
Pesan Gembala 

Kembalinya KEMULIAAN TUHAN kepada gereja - Nya 
 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu baik, sungguh amat baik dan sangat baik 

kepada kita semua. “Tahun 2012 adalah Tahun Perkenanan Tuhan, Multiplikasi dan Promosi terjadi 
karena perkenanan Tuhan! Mujizat masih ada!” 

Angka ‘12’ adalah simbol pemerintahan Tuhan. Jadi tahun 2012 adalah Tahun dimana kita 
menerima otoritas pemerintahan Tuhan. Tahun dimulainya penuaian jiwa besar-besaran di akhir zaman 
sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. 
 
SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PERKENANAN TUHAN 

Agar Saudara mengalami perkenanan Tuhan maka tidak ada jalan lain, kita harus menjadi orang 
yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan di tahun 2012 akan banyak 
mengalami apa yang tertulis dalam I Kor 2:9 dikatakan “Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan 
tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang 
disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.” Bagaimana menjadi orang yang berkenan kepada 
Tuhan? Kita bisa mengambil panutan dari Tuhan Yesus.  

Pada waktu Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Dia keluar dari air di Sungai Yordan, 
lalu Roh Kudus seperti burung merpati turun memenuhi Tuhan Yesus. Ketika itu terdengarlah suara, 
“Inilah anak-Ku (Putra-Ku) yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan!” 

Mengapa pada waktu itu Allah Bapa berkata bahwa Tuhan Yesus berkenan? Ada 2 hal, yaitu: 
Tuhan Yesus melakukan Firman Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. 

Inilah yang Tuhan tekankan hari-hari ini. Perhatikan perintah-perintah Tuhan!!! Tuhan Yesus 
berkata di dalam Wahyu 2 - 3, di setiap akhir dari pesan-Nya kepada 7 Sidang jemaat, Dia berkata: 
“Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.” 
 
TUNTUNAN TUHAN DI TAHUN 2012 

Ada 7 pesan Tuhan yang penting yang harus kita perhatikan di tahun 2012 ini. 
1. Masuk menara doa 

Banyak berada di Menara Doa. Menara Doa berbicara tentang masuk dalam hadirat Tuhan. 
Hidup intim dengan Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan bersama-sama siang dan malam. Ini 
berbicara tentang kasih yang mula-mula. Kalau Saudara tidak melakukan hal yang pertama ini, maka 
Saudara akan kehilangan arah dan tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan. 

 
2. Terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan 

Perhatikan terus gerakan Roh Kudus, ke arah mana Roh Kudus akan memimpin Saudara. 
 
3. Menciptakan suasana untuk terjadinya mujizat 

Pengurapan mujizat akan dicurahkan dengan cara yang luar biasa. Pujian, penyembah-an 
menciptakan terjadinya mujizat. Hati yang bersih adalah cara untuk mempersiapkan mujizat. 
 
4. Terjadinya gelombang besar yang akan datang 

Bagi sebagian orang, gelombang besar ini menakutkan sebab ini berbicara tentang goncangan-
goncangan. Tetapi bagi kita, Tuhan memberikan pesan:  
a. Jangan Takut (I Yoh 4:18) 
b.Banyak mengucap syukur (I Tes 4 :18) 
c. Beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Dia dengan hormat dan takut (Ibr 12:28) 



 
5. Terjadinya peperangan rohani 

Peperangan rohani tahun ini tidak sama dengan tahun sebelumnya. Bagaimana kita masuk 
dalam peperangan rohani? 
a. Unity  
Dimulai dari suami-istri, keluarga, semua unity dan menjaga hati. 
b. Naik ke Tempat Tinggi 
Masuk dalam Menara Doa berarti masuk dalam hadirat Tuhan. Ditempat yang tinggi, musuh kita akan 
terlihat lebih kecil dan dapat dikalahkan.  
 
6. Berlari-lari dalam melayani Tuhan 
a. Kaleb, pada usia 85 tahun kekuatannya masih seperti umur 40 tahun, dan pada usia itu dia 
menaklukkan Hebron yang penuh dengan orang-orang Enak, yaitu orang-orang raksasa! 
b.Musa, sampai pada matinya di umur 120 tahun, tetapi pada waktu itu matanya belum kabur dan 
kekuatannya belum hilang. 
c. Daud, ketika sudah tua berkata: “... masa mudaku menjadi baru (diperbaharui) seperti pada burung 
rajawali.” (Mzm 103:5).   
 
7. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus 

Dunia membawa kita berjalan dalam kedagingan kita, tetapi kita harus bersama dengan Roh 
Kudus yang ada di dalam kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. (Rm 8:13-14) 
 
BUMI PENUH DENGAN PENGETAHUAN TENTANG KEMULIAAN TUHAN 

World Prayer Assembly (WPA) pertama kali diadakan di Korea Selatan 1984, yaitu di gerejanya 
Pdt. Yonggi Cho. Tahun 2009 seorang hamba Tuhan yang bernama John Robb mendapatkan bahwa 
WPA II itu ada di Indonesia.   

Pada waktu itu John Robb mengatakan ada 2 alasan mengapa Indonesia menjadi tuan rumah 
WPA 2012, yaitu: 
1. Unity hamba-hamba Tuhan di Indonesia yang paling representative. 
2. Orang Indonesia dianggap paling serius dalam berdoa. Sebab kita memiliki Menara Doa.  

Jika setelah WPA I, di Korea terjadi penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa terutama oleh gereja-
gereja di Korea sendiri, sekarang  WPA II di Indonesia akan berdampak lebih dahsyat daripada apa yang 
terjadi di WPA I. Indonesia disayang Tuhan. 
Tema WPA 2012 adalah Hab 2:14 “Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan 
TUHAN, seperti air yang menutupi dasar laut.” 

Ayat tersebut sejalan dengan pernyataan yang sering Gembala Pembina katakan, “Penuaian 
jiwa besar-besaran akan terjadi karena Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa!” Ini memiliki 
pengertian yang sama dengan Kemuliaan Tuhan. 

Tuhan menyatakan kepada Gembala Pembina, pada waktu Roh Kudus dicurahkan ada 3 hal 
yang terjadi sesuai Yoel 2:28-32 
1. Tiga generasi (Anak-anak, pemuda dan orang tua) akan dipakai Tuhan secara luar biasa. 
2. Goncangan-goncangan akan terjadi. 
3. Terjadi pertobatan jiwa besar-besaran. 

Melalui WPA, Ia menegaskan bahwa bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang Kemuliaan 
Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. 
 
 
KEMULIAAN TUHAN 
1. Turunnya Kemuliaan Tuhan 

Ada seorang nabi yang bernama Bob Jones, usianya sekitar 85-88 tahun, tetapi dia masih cukup 
kuat dan dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti Daniel. Dia sudah dipakai Tuhan selama 4 dekade, dan 



nubuatannya jarang meleset! Dan dia adalah salah satu orang yang mendapatkan nubuatan bahwa 
penuaian jiwa besar-besaran awalnya dimulai tahun 2012.  

Di tahun 1975 beliau meninggal dunia tapi Tuhan bangkitkan kembali. Dan Tuhan berjanji 
kepadanya, “Kamu akan tetap hidup dan akan menyaksikan awal penuaian jiwa 1 milyar.” 
 
Penglihatan Bob Jones 

Empat puluh dua tahun yang lalu, dia melihat satu tulisan dalam sebuah penglihatan, ‘IKABOD’ 
yang artiya “Kemuliaan Tuhan meninggalkan.” Bob Jones terkejut melihat tulisan itu Tuhan berkata 
“KemuliaanKu meninggalkan gerejaKu.” Dia lalu bertanya kepada Tuhan, “Mengapa kemuliaan Tuhan 
meninggalkan gerejaMu?” Ternyata ada 2 alasan yang Tuhan berikan mengapa sampai kemuliaan 
Tuhan meninggalkan gereja-Nya: 
1. Hamba-hamba Tuhan memakai kemuliaan-Nya untuk kepentingan pribadi. 
2. Mereka menjamah kemuliaan Tuhan, tetapi tidak pernah mau membagikannya kepada orang lain. 

Baru-baru ini Bob Jones mendengar suara Tuhan yang berkata: “Kamu akan melihat 
Kemuliaan-Ku kembali kepada gereja-Ku.” Kapankah itu terjadi? Tuhan katakan “Tahun 2012!” 
Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada Bob Jones? melalui mimpi : Dia berada di sebuah kereta api 
bersama dengan gembala-gembala yang lain. Masing-masing penumpang duduk di sebuah kursi khusus 
yang telah diberi nomor oleh Roh Kudus. Bob Jones bertanya kepada kondektur “Pak Kondektur, ini 
kereta apa?” Jawab Kondektur: “Ini Kereta Kemuliaan!” Sambil berkata demikian, dia menyerahkan 
kepada Bob Jones kapsul waktu yang  berbentuk seperti sebuah telur. Kapsul itu memiliki kehidupan 
baru di dalamnya. Isinya awal dan akhir zaman. Bob Jones bertanya kepada kondektur: “Kapan saya 
dapat membuka telur ini dan kapan kereta ini akan tiba?” Kondektur menjawab: “Waktu itu ada di dalam 
telur dan telur itu akan dibuka pada tahun 2012.” Kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan kembali 
kepada gereja-Nya.  
2. Lima Hal yang Terjadi Ketika Kemulia-an Tuhan turun 

Pada tanggal 29 Desember 2011, Bob Jones melihat beberapa peristiwa ketika kemuliaan Tuhan 
turun, yaitu: 
a. Damai sejahtera dan kemakmuran akan diberikan kepada mereka yang berkenan kepada-Nya. 

Bagi mereka yang berkenan kepada-Nya akan mengetahui damai Allah dan kemakmuran selama 
masa penghakiman. Hag 2:10 “Adapun Rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi 
kemegahannya yang semula, firman TUHAN semesta alam, dan di tempat ini Aku akan memberi damai 
sejahtera, demikianlah firman TUHAN semesta alam.” 
 
b.  Penghakiman dimulai 

Penghakiman akan dimulai dari rumah Allah sendiri! Artinya, bagi orang yang berkenan kepada Tuhan; 
tahun ini adalah tahun yang terbaik. Sebaliknya, bagi yang tidak berkenan kepada Tuhan, tahun 2012 
adalah tahun yang terburuk. 
 
c. Pemisahan antara domba dan kambing  

Pada waktu kemuliaan Tuhan turun maka akan akan pemisahan antara domba dan kambing. Tuhan 
akan memisahkan domba sendiri dan kambing sendiri. Hari ini Tuhan memisahkan domba dan kambing 
diantara bangsa-bangsa. Domba akan makan rumput hijau di atas bukit bersama dengan Tuhan Yesus 
menjadi kaya dan bijaksana sedangkan kambing akan jatuh di pinggir jalan.  

Domba akan semakin dekat dengan Tuhan, sedangkan kambing bertambah kotor. Artinya yang kudus 
akan bertambah kudus dan yang jahat akan bertambah jahat. Kita dipanggil Tuhan untuk berjalan 
bersama-sama Dia sebagai penggembala domba-domba-Nya 
 
d. Kemuliaan Tuhan turun bersamaan dengan goncangan-goncangan   

Kemuliaan ini diberikan kepada mereka yang percaya. Kemuliaan Tuhan akan datang seperti asap 
dan puing-puing yang dibersihkan. Dia melihat kemuliaan Tuhan datang seperti asap dari puing-puing 



yang dibersihkan. Kemuliaannya akan ditampilkan sebagai orang-orang. Pokoknya Kemuliaan Tuhan 
datang justru pada waktu goncangan-goncangan itu datang. 
e. Orang yang berkenan kepada Tuhan akan mendemonstrasikan kasih, sukacita, kebenaran, dan 
menyalurkan kesembuhan kepada mereka yang membutuhkan.  

Manusia tidak lagi akan meragukan kasih Allah atau kekuasaan-Nya. Orang percaya akan berada di 
bawah kedamaian Tuhan dan dipenuhi kemakmuran dalam kepenuhan kemuliaan Tuhan, seperti 
Kemuliaan Tuhan kembali kepada gereja-Nya.  
 
3. Persiapan menyambut Kemuliaan Tuhan  

Kita sebagai gereja-Nya harus mempersiap-kan diri 
menyambut Kemuliaan Tuhan. Daud adalah pribadi yang 
sangat bersukacita ketika Kemuliaan Tuhan akan kembali ke 
Yerusalem. Dia mempersiapkan diri untuk kembalinya 
Kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kita juga melakukan seperti apa 
yang Daud lakukan. 

Saul tidak mengidahkan Tabut Allah (I Taw 13:3), 
padahal Tabut Allah adalah tempat Allah bersemayam, itu 
adalah Kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Saul tidak 
menyenangkan hati-Nya Tuhan, sehingga dia digantikan oleh Daud. 

Daud sangat mengindahkan Kemuliaan Tuhan, sehingga kita bisa lihat bagaimana kehidupan 
Daud. Saul gagal, tetapi Daud sukses! 
  

Pada waktu Daud ingin membawa kembali tabut Allah ke Yerusalem, ia mengumpulkan seluruh 
orang Israel, dan pada hari ‘H’ nya Tabut Allah ditaruh di atas pedati yang ditarik oleh lembu; dan inilah 
cara orang Filistin. Daud begitu bersukacita dan menari-nari, tetapi di tengah-tengah sukacita itu tiba-tiba 
pedati tersebut mau terbalik, lalu secara spontan Uza yang tepat berada di belakang Tabut Allah 
memegang Tabut Allah itu supaya tidak terbalik. Justru karena itulah Tuhan menyambar Uza, dan Uza 
pun mati! Bayangkan ditengah-tengah sukacita itu, ada orang yang mati disambar Tuhan! Daud 
ketakutan dan menjadi marah bercampur aduk, lalu berkata “Bagaimana saya bisa membawa Tabut 
Allah pulang kalau begini caranya?” Akhirnya Tabut Allah itu ditaruh di rumah Obed-Edom selama 3 
bulan, dan Obed Edom diberkati Tuhan luar biasa. (II Sam 6:1-11). Kalau Saudara mengindahkan Tabut 
Allah atau Kemuliaan Tuhan, maka Saudara pasti diberkati seperti Obed-Edom. Setelah kejadian itu, 
Daud menenangkan diri, mencari Tuhan dan mulai berdoa, “Tuhan, saya ini cinta Tuhan, saya ingin 
Kemuliaan Tuhan itu kembali. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi?” Tuhan berkata “Kamu salah, 
karena kamu tidak bertanya kepada-Ku bagaimana  caranya supaya KemuliaanKu itu kembali. Yang 
kamu pakai itu adalah caramu sendiri!” 

Di situlah Daud sadar bahwa mengangkut Tabut Allah dengan memakai pedati cara yang salah. 
Dan Daud, ketika ditegur oleh Tuhan, dia tidak pernah menyalahkan orang lain, tetapi langsung bertobat 
dan mengakui kesalahannya. Biarlah Saudara juga kalau ditegur bersikap seperti Daud.  

Akhirnya Tuhan memberitahu Daud bahwa yang boleh mengangkat Tabut Allah itu hanya orang-
orang Lewi, sebab sejak dahulu kala memang Tuhan sudah berfirman demikian. Setelah Daud diberitahu 
Tuhan, maka Tabut Allah diusung oleh orang-orang Lewi masuk ke Yerusalem. Alkitab berkata, ketika itu 
Daud menari-nari bersama-sama dengan pegawai-pegawai atau budak-budaknya. Setiap 6 langkah dia 
mengorbankan 1 ekor lembu ditambah dengan 1 ekor anak lembu gemukan. Bisa kita bayangkan ada 
beberapa ribu ekor lembu yang dikorbankan ketika itu! Daud mempersembahkan sesuatu yang berharga 
di mata Tuhan, dan Tuhan berkenan akan hal ini. 

Tetapi Mikhal, istri Daud yang melihat dari atas rumahnya betapa Daud sedang menari-nari 
bersama-sama para budak-budak; memandang rendah kepada Daud dan berkata, “Betapa raja orang 
Israel, yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, 
merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya! 
Tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal: "Di hadapan TUHAN, yang telah memilih aku dengan 



menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat TUHAN, 
yakni atas Israel, —di hadapan TUHAN aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih dari 
pada itu; engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang 
kaukatakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati.” (II Sam 6:20-22) 

Selanjutnya apa yang dibuat Daud? Daud membuat tenda sebagai tempat untuk Tabut Allah atau 
Kemuliaan Tuhan. Kemudian dia memilih 288 penyanyi, yang dibagi menjadi 24 regu, yang masing-
masing terdiri dari 12 orang. Setiap jam ada pergantian regu yang bertugas menyanyi, jadi dipercaya 
bahwa ada doa, pujian dan penyembahan selama 24 jam sehari, dan itulah Pondok Daud! Bukankah itu 
yang kita kerjakan hari-hari ini? 
  
4. Bait Salomo sebagai wujud penyatuan Kemah Musa dan Pondok Daud 

Pada masa itu, selain Pondok Daud, ada juga Kemah Suci Tuhan di bukit pengorbanan Gibeon. 
Itu adalah Tabernakel Musa. Tabernakel Musa itu masih ada karena Daud tidak menghilangkannya. 
Daud menugaskan imam Zadok melayani di sana, yaitu mempersembahkan korban bakaran seperti yang 
dilakukan pada zaman Musa. Sedangkan pada Tabernakel Daud yang ada adalah doa, puji-pujian dan 
penyembahan.  

Secara garis besarnya gereja di Indonesia itu ada 2, yaitu: 
-  Gereja yang seperti Pondok Daud 
-  Gereja yang seperti Tabernakel Musa (disebut juga dengan gereja tradisional) 

Ada yang menyebutkan bahwa Pondok Daud adalah gereja yang menekankan Roh Kudus. 
Sedangkan gereja Tabernakel Musa menekankan tentang Firman. Keduanya sampai saat ini masih tetap 
seperti itu dan keduanya berasal dari Tuhan.  
 
Nubuatan Smith Wiggleswort 

Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Smith Wiggleswort yang dipakai Tuhan luar biasa di 
Inggris. Pada tahun 1947 dia bernubuat bahwa akan ada 3 (tiga) gerakan Roh Kudus, yaitu: 
 
1. Gerakan Roh Kudus Pertama 

Roh Kudus akan membuat gereja-gereja menerima restorasi baptisan dan karunia Roh Kudus. 
Jadi gereja-gereja menerima bahasa Roh dan karunia-karunia Roh. 
 
2. Gerakan Roh Kudus Kedua 

Roh Kudus akan membuat banyak jemaat dari gereja lama, keluar dari gerejanya dan mendirikan 
gereja baru. Dan dia berkata, “Kalau Anda melihat gerakan ini, jangan Anda berkata bahwa ini 
kebangunan rohani. Sebab masing-masing belum ada kebangunan rohani, tetapi kedua gerakan ini 
menjadi tanda bagi kebangunan rohani yang sesungguhnya.” 
 
3. Gerakan Roh Kudus Ketiga 

Selanjutnya “Setelah kedua gerakan ini ada dan gerakan untuk membuat gereja itu sudah mulai 
reda, maka Gereja yang menekankan Roh Kudus (Pondok Daud) dengan Gereja yang menekankan 
Firman Tuhan (gereja tradisional) itu akan unity!” 

Inilah saatnya dimana Tuhan berkata kepada Gembala Pembina “Kalau kamu lihat keduanya 
sudah unity, maka kamu akan melihat penuaian jiwa-jiwa, yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah!” 
Tuhan itu sungguh luar biasa, tanda-tanda sudah diberikan. Tuhan belum pernah melakukan sesuatu 
sebelum menyatakan keinginan-Nya kepada para nabi-Nya. Apa yang Tuhan janjikan itu, selalu terjadi. 
Tanda-tanda-Nya semakin jelas,  

Hari-hari ini kita harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadikanlah tahun 2012 tahun yang 
terbaik bagi Saudara dan bukan yang terjelek. Itu karena Saudara hidup berkenan kepada Tuhan. Amin 
(Sh) 

 
Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 



 
 

Seri Akhir Zaman Bagian ke – 32 

 
MENUJU TATANAN DUNIA BARU 

(Bagian 6 Dunia yang di-SATU-kan) 
 

Penyembahan matahari Babel ada di sekitar kita hingga saat ini, dari mulai obelisk, mata satu, 
segitiga, hingga piramida dapat kita jumpai di kota-kota di seluruh dunia. Dari simbol-simbol tersebut kita 
dapat mengerti keberadaan jejak-jejak atau pengaruh Freemason dan Illuminati ada dalam berbagai 
aspek kehidupan manusia dan negara. Dengan keberadaan simbol-simbol penyembahan matahari 
tersebut, maka dapat dipastikan sebagian besar negara di dunia telah tersentuh oleh agenda Tatanan 
Dunia Baru, dimana para Mason dan Iluminatus berada dibaliknya.  
 
2. Piramida 

Para pendiri Tatanan Dunia Baru mengungkapkan gagasan dan cita-citanya melalui berbagai 
lambang. Dari berbagai lambang yang merentang jauh melewati banyak batas peradaban, membuktikan 
panjangnya persiapan untuk mendirikan Tatanan Dunia Baru. Salah satunya adalah penggunaan 
lambang atau gambar-gambar piramida. 

Piramida (baik piramida utuh maupun piramida terpotong dengan mata di atasnya) senantiasa 
ditemukan di lodge-lodge Fremason, logo-logo Illuminati, bangunan-bangunan pemerintah, tugu-tugu 
peringatan hingga grup-grup musik. Pada bangunan dan tugu di berbagai negara, mungkin kita tidak 
terlalu memper-hatikannya, namun tahukan Saudara itu semua adalah jejak-jejak pengaruh organisasi-
oganisasi rahasia pengusung Tatanan Dunia Baru seperti Freemason dan Illuminati. Bangunan-
bangunan tersebut ada bukan karena suatu kebetulan! (Lihat foto-foto di hal. 10) 

Piramida adalah bangunan umum di Mesir, piramida merupakan kuburan para raja Mesir. Tapi 
piramida memiliki arti yang luas, di zaman modern ini piramida merupakan simbol rahasia yang 
melambangkan penyatuan semua agama. Agama yang dulunya SATU sewaktu menara Babel akan di-
SATU-kan kembali. Piramida-piramida purba maupun modern yang diketemukan di hampir seluruh 
negara dunia memiliki keterkaitan. Piramida-piramida tersebut dibangun berdasarkan pengaruh 
penyembahan matahari/Nimrod/ Lucifer sewaktu Menara Babel dulu. Pada edisi 159 kita telah melihat 
arti segitiga sama sisi, yaitu “pintu menuju juruselamat/mesias”. Sedangkan piramida terpotong dengan 
mata satu di atasnya adalah lambang penyatuan segala aspek penting kehidupan dunia (lihat edisi 161). 
Jadi penggunaan piramida di kota-kota dunia adalah jejak-jejak rahasia para Mason, Iluminatus dan para 
globalis yang berada di baik berbagai konspirasi, pemerintahan hingga keuangan negara-negara dunia.  

Freemason tidak didirikan di AS, namun pusat Freemason kini berada di AS. Kuil terbesar 
mereka berada di Washington DC., AS; Anggota terbanyak mereka berada di AS, bahkan para pendiri 
AS kebanyakan merupakan anggota dari Freemason. Itu membuktikan bahwa AS memang didirikan 
untuk tujuan agenda rahasia Freemason dalam mendirikan Tatanan Dunia Baru. Pecahan uang SATU 
(ONE) dolar AS adalah bukti dari agenda rahasia tersebut. ONE adalah semacam kode rahasia untuk 
SATU pemerintahan dunia. Melalui sinergi keuangan para globalis, organisasi-organisasi rahasia dan 
kekuatan (super power) AS dalam berbagai bidang sedang membawa suatu Tatanan Dunia Baru. Tidak 
ada yang dapat menghentikannya agenda mereka. Selain “mereka” terlalu kuat, Alkitab memang telah 
menubuatkan adanya dunia yang dipersatukan. 
 
 
 
 



Segitiga 
Lambang Tatanan Dunia Baru 

Segitiga dalam bahasa okultisme melambangkan 
tritunggal palsu menara Babel. Segitiga ini melambangkan 
tiga pribadi pemimpin tunggal Babel, yaitu : Lucifer (dewa 
matahari), Nimrod dan para pendeta Babel. Tritunggal 
palsu ini akan bangkit kembali di akhir zaman 
sebagaimana kebangkitan kembali kerajaan Babel Besar, 
tokohnya masih sama, hanya sebutannya saja yang 
berbeda, mereka adalah: Lucifer (naga), Antikris dan nabi 
palsu.  

Segitiga dan piramida terpotong adalah lambang 
dunia yang sedang dipersatukan. Sedangkan segitiga utuh 
di atas piramida terpotong adalah lambang tritunggal palsu 
yang akan memerintah dunia yang sudah dipersatukan 
tersebut. Tritunggal ini akan menjadi pemimpin politik, 
agama dan keuangan dunia sekaligus. Segitiga adalah 
lambang penguasa yang akan datang “sang mesias”. 

 
 
Menuju Babel Besar 
Menuju dunia yang di-SATU-kan 

Jika kita melihat piramida, Ley 
line hingga penempatan obelisk di 
berbagai negara di dunia ini, maka kita 
mengerti bahwa pemimpin-pemimpin 
dan pemerintahan-pemerintahan 
negara sudah berada dibawah 
pengaruh para globalis, simbol-simbol 
penyembahan matahari tersebut 
semacam jejak keberadaan dan 
pengaruh para pengusung Tatanan 
Dunia Baru.  

Dalam kitab Wahyu, malaikat 
Tuhan menjelaskan kepada Yohanes 
tentang kerajaan Babel Besar di akhir 
jaman ini: 

 
1. Ibu segala pelacur 

Pada dahinya tertulis suatu nama yang mempunyai arti rahasia. Nama itu ialah "Babel Yang 
Besar, ibu segala pelacur dan orang bejat di dunia.” (Why 17:5, BIS) 

Jika Alkitab menggunakan kata “pelacur” (pengertian secara rohani tentunya) maka itu menunjuk 
kepada penyembahan berhala atau pelacuran bakti (Ul 23:17). Sejak jaman Israel kuno, ketidaksetiaan 
spiritual dideskripsikan dengan istilah perzinahan dan pelacuran, Babel Besar digambarkan sebagai ibu 
segala pelacur, itu berarti Babel Besar akan membawa segala bangsa kepada penyembahan berhala 
Babel. 

 Negara-negara dunia menyatakan bahwa mereka adalah kaum beragama, namun kenyataanya 
sangat bertolak belakang, dari jejak-jejak penyembahan berhala yang dapat ditemukan di gedung- 
 

Segitiga adalah salah satu 
s imbol pent ing  dalam 
organisasi Freemason, 
pada foto atas terlihat 
simbol segitiga ditempatkan 
di atas altar sebuah kuil 
Mason, bahkan pada waktu 
ber fose untuk sebuah 
sampul majalah pun mereka 
membentuk formasi segi 
tiga.

Masonic Temple, 

“The 
George Washington Masonic National 
Memorial”

“Masonic Temple”

Foto ini memperlihat-
kan dua dari begitu banyak kuil para 
Mason di AS, Foto kiri adalah 

; sedangkan foto bawah 
adalah , kedua-
duanya berada di Washington DC.
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Para Mason sangat mengagumi kuil-kuil Mesir, menurut 
mereka kuil-kuil dan kota-kota Mesir merupakan sumber pengetahuan dan sains, yang 
mereka sebut sebagai cahaya agung. Hingga kini, filosofi Mesir masih dipelihara oleh 
kaum Mason, dari jejak- jejak bangunan-bangunan penyembahan berhala seperti 
piramid di foto-foto ini dapat diketahui hampir semua berdirinya dan pembangunan 
negara di dunia ini telah tersentuh oleh Freemason. Keterangan foto: 1. , 
Memphis, AS ; 2. , Quebec, Canada; 3. , Eliat, 
Israel; 4.  ( ), California, AS; 5. Summum Pyramid, 
Utah, AS; 6. , Kazakhstan; 7. , Paris, Prancis; 8. 

, California, AS; 9. 
; 10. Mahkamah Agung Israel; Yerusalem, Israel; 11. 
, Cambera, Australia; 12. , Las Vegas, AS; 13. , 

Eliat, Israel;  14. , Darmstadt, Jerman; 15. Osho Ashram 
Pyramid, India, 16. Clark Country Government Building AS. dan masih banyak lagi...
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gedung pemerintahan mereka membuktikan bahwa penyembahan berhalalah yang sebenarnya 
menguasai. Sebagai contoh moto pemerintahan 
AS, “In God We Trust” seakan-akan 
menunjukkan bahwa negara tersebut 
mengandalkan Tuhan yang benar, namun 
seperti kita telah ketahui, ibu kota AS penuh 
dengan jejak-jejak penyembahan berhala 
(pelacuran) terutama penyembahan matahari, 
tapi tidak ditemukan jejak-jejak kekristenan. Ini 
memang agenda iblis atas dunia ini, ia sedang 
mempersiapkan pemerintahannya di seluruh 
dunia. Dengan pengaruh dan keuangannya 
yang besar, iblis melalui para globalis 
membangun situs-situs penyembahan berhala 
secara rahasia di seluruh dunia. Bagi 
pemerintahan dunia, mereka tidak peduli 
apakah bangunan-bangunan yang mereka 
dirikan merupakan situs penyembahan berhala 
atau tidak, bagi mereka yang terpenting adalah 
bantuan keuangan yang diterimanya, mereka 
terjebak dengan “bantuan”, mereka juga 
mengikat perjanjian dengan organisasi-
organisasi rahasia (seperti Freemason dan 
Illuminati) sehingga pada akhirnya tega 
menciptakan berbagai kekejian seperti perang, 
konspirasi, korupsi, eksploitasi alam tanpa batas, penganiayaan terhadap umat Tuhan dan berbagai-
bagai praktek okultisme yang akhirnya membuat negara-negara menjadi “pelacur” dan “orang bejat di 
dunia”, dimana Babel Besar adalah “ibu” mereka. Dari berbagai pelacuran Babel, akan muncul Antikris, ia 
akan menghasut penguasa setiap bangsa untuk melakukan dosa dan melawan Allah, seperti telah kita 
lihat bagaimana para pemimpin negara memperlihat-kan isyarat-isyarat tangan yang menunjukkan 
penghinaan dan perlawanan terhadap Allah.  

Kita tidak bisa pergi kemana saja di dunia ini tanpa menjumpai berbagai bentuk penyembahan 
berhala. Penyembahan matahari menara Babel telah tersebar ke seluruh dunia dan akan menjadi dasar 
untuk kembali menyatukan dunia pada Babel Besar. 
 
2. Duduk di atas air 

“...Air yang engkau lihat itu, tempat pelacur itu duduk, ialah bangsa-bangsa, rakyat-rakyat, 
negara-negara dan bahasa-bahasa.” (Why 17:15, BIS). 

Malaikat Tuhan menjelaskan kepada Yohanes arti dari air di mana wanita itu duduk: itu adalah 
bangsa-bangsa, rakyat-rakyat, negara-negara dan bahasa-bahasa. Itu berarti Babel Besar merujuk 
kepada kekuasaan yang mencakup SELURUH umat manusia, bangsa, negara dan bahasa di dunia, 
tidak ada yang akan terlewat, dan tidak akan ada yang terluput, semua akan berada di bawah kekuasaan 
Babel Besar dengan Antikris sebagai pemimpinya. 

 
3. Kota besar 

“Dan perempuan yang telah kaulihat itu, adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di 
bumi.” (Why 17:18) 

Banyak yang menafsirkan bahwa perempuan itu mengambarkan ibu kota kerajaan Antikris, tetapi 
hal ini tidak mungkin karena Antikris sendiri menguasai raja-raja lain di bumi. Ada juga yang 
menyebutkan bahwa Babel Besar adalah kebangkitan kembali kota Babel kuno di Irak yang akan menjadi 

666, Tokoh-tokoh dunia sering memperlihatkan isyarat-isyarat 
perlawanan pada Allah, seperti foto-foto di atas, tangan mereka 
sedang menunjukkan isyarat rahasia untuk 666 yang merupakan 
angka iblis / Antikris. Tampak dalam foto : 1. Nicolas Sarkozy 
(Presiden Prancis); 2. Glenn Beck (radio & TV host); 3. Yulia 
Tymoshenko (PM Ukraina); 4. Mitt Romney (pengusaha dan 
politikus AS); 5. George H.W. Bush (Presiden AS ke-41), dan 
masih banyak lagi... (Bagian ini dibahas pada artikel “Isyarat 
Tangan bagian 2” di halaman 16).



salah satu ibu kota dunia (selain Yerusalem dan kota Roma) pada masa pemerintahan Antikris, tetapi ini 
juga kemungkinannya sangat kecil, sebab Alkitab sudah menubuatkan bahwa tujuan utama segala sepak 
terjang Antikris di dunia ini adalah untuk duduk di Bait Allah yang berada di Yerusalem. Alkitab berkata 
tentang Babel kuno: 

“Hai Babel, ... Tidak ada satu batu pun dari reruntuhanmu yang akan dipakai lagi untuk 
membangun. Engkau akan menjadi seperti padang gurun untuk selama-lamanya. Aku, TUHAN, telah 
berbicara.” (Yer 51:25-26) 

Kota besar Babel (di Irak) tidak akan dibangun kembali. Kota besar yang dimaksud adalah 
negara-negara dunia yang telah diper-SATU-kan, inilah Babel Besar, kota yang besar seluas dunia ini 
(lihat artikel “Globalisasi” pada edisi yang akan datang). 

 
Babel Besar  
Tidak ada yang dapat mencegahnya 

Babel Besar adalah nama yang diberikan Alkitab untuk 
tatanan dunia yang dipengaruhi oleh praktek penyembahan berhala 
yang tampak nyata pada peristiwa-peristiwa di akhir jaman. Sekali 
dibangun kembali, “Kota Besar Babel” akan menjadi takhta iblis, di 
kota ini hanya akan ada SATU pemerintahan, SATU agama dan 
SATU sistem perdagangan dunia – 666. 
Apa yang harus kita lakukan? 

Gerakan iblis untuk menyatukan dan mengontrol seluruh 
dunia ditandai dengan rancangan Tatanan Dunia Baru. Alkitab 
menyatakan bahwa Antikris akan muncul sebagai pemimpin dunia, ia 
akan “menelan seluruh bumi” (Dan 7:23) dengan menggunakan 
sistem penyatuan global model permerintahan tunggal Nimrod. 
Periode kekuasaan Antikris ini merupakan periode penutupan sejarah 
pemerintahan manusia sebelum kedatangan pemerintahan Yesus 

Kristus di dunia ini. Dengan tanda-tanda pendirian Tatanan Dunia Baru seperti yang telah kita lihat, kita 
dapat menyimpulkan bahwa kita sedang hidup di akhir jaman menjelang kedatangan Tuhan yang ke-dua 
kali. KEDATANGAN TUHAN SUDAH DEKAT, kemunculan Antikris sudah diambang pintu! 

“Ia akan menjadi kuat sekali, tetapi tidak karena kekuatannya sendiri. Ia akan mendatangkan 
kebinasaan yang mengerikan dan apa saja yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membinasakan 
orang-orang perkasa dan umat Allah.” (Dan 8:24, BIS) 
Rencana iblis untuk mendirikan sebuah dunia yang di per-SATU-kan melalui pendirian Tatanan Dunia 
Baru tidak bisa dihentikan, Daniel sudah melihat akan hal ini, seperti kita lihat pada ayat di atas bahwa: 
“apa saja yang dilakukannya (Antikris) akan berhasil!” Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana 
antikris-antikris dan Antikris untuk mendirikan pemerintahan tunggal mereka di dunia ini. 

Jika demikian, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi rencana antikris-antikris 
dalam mendirikan Tatanan Dunia Baru? 
 
1. Menyadari bahwa Allah berdaulat. 

“TUHAN menggagalkan rencana bangsa-bangsa; Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa; 
tetapi rencana TUHAN tetap selama-lamanya, rancangan hati-Nya turun-temurun. Berbahagialah bangsa, 
yang Allahnya ialah TUHAN, suku bangsa yang dipilih-Nya menjadi milik-Nya sendiri!” (Mzm 33:10-12) 

Tidak ada pemerintahan yang ada di dunia ini ada diluar kehendak Allah (Rom 13:1). Semua 
pemerintahan di dunia berasal dari Allah, kita harus mengerti ini. Jika kelak antikris-antikris (para globalis) 
dengan segala kejahatannya berhasil menguasai bangsa-bangsa, kita tidak perlu takut akan hal tersebut, 
sebab Allah masih berdaulat atas dunia ini dan akan memakai maksud-maksud jahat mereka untuk 
melaksanakan tujuan-tujuan-Nya di bumi seperti yang telah Ia lakukan di sepanjang sejarah. Ia sedang 
menggenapi segala rencana-Nya untuk menghukum kejahatan dunia di sepanjang sejarah manusia. 
Sedangkan kita anak-anak-Nya akan diluputkan (dalam pengangkatan).  



“Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Akupun akan 
melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka 
yang diam di bumi.” (Why 3:10) 
 
2. Mengerti bahwa Tatanan Dunia Baru adalah Rencana Allah untuk menghukum dunia. 

Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? 
Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan TUHAN dan yang 
diurapi-Nya: “Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari 
pada kita!” Dia, yang bersemayam di sorga, tertawa; Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah Ia 
kepada mereka dalam murka-Nya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarah-Nya:” (Mzm 2:1-
5) 

Kita harus mengerti bahwa pemerintahan Antikris adalah masa penghukuman bagi dunia yang 
berdosa. Jika kita melihat berbagai kejahatan yang semakin hari semakin meningkat, pemerintahan yang 
semakin korup di seluruh dunia, pengrusakan alam, ketidakadilan hukum, hingga konspirasi tingkat tinggi 
untuk mendirikan Tatanan Dunia Baru, itu sebenarnya mereka sedang menambah penuh cawan murka 
Allah yang pada waktunya akan ditumpahkan untuk menghukum Babel Besar. 

“...Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang 
penuh dengan anggur kegeraman murka-Nya.” (Why 16:19) 

Jadi, jika kita melihat segala ketidakadilan dan berbagai konspirasi jahat di sekitar kita, bagian 
kita adalah berdoa bagi dunia ini, dan bagi mereka yang melakukan kejahatan termasuk para pemimpin 
dunia yang sedang mempersiapkan Tatanan Dunia Baru, yaitu berdoa agar Tuhan mencurahkan belas 
kasihan-Nya supaya lebih banyak lagi orang yang bertobat, termasuk para pemimpin dunia, sehingga 
mereka menyadari perbuatannya. Tidak usah berdemo, membenci pemerintahan yang ada, apa lagi 
mengutukinya. Tuhan ingin kita berdoa dan memberkati pemerintahan yang ada (Yer 29:7). 

 
3. Hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. 

Waktu itu suara-Nya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji: “Satu kali lagi 
Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan “Satu kali lagi” 
menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal 
tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, 
marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya, 
dengan hormat dan takut.” (Ibr 12:26-28) 

Sekalipun kita hidup masih di dunia ini, namun sebagai orang percaya kita perlu memastikan 
bahwa kita hidup dalam kerajaan Allah. Dunia boleh semakin kacau, semakin sesat, dan semakin 
mengarah kepada pembentukan Tatanan Dunia Baru, namun kita harus semakin melekat pada Yesus 
sebagai Raja dan Juruselamat kita. Kita tidak boleh terikat dan mengasihi dunia dan segala isinya (I Yoh 
2:15), megapa? Sebab dunia ini dan segala isinya akan Tuhan serahkan kepada Antikris, setelah itu 
dunia ini akan masuk masa penghukuman yang hebat dimana goncangan-goncangan yang belum 
pernah terjadi akan menimpanya termasuk seluruh umat manusia.  

Apa maksudnya tinggal dalam kerajaan yang tak terggoncangkan? Maksudnya adalah kita 
tinggal dalam kerajaan Allah, yaitu menurut segala perintah Allah, dan membenci segala sifat 
keduniawian. II Pet 3:11 mengingatkan kita: “Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, 
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.” 
 
4. Keluarlah dari Babel 

Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim! Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan 
kabarkanlah hal ini! Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi! Katakanlah: “TUHAN telah menebus Yakub, 
hamba-Nya!” (Yes 48:20)   

Apa yang dimaksud dengan “keluarlah dari Babel” bagi kita Gereja-Nya di jaman modern ini? 
Jawabannya kita bisa lihat di Why 18:4 yang berkata: “...Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah dari 
padanya (dari Babel, ayat 2) supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan 



supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-
malapetakanya.” Jadi, keluar dari Babel adalah sebuah sikap 
atau komitmen untuk tidak mengambil bagian dalam dosa-
dosa Babel. Saat ini dosa-dosa Babel begitu beragam dan ada 
disekitar kita, seperti: Horoskop, ramalan, kepercayaan-
kepercayaan New Age, New Age Music, Yoga, praktek 
okultisme, materialistis dan sebagainya. Hari-hari ini, 
penyesatan Babel sedang berada di titik paling tinggi, dosa-
dosa Babel datang begitu cepat seperti tsunami yang tidak 
bisa dihentikan. 
 
5. Tetap fokus pada pekerjaan Tuhan 

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa 
dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” (Mat 28:19-20) 

Saat Tuhan Yesus di bumi, Yesus bukan saja hanya berpesan supaya kita menunggu sampai 
Dia datang kembali, akan tetapi ia juga memberikan banyak pesan dan tugas kepada semua murid-
murid-Nya. Kita ditugaskan untuk melakukan segala perintah-perintah-Nya, memuridkan semua bangsa, 
membaptiskannya dan mengajarkan semua yang Yesus ajarkan sampai Ia datang kembali kelak. 
Prioritas utama anak-anak Tuhan bukanlah terfokus pada apa yang dilakukan antikris-antikris, mencari 
tahu siapa itu Antikris dan meramalkan kapan Tuhan datang, tugas utama kita adalah melakukan tugas 
yang diberikan-Nya kepada kita dengan setia. Pemahaman tentang akhir jaman memang penting, 
penggenapan nubuat-nubuat tentang kedatangan-Nya yang kedua kali memang harus diselidiki tapi 
jangan sampai tugas utama kita dikesampingkan karena begitu asyik dan lebih tertarik dengan 
menyelidiki tanda-tanda jaman. 

“Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya 
untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya 
melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang.” (Mat 24:45-46) 

Bersambung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISYARAT TANGAN BAGIAN 2 
 

666 HAND SIGN 
 

Jika kita melihat majalah-majalah, video klip, 

konser musik, jumpa pers, hingga malam 
penghargaan, maka kita akan melihat para artis 
memberikan isyarat tangan A-Ok (okay) kepada para 
penonton atau kepada para fotografer saat hendak 
diambil foto. Bukan hanya para artis, ternyata para 
politikus juga terkadang memberikan isyarat tangan 
(gestures) yang sama disela-sela pidato mereka atau 
saat berfose untuk pengambilan gambar. Mengapa 
mereka memperlihatkan isyarat tangan tersebut. Apa 
yang salah dari isyarat tangan A-Ok, bukankah itu 
tanda biasa untuk mengatakan okay dalam bahasa 
isyarat? 
 
A-Ok  

A-Ok adalah sebutan lain untuk okay, isyarat 
ini dilakukan dengan menghubungkan ibu jari dan jari 
telunjuk membentuk sebuah lingkaran sebagai isyarat 
untuk huruf “O”, sedangkan 3 jari lainnya menghadap 
ke atas tanpa mengandung arti apa-apa. Huruf “O” 
tadi adalah isyarat atau singkatan dari Ok (okay) yang 
mengadung arti: “Setuju”, “siap”, “mau” atau “baiklah.” 
Sedangkan istilah A-Ok sendiri baru 
dikenal/digunakan pada tahun 1961 oleh Angkatan 
Udara AS, sebab suara “O” dalam pengucapan okay 
tidak begitu jelas dalam transmisi radio, sehingga 
disisipkanlah huruf “A” sebelum mengucap okay 
menjadi A-okay atau A-Ok. 

A-Ok/okay adalah isyarat penting dalam 
kehidupan manusia yang aktifitasnya tidak 
memungkinkan untuk berkomunikasi dengan ucapan, 
seperti para penyelam, teknisi mesin yang bekerja di 
tempat yang begitu bising, pilot, nahkoda, 
olahragawan dan aktifitas-aktifitas lain yang sifatnya 
berjauhan. Jadi, pada dasarnya isyarat tangan yang 
satu ini tidak ada masalah ataupun memiliki maksud-
maksud tersembunyi yang terkandung didalamnya.  

Namun sayang, iblis selalu menggunakan 
sesuatu yang baik untuk kepentingannya, seperti 
halnya isyarat tangan A-Ok ini. Isyarat yang tadinya 
merupakan isyarat yang membentuk huruf “O” 

1. Mit Romney (Gubernur Massachusetts, AS); 2. Gerhard 
Schroder (Kanselir Jerman); 3. Nicolas Sarközy (Presiden 
Prancis); 4. Tony Blair (PM Inggris); 5. Fidel Castro (Presiden 
Kuba); 6. Dalton McGuinty (Politikus Kanada); 7. Hans-Jochen 
Vogel (Politikus Jerman); 8. Mahmoud Ahmadinejad (Presiden 
Iran); 9. Jean-Claude Juncker (PM Luxembourg) ; 10. Silvio 
Berlusconi (PM Italia); 11. Glenn Beck ( ); 12. 
Ronald Reagan (Presiden AS ke-40); 13. Bill Clinton (Presiden AS 
ke-42). Dan masih banyak lagi... 

Radio & TV host



ternyata diubah artinya oleh para pengikut iblis menjadi isyarat rahasia yang membentuk angka “666”, 
angka iblis. Mengapa bisa begitu? Sebab memang isyarat A-Ok menyerupai bentuk 3 tumpukan angka 
“6”. Lihat gambar dibawah ini: 

Isyarat yang tadinya merupakan Isyarat okay ini kini menjadi 
isyarat terslubung yang berarti “Isyarat tangan 666” atau 
“666 hand sign”. 
Ini adalah Isyarat 
tangan okultik, 
terutama dalam 
bidang musik dan 

pemerintahan pengusung Tatanan Dunia Baru. Bukan hanya 
itu, Isyarat ini ternyata mengandung banyak arti dalam 
praktek okultisme. Dalam Freemasonry, lingkaran yang 
terbentuk dari isyarat ini menunjukkan dewa matahari dan 
pencarian Mason yang tak pernah berakhir untuk lebih 
banyak cahaya, selain itu isyarat ini juga dijadikan simbol dari 
alat kelamin wanita. Didalam agama Hindu isyarat ini adalah 
lambang dari “ketidakterbatasan” dan kesempurnaan. Dalam 
Yoga (ritual seks) isyarat ini adalah tanda “ekstasi”, spiritual 
dan fisik. Dalam Iluminati isyarat ini berarti “Dia menyetujui” 
yaitu “dia” (tuhan mereka / Lucifer) menyetujui apa yang para 
iluminatus lakukan untuk menyatukan seluruh dunia, arti yang 
sama seperti kalimat yang terdapat di uang satu dolar AS 
“Annuit Cœptis” “Dia (Lucifer) menyetujui usaha-usaha kita”. 
Dan dalam dunia okultisme atau para penyembah setan, 3 jari 
yang terangkat adalah lambang dari tritunggal tidak kudus, 
mereka adalah Dewa matahari (Lucifer), Dewi/ibu bumi (Babel Besar) dan Antikris. 
 
666 

Mata kita jangan tertuju pada tangan mereka, tapi pada kekuatan jahat yang ada di balik 
penggunaan isyarat dan simbol-simbol tersebut. 666 bukan angka sembarangan, ini isyarat okultik yang 
sengaja dilakukan sebagai bukti bahwa iblis berada di balik agenda ketenaran mereka semua.  
“Yang penting di sini ialah hikmat: barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang 
itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh 
enam.” Why 13:18   

Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari kalimat yang di tebalkan berbunyi “sebab angka 
itu adalah nama seorang manusia”, itu berarti angka 666 adalah nama “seseorang”, yang disebut juga 
“binatang”. Binatang adalah sebutan Antikris, jadi “seseorang” dengan nama 666 yang dimaksud adalah 
“Antikris”. Jadi, tangan mereka sebenarnya bukan sedang memperlihat-kan isyarat tangan A-Ok, 
melainkan isyarat tangan yang lain yang cukup terselubung artinya, isyarat tersebut adalah isyarat nama 
Antikris, 666.  

Apa maksud dari para politisi dan para artis memperlihatkan isyarat 666: 
 
1. Menyesatkan orang percaya 
“...sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.” (Mat 24:24) 
Perhatikan sampul cd grup metal Iron Maiden dibawah ini: 
 
 
 
 

Michael Jackson

The Beatles



Melihat sekilas saja, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti menolak untuk mendengarkan lagu-lagu cd 
tersebut, apa lagi untuk membelinya. Dari gambar baphomet 
(iblis) dan pencantuman angka 666 di cover cd tersebut kita 
pasti tahu bahwa grup musik itu telah mengikat perjanjian 
dengan iblis untuk membuat lagu-lagu dan ketenaran mereka. 
Iblis tahu itu, ia tidak dapat memasuki area anak-anak Tuhan 
dengan memperlihatkan wujud aslinya, tapi iblis harus 
mendapatkan lebih banyak lagi anak-anak Tuhan, oleh sebab 
itu ia menggunakan cara-cara halus dan terselubung untuk 
menipu, salah satunya dengan menggunakan pemusik-
pemusik non-metal. Penampilan mereka lebih bisa diterima 
oleh anak-anak Tuhan, padahal simbol-simbol dan isyarat-
isyarat tangan yang mereka perlihatkan sebenarnya sama saja 
seperti simbol-simbol yang diperlihatkan oleh grup-grup metal, 

hanya saja dengan cara-cara terselubung. (tentang simbol-simbol terselubung dalam dunia musik ini 
akan dibahas lebih lengkap pada edisi bulan depan). 
 
2. Menunjukkan siapa dibalik mereka 
“...Sebab dari buahnya pohon itu dikenal.” (Mat 12:33) 

Iblis dan antikris-antikris selalu 
datang secara terselubung, bahkan 
Alkitab mengingatkan kita bahwa iblis 
terkadang datang sebagai malaikat terang 
(II Kor 11:14). Begitu juga para politisi dan 
ekonom dunia pengusung Tatanan Dunia 
Baru, memang mereka datang ke negara-
negara di dunia ini dengan 
mengemukakan pemecahan masalah-
masalah global, maksud kedatangan 
mereka memang terlihat baik, namun 
disela-sela pidato, terkadang para globalis 
ini memperlihatkan simbol-simbol, isyarat 
tangan, hingga kata-kata yang rahasia, 
seperti salah satunya isyarat tangan A-Ok.  

Dari pengertian isyarat tangan A-
Ok ini kita mengerti bahwa ternyata isyarat tangan ini merupakan isyarat tangan untuk 666. Ini bukan 
isyarat biasa, ada kekuatan tersembunyi dibelakang mereka yang mempertunjukkan isyarat tangan 
apapun bentuknya. Isyarat-isyarat tangan para globalis sebenarnya menunjukkan bahwa mereka datang 
atas nama Antikris tuan mereka, yaitu datang dengan agenda tersembunyi untuk menyiapkan bangsa-
bangsa menjadi SATU, mendirikan Tatanan Dunia Baru dan membawa umat manusia pada 
pemberontakkan kepada Allah. Demikian juga para artis, mereka harus mau memperlihatkan isyarat 
tangan 666 ini, sebab mereka telah berhutang banyak pada iblis prihal perjanjian dan dukungan dana 
bagi ketenaran mereka. Sebagai balasan mereka akan menyanyikan lagu-lagu dimana syair-syairnya 
mengandung syair rahasia yang akan membawa manusia pada Tatanan Dunia Baru / New Age 
Movement. 

Para politisi dan artis sedang mengemban tugas penting untuk membawa dunia ini pada Tatanan 
Dunia Baru dibidang mereka masing-masing. Dari mana kita tahu? Dari isyarat-isyarat rahasia yang 
mereka perlihatkan.  
 
 
 



Waspadalah! 
Kita tidak akan pernah bisa mengerti rencana iblis kecuali kita mengerti isyarat-isyarat mereka yang 
bermakna ganda. Iblis telah menciptakan isyarat-isyarat rahasia dan bermakna ganda untuk menipu 
dunia ini. Mereka datang seperti malaikat terang, namun sebenarnya bapa mereka adalah iblis, bapa 
segala kebohongan. Nabi Yesaya dalam kitabnya menulis: “Celakalah mereka yang menyebutkan 
kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi 
kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit.” (Yes 5:20) 
Iblis adalah raja penipu, hanya satu cara untuk mengetahui segala kebohongannya, yaitu dengan Firman 
Tuhan dan Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan kita anak-anak-Nya Roh-Nya yang Kudus sebagai 
radar peringatan dini untuk mengenali segala kebohongan iblis. Artikel ini bukan untuk menentukan 
bahwa kita tidak boleh lagi menggunakan isyarat tangan A-Ok/okay dalam aktifitas sehari-hari, tapi tujuan 
artikel ini adalah untuk menyingkapkan kebohongan iblis sehingga kita mengetahui siapa dibalik dunia 
musik dan politik dunia. (Vs.)   
 

 
Dari berbagai sumber 

 



1. Eddy Murphy ; 2. Britney Spears; 3. Justin Bieber ; 4. Aubrey Drake Graham; 5. Steve Tyler; 6. 3OH!3 ( ); 7. Brian 
May QUEEN; 8. Beyoncé Knowles; 9. Hayley Williams (Paramore); 10. Geri Halliwel (Ginger Spice) Spice Girls; 11. Gucci Mane 
(Radric Davis); 12. Jim Jones; 13. Emma Watson; 14. David Lee Roth (vokalis Van Halen); 15. The Game (Jayceon Terrell 
Taylor); 16. Tabi Bonney; 17. Eminem; 18. Far East Movement; 19. Swizz Beatz; 20. Madonna; 21. Jess ie J.; 22. Shaffer 
Chimere Smith Jr. (Ne-Yo ); 23. The Veronicas; 24. Jord Ade (Model); 25.Justin Timberlake; 26. T-Pain (Faheem Rasheed Najm);
27. Katie Waissel ; 28. Hayley Williams; 29. Shakira; 30. MBLAQ; Dan masih banyak lagi...

three oh three

 
 
 
 
 


