlihat samar, semakin hari 

semakin tampak jelas. Menjelang akhir zaman, tanda-tanda kedatangan-Nya semakin mudah dibedakan, 

bahkan hari-hari ini pun tanda-tanda sudah semakin jelas. Bersambung (Vs.) 

 

 

 

 

 


