
 



Pesan Gembala 

PRAJURIT TUHaN YANG GAGAH PERKASA YANG GAYA 

HIDUPNYA  DOA, PUJIAN & PENYEMBAHAN 

Shalom, tepatnya pada tanggal 04 September 2013, GBI Gatot Subroto Jakarta berulang 

tahun yang ke-25 tahun. Memang sungguh luar biasa apa yang telah Tuhan kerjakan selama 25 

tahun ini, terutama apa yang Tuhan kerjakan akhir-akhir ini dalam pelayanan “Healing.” Ketika 

memasuki tahun 2013 Tuhan berkata, “Ini adalah tahun pemulihan seutuhnya, entering the next 

level, mujizat yang kreatif masih ada!”   

Selain itu pada tanggal 04 September 2013 adalah tahun baru bagi orang-orang Yahudi 

yang disebut dengan Ayin Dalet 5774. Akan ada sesuatu yang luar biasa.  

 

PERJALANAN 25 TAHUN GEREJA KITA 

Jika kita melihat perjalanan gereja ini, Tuhan telah membawa kita semua sampai saat ini, 

dimana kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua sudah sangat-sangat singkat sekali.   

Dua puluh lima tahun yang lalu, Gembala Pembina dipanggil Tuhan untuk menjadi alat-Nya untuk 

merestorasi Pondok Daud. Pada waktu itu banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa 

Gembala Pembina adalah orang pertama di Indonesia yang melayani di bidang ini.  

Apa maksud Tuhan memanggil Gembala Pembina untuk merestorasi Pondok Daud? Kisah 

Para Rasul 15:16-17 “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.” 

Dari ayat ini kita bisa melihat maksud Tuhan dalam hal ini adalah agar setiap lutut bertelut dan 

setiap lidah mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan. 

Ada 3 hal yang selalu Gembala Pembina katakan hari-hari ini, yaitu: 

1. Hadirat Tuhan 

2. Pengurapan  

3. Bahasa Roh. 

 



Selama 25 tahun ini pengertian yang Tuhan berikan tentang Pondok Daud adalah: “Doa, 

pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam.” Dan itulah yang kemudian 

menjadi DNA gereja ini. Dan Tuhan merestorasi itu melalui perjalanan gereja ini. Kalau saya lihat 

selama 25 tahun secara definisi tadi sebetulnya Tuhan sudah selesai merestorasi. 

 

TAHAPAN RESTORASI PONDOK DAUD 

Kalau kita melihat restorasi Pondok Daud selama 25 tahun. Kalau dibagi dalam periode 5 

tahunan, maka tahapannya adalah sebagai berikut:  

• 5 tahun pertama (1988 - 1993) - Restorasi Pujian dan Penyembahan 

• 5 tahun kedua (1993 - 1998) - Restorasi Doa, pujian dan penyembahan 

• 5 tahun ketiga (1998 - 2003) - Restorasi Doa, pujian dan pemyembahan dalam unity 

• 5 tahun keempat (2003 - 2008) - Pemantapan doa, pujian dan penyembahan dalam unity 

siang dan malam 

• 5 tahun kelima (2008 - 2013) - Restorasi doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang 

dan malam 

Memasuki periode yang kelima atau mencapai usia 25 tahun ini, Tuhan membawa kita ke 

level yang lebih tinggi untuk mengalami apa yang disebut dengan siang dan malam, yaitu doa, 

pujian dan menyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam.  

Secara definisi selama 25 tahun ini Tuhan sudah selesai merestorasi hal itu melalui kita dan 

selanjutnya tinggal penyempurnaan sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua yang mana 

waktunya sudah tidak lama lagi. 

Pengertian yang Tuhan berikan selama 25 tahun ini tentang definisi Pondok Daud itu 

adalah doa, pujian dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Tetapi ke depan 

ini Tuhan tambahkan pengertian tentang Pondok Daud, yaitu: “Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah 

perkasa yang gaya hidupnya doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam serta 

melakukan kehendak Bapa pada zaman ini!” Jadi selanjutnya kalau disebutkan tentang Pondok 

Daud itu artinya kita semua sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang gaya 

hidupnya adalah doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang 

keintiman dengan Tuhan (siang dan malam) serta mengasihi (unity) satu dengan yang lain dan 

melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. 

 

 



 

TELADAN HIDUP DAUD 

Kita akan melihat kehidupan Daud karena yang membangun Pondok Daud itu adalah Daud 

sendiri. Sekarang mari kita melihat kehidupan Daud.  

Selain memerintah sebagai raja Yehuda selama 7 tahun dan Israel selama 33 tahun (totalnya 40 

tahun), ternyata Daud memiliki profesi lain, yaitu: 

 

1.  Dia seorang pemazmur yang disenangi di Israel  

II Samuel 23:1 “Inilah perkataan Daud yang terakhir: "Tutur kata Daud bin Isai dan tutur 

kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di 

Israel.” Tidak salah kalau sebagai pendiri Pondok Daud kemudian dia diberikan pengertian tentang 

doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam.  

Kalau kita melihat Mazmur yang terdiri dari 150 pasal, yang pasti 100 pasal diantaranya 

ditulis oleh Daud, sisanya tidak diketahui pasti siapa penulisnya, tetapi diduga yang menuliskannya 

itu adalah Daud, karena itu dia disebut sebagai pemazmur yang disenangi di Israel, maka tidak 

salah kalau Tuhan menyuruh dia membuat pondok Daud yang dalam arti doa, pujian dan 

penyembahan dalam unity siang dan malam. 

 



2. Daud itu adalah seorang prajurit yang gagah perkasa 

Setelah Saul mati, Daud diurapi sebagai raja Israel selama 7 tahun dan ibukotanya pada 

waktu itu adalah Hebron. Setelah Daud menjadi raja Israel, dia ingin memindahkan ibukota dari 

Hebron ke Yerusalem. Untuk itu dia harus menaklukkan orang-orang Yebus dan Sion sebagai pusat 

pertahanan mereka.  

Jadi Pondok Daud ini berbicara tentang peperangan yang luar biasa. Itulah yang dilakukan 

oleh Daud. Kalau kita melihat Daud maka Tuhan sendiri berbicara kepada Daud “Aku telah 

mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku dan yang melakukan segala kehendak-

Ku.” Apakah Saudara ingin mendengar Tuhan berbicara demikian kepada Saudara?  

Mengapa Tuhan sampai berbicara bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati-Ku? Itu 

karena dia melakukan kehendak Bapa di Sorga. Kehendak Tuhan yang mana? Alkitab mengatakan 

bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Jadi bukan pada zaman orang lain, tetapi 

pada zamannya. Tuhan mau Saudara dan saya melakukan kehendak Bapa pada zaman ini.  

Daud itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia benar-benar merindukan hadirat Tuhan lebih 

daripada berkat-berkat, karunia-karunia, dan kuasa Tuhan, tetapi Daud merindukan Tuhan sendiri. 

Ini hal yang penting, Ini adalah Pondok Daud. 



Berbeda dengan Saul, kalau pada zaman Saul, Tabut Allah itu tidak diindahkan. Daud 

memerlukan Tabut Allah pada waktu dia mengalami masalah. Pada waktu dia diserang oleh bangsa 

Filistin, dia mengangkut Tabut Allah bukan hanya karena dia rindu pada hadirat Tuhan, tetapi pada 

waktu keadaan terdesak saja. Hati Saul tidak pernah benar di hadapan Tuhan. Saul menikmati 

posisinya sebagai raja Israel, tetapi dia tidak memiliki hati bagi Tuhan.  

Banyak orang-orang Kristen yang mengalami seperti ini. Mereka hanya berkata “Saya 

memerlukan hadirat Tuhan” itu karena berkat, karunia, dan kuasa Tuhan dan ini bukanlah 

pengertian dari Pondok Daud. Pondok Daud itu adalah orang yang mengasihi hadirat Tuhan 

melebihi daripada berkat, karunia, dan kuasa Tuhan, tetapi dia merindukan Tuhan. 

Kalau Saudara dalam kondisi seperti ini, maka Saudara adalah Pondok Daud. Dan orang yang 

seperti ini pasti menjadi prajurit-prajurit dengan gaya hidup doa, pujian dan penyembahan 

bersama-sama dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini.  

Camkan baik-baik!!! Apa yang Tuhan mau kita lakukan ke depan ini. Saudara dan saya 

adalah prajurit-prajurit Tuhan, kalau berbicara tentang prajurit berarti kita berbicara tentang 

peperangan. Kita akan masuk dalam peperangan yang dahsyat ke depan ini. Prajurit-prajurit yang 

gagah perkasa yang gaya hidupnya doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam dan 

melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. 

Apa kehendak Bapa pada zaman ini? Yang terakhir Tuhan berbicara bahwa kita sedang 

menanti-nantikan pentakosta yang ketiga.  

 

LIMA FENOMENA MENJELANG PENTAKOSTA KETIGA 

Kalau Saudara mendengar pentakosta yang ketiga ada 5 hal yang Tuhan mau berbicara 

kepada kita, yaitu: 

1. Pencurahan Roh Kudus atau Kemuliaan Tuhan 

Habakuk 2:14 berkata, “Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan TUHAN, 

seperti air yang menutupi dasar laut.” 

Hari-hari ini bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Itu adalah 

pentakosta yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dilakukan murid-murid Tuhan 

Yesus 2000 tahun yang lalu ketika mereka mendengarkan janji Tuhan tentang pencurahan Roh 

Kudus, yang mereka lakukan adalah: 

a.  Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama 

Ini berbicara tentang Menara Doa. Saudara hari-hari ini harus banyak masuk dalam Menara Doa. 

Kadang-kadang orang perlu dipaksa untuk masuk ke Menara Doa.  



 
b. Yudas diganti Matius 

Yudas berbicara tentang orang-orang yang cinta akan uang. Hari-hari ini orang-orang yang cinta 

akan uang akan didisiplinkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, “Kamu tidak bisa mengabdi kepada 

dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon secara bersama-sama. Tidak bisa! 

Harus pilih salah-satu.” (Mat 6:24; Luk 16:13)  

 

2.  Tiga generasi akan dipakai Tuhan secara luar biasa 

Hari-hari ini orang-orang tua sibuk dan sibuk terus, apalagi sekarang ini mereka dituntut untuk 

mencari kesuksesan. Dan sukses itu selalu dikaitkan dengan uang. Semua kesuksesan yang  berasal 

dari dunia selalu dikaitkan dengan uang.  

 Saudara, kita harus berhati-hati dengan itu. Tuhan katakan melalui Gembala Pembina 

“Perlakukan anak-anak, pemuda dan orang tua itu sama! Kalau dulu seolah-olah anak mengganggu 

jalannya ibadah, sehingga mereka “diusir” keluar, tetapi sekarang Tuhan minta supaya mereka 

diperhatikan baik-baik sama seperti memperhatikan orang tua. Sekarang Tuhan mau kita 

memperhatikan anak-anak kita terutama yang berusia 4-14 tahun, mulai hari ini betul-betul 

tanamkan Firman Tuhan kepada mereka, sebab mereka adalah incaran iblis! 

 

3.  Goncangan-goncangan akan terjadi 

Bill Hamon pernah memiliki pengalaman sebagai berikut: Pada tahun 1992 dia diberi 

penglihatan oleh Tuhan tentang kemungkinan terjadinya Perang Dunia ke-3 dari tahun 1996-2006, 

dimana ada beberapa negara yang berkomplot untuk terjadinya hal itu. Dia lalu bertanya kepada 

Tuhan “Apa yang harus saya perbuat?” Ternyata Tuhan mengirimkan 2 orang hamba Tuhan besar 

kepadanya dalam waktu yang berlainan namun isinya pesannya sama, dia disuruh untuk pergi ke 

bangsa-bangsa di wilayah Pasifik. Dia melakukan research tentang bangsa-bangsa di kawasan 

Pasifik, dan akhirnya dia mendapatkan negara-negara yang dimaksud, yaitu: Indonesia, Singapura, 

Malaysia, Korea Selatan, dan banyak negara lainnya.  



Apa selanjutnya yang dia lakukan? Dia pergi mengumpulkan hamba-hamba Tuhan serta 

mengajak mereka berdoa sampai dengan tahun 2000, dan dia sendiri tiap tahun berkeliling ke 

bangsa-bangsa tersebut. Kita harus tahu bahwa apa yang terjadi secara jasmani itu dimulai secara 

rohani. Kalau kita sudah memenangkan peperangan dalam alam roh atau secara rohani, maka yang 

jasmani tidak akan terjadi. Ini adalah prinsipnya dan Bill Hamon tahu bahwa sejak tahun 2000 dia 

sudah memenangkan peperangan secara rohani dan memang Perang Dunia ke-3 itu benar-benar 

tidak terjadi! 

Saudara, kita juga jangan lupa untuk berseru dan berdoa, “Tuhan! Kami berdoa terutama untuk 

2014 dalam permilihan legislatif, pemilihan presiden. Berikan keamanan buat negeri Indonesia. 

Berikan keamanan buat kota Jakarta. Segala api asing yang akan membakar, aku tolak, aku 

patahkan dalam Nama Yesus!.” 

 

 
4.  Penuaian Jiwa besar-besaran 

Yohanes 17 dengan jelas berkata, “Kunci utama penuaian jiwa secara global adalah unity!” Iblis 

tahu kalau gerejanya unity maka iblis akan kalah. Sehingga dia pakai berbagai macam cara agar 

gereja-gereja tidak unity.  

 



 

The Union of Harp and Bowl  

‘The Union of Harp and Bowl’ tidak terjadi secara tiba-tiba tetapi sudah banyak didapatkan 

oleh hamba-hamba Tuhan bahwa Korea dan Indonesia harus unity.  

Beberapa tahun yang lalu, Pdt. David Tjakra Wisaksana (Gembala GBI Sukawarna Bandung) 

mendapatkan hal yang sama tentang harp and bowl. Akhirnya Pdt David T.W. dengan rayonnya 

mengadakan pendekatan ke Korea sampai terjadinya penyatuan “Harp and Bowl.” 

 

1.  Tuhan ingatkan tentang kaki dian 

Jadi di tahun 2001, Gembala Pembina bertemu dengan Ps. Cho Yonggi di Surabaya, beliau berbicara 

bahwa kaki dian akan berpindah ke Indonesia. Gembala Pembina terus bertanya kepada Tuhan 

“Apa ini artinya?” Pada waktu itu yang Gembala Pembina terima adalah tentang perkenanan Tuhan. 

Perkenanan Tuhan dari Korea Selatan berpindah ke Indonesia.  

Di Tahun yang sama, Gembala Pembina juga disuruh untuk membangun SICC. 



 

2.    WPA ke-2(World Prayer Assembly 

- SICC, 14-18 Mei 2012) 

WPA ke-2 Tuhan pilih Indonesia sebagai 

tuan rumah dan tempatnya di SICC. 

Sehingga pengertian yang kedua adalah soal 

WPA. Jadi WPA yang pertama diadakan 29 

tahun yang lalu, itu tempatnya di Korea 

Selatan yang bertempat di Yoido Plaza. 

Tempat ini bukan sebuah gereja tetapi 

hanya sebuah bangunan biasa. Sekarang ini, 

setelah 28 tahun berlalu, Tuhan pilih 

Indonesia sebagai tuan rumah WPA dan 

tempatnya di SICC. 

 

KAKI DIAN 

Kalau Saudara melihat kaki dian ini, 

diujung-ujungnya ada pelita yang dihiasi 

dengan pola 3 kelopak, buah badam dan 

tombol. Jadi di sana kalau ketiga hal ini 

dijumlahkan itu terdiri 66. Angka 66 itu 

berbicara tentang Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru. Firman Tuhan itu disebut LOGOS. Diterangi dengan pelita berbicara bahwa Firman 

itu diterangi oleh Roh Kudus. Pada zaman itu, ini berbicara tentang kehendak Tuhan pada zaman 

ini.  

Gembala Pembina menangkap bahwa kalau dulu Firman Tuhan diberikan kepada Korea 

Selatan, hari-hari ini akan diberikan kepada Indonesia. Tidak salah pada waktu WPA, begitu selesai, 

John Robb datang “Apa yang Indonesia dapatkan... apa yang Indonesia dapatkan...” Sekarang suara 

Tuhan yang diberikan kepada Indonesia ini akan menjadi perhatian dunia. Seperti dulu perhatian 

dunia tertuju kepada Korea Selatan, sekarang kepada Indonesia.  

Kalau kita tahu tentang penyatuan Harp dan Bowl, maka akan terjadi: 

1. Penuaian jiwa beribu-ribu laksa 



2. Semua makhluk di bumi, di bawah bumi dan yang ada di dalamnya, semua menyembahnya. 

Berarti setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan.  

 

5. Berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua (Second Coming) 

Berbicara tentang Pentakosta ke-3 erat kaitannya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua 

kali. Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua.  

Mari kita bersiap-siap. Seperti seorang Prajurit yang gagah perkasa dengan gaya hidupnya doa, 

pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak Bapa pada zaman 

ini. Pesan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan adalah harus berjaga-jaga!! Bersiap-siap seperti 

apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam 2 Petrus 3:10-14 “... kamu harus berusaha, supaya kamu 

kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Nya, dalam perdamaian dengan Dia.” Berusaha 

itu bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi ada niat. Saudara berhati-hatilah, sebab dunia 

menawarkan yang luar biasa dan sangat menarik.  

 

Mengucap syukur dalam segala hal 

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam 

Kristus Yesus bagi kamu.” (I Tes 5:18) 



Jika Saudara bisa mengucap syukur maka akan ada satu sukacita yang luar biasa. Firman 

Tuhan katakan, “Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah 

mengeringkan tulang.” (Mzm 17:22)  

 

Kalau kita mau apa yang kita minta kepada Bapa dikabulkan maka, ada 4 hal yang harus kita 

lakukan seperti yang tertulis dalam Mazmur 37:3-5, yaitu: 

1.  Percaya kepada Tuhan 

2.  Berbuat baik 

3. Berdiamlah di negeri, di kota atau di pekerjaan yang telah Tuhan tetapkan dan tetaplah berlaku 

setia, jangan lompat kiri dan kanan, berlaku setia. 

4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh 

hatimu. Amin (Sh.) 

 

Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seri Akhir Zaman Ke – 45 

Menuju Tatanan Dunia Baru ( Bagian 18 ) | FILM – 6 
 

Banyak tema film memang membawa pesan-pesan akhir jaman. Entah disengaja atau 

tidak, banyak film memiliki kesamaan dengan berbagai kejadian yang akan terjadi di akhir jaman 

seperti yang Alkitab catat. Film telah sedemikian realistis menggambarkan kejadian-kejadian alam 

yang akan terjadi di hari-hari terakhir manusia sebagaimana telah disaksikan melalui berbagai 

nubuat oleh nabi-nabi-Nya di waktu-waktu yang silam. Dari pesan-pesan terselubung yang dapat 

kita pelajari, beberapa film memang dibuat untuk menggambarkan tentang apa yang akan terjadi, 

beberapa film lagi dengan sengaja dibuat untuk mengkondisikan keadaan untuk terjadi sesuai 

dengan apa yang ditampilkan dalam film. Semua itu intinya untuk mengiring manusia memasuki 

masa pemeritahan Antikris di akhir jaman atau yang mereka sebut sebagai Tatanan Dunia Baru, 

yaitu masa yang Alkitab menyebut sebagai masa kesukaran besar atau Babel Besar. 



Ada yang menarik dari film-film bencana yang dibuat oleh Hollywood adalah bahwa mereka 

juga menciptakan film bencana yang berkisah tentang kehancuran negara mereka sendiri yaitu 

Amerika Serikat (AS). Perhatikan poster dan cuplikan film-film dibawah ini... Film-film tersebut 

bertemakan tentang kehancuran negara adidaya AS. 

Dengan teknik komputer (CGI) yang begitu canggih, beberapa film Hollywood 

menggambarkan kehancuran simbol-simbol negara AS dengan begitu nyata, seperti kehancuran 

White House (tempat kediaman dan kantor presiden AS), patung Liberty, gedung Empire State, 

jembatan Brooklyn, kota New York dan kota-kota besar AS lainnya. Sumber kehancuran pun 

bervariatif, mulai dari bencana alam, serangan teroris, perang nuklir, makhluk asing, zombie hingga 

kehadiran UFO/alien yang tidak bersahabat. Sekalipun kehancuran terkadang terjadi secara global, 

namun kehancuran simbol-simbol AS sering digambar-kan lebih utama dari kehancuran simbol-

simbol negara lain. 

Mengapa para elit di belakang layar perfilman AS senang membuat tema-tema film tentang 

kehancuran negaranya sendiri? Jawabannya adalah karena orang-orang dibalik layar perfilman AS 

kebanyakan adalah orang-orang penting Tatanan Dunia Baru, yaitu para Iluminatus yang bertugas 

untuk mendirikan Tatanan Dunia Baru. Saat melihat film-film tentang kehancuran AS, sebenarnya 

kita sedang melihat agenda terselubung dari para elit Tatanan Dunia Baru yang sekarang 

mengendali-kan berbagai negara di dunia, termasuk negara AS dan dunia perfilman (Hollywood). 

Ini adalah kampanye terselubung mereka bahwa AS memang akan dihancurkan, atau paling tidak 

akan hancur dengan sendirinya, baik oleh bencana alam, aksi terorisme, bencana nuklir bahkan 

faktor-faktor 

intern seperti 

krisis ekonomi, 

utang yang 

menumpuk hingga 

oleh lembaga-

lembaga AS 

sendiri. 
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subliminal messages. 

1. Gremlins 2 “The 

New Batch” (1990); 2. 

The Simpsons; 3. 



Terminator 2 “Judgement Day” (1991); 4. Super Mario Brothers (1993); 5. Armageddon (1998); 6. Blue Gender (1999-

2000); 7. The Lone Gunmen (2001); 8. Johnny Bravo, episode “Chain Gang Johnny” (April 2001); 9. Iron Man Cartoon, 

episode “The Grim Reaper Wears a Teflon Coat”; 10. Independence Day (1996); 11. Armaggedon (1998); 12. The 

Towering Inferno (); 13. Godzilla (1998); 14. Trading Places (1983); 15. Iron Man Cartoon, episode “The Grim Reaper 

Wears a Teflon Coat”; dan masih banyak lagi.. 

Banyak peneliti Alkitab dan hamba-hamba Tuhan di AS telah menyelidiki isi Alkitab dan 

berbagai nubuatan akhir jaman di Alkitab. Dari banyak ayat yang berhubungan dengan akhir jaman 

yang diselidiki, mereka menemukan bahwa banyak bangsa modern tertulis dengan jelas bahwa 

mereka terlibat di dalam sejarah di hari-hari terakhir dunia ini. Namun yang sangat mengherankan 

adalah bahwa dari sekian banyak nubuatan Alkitab yang menulis tentang bangsa-bangsa, para 

penyelidik tidak menemukan AS disebut-sebut terlibat atau ada di akhir jaman. Dengan demikian, 

karena tidak ada satu pun nubuat Alkitab menyingung AS di akhir jaman, mungkin berarti bahwa 

AS tidak akan memegang peranan penting dalam percaturan dunia di akhir jaman. Mengapa 

demikian? Karena AS mungkin sudah tidak memiliki pengaruh yang kuat akibat keruntuhan 

ekonomi, sehingga mereka tidak dapat lagi membiayai kekuatan militernya, mungkin AS sudah 

tidak ada di akhir jaman, entah karena bencana alam, perang nuklir, aksi terorisme dan berbagai 

bencana seperti yang para elit Tatanan Dunia Baru gambarkan dalam film-film mereka, atau AS 

tetap ada namun para elit telah melumpuh-kan AS sepenuhnya sehingga AS tunduk pada setiap 

rencana mereka. 

Mengapa AS harus “hilang” dari percaturan dunia? Jawabanya sederhana, untuk memberi 

jalan bagi berdirinya pemerintahan “Romawi Baru” (Eropa Bersatu/Uni Eropa) sebagai pusat 

pemerintahan Tatanan Dunia Baru untuk 3,5 tahun pertama pemerintahannya. Selama 

kedigdayaan AS masih menguasai dunia ini, adalah sulit bagi Uni Eropa untuk mengambil 

alih/menguasai SELURUH pemerintahan dunia ini. AS memang perintis pendirian Tatanan Dunia 

Baru, namun nubuat berkata bahwa Uni Eropa-lah yang akan memimpin Tatanan Dunia Baru 

dengan Antikris sebagai pemimpinnya.  

 

Prediksi serangan 9-11 

Film telah diciptakan dan dirilis sebagai manipulasi psikologis untuk memupuk pikiran para 

penontonnya menerima agenda tertentu yang diperkenalkan secara terselubung. Film-film 

bencana, terutama bencana yang menghancurkan AS, adalah agenda terselubung Tatanan Dunia 

Baru melalui para elit Illuminati. Sekarang yang menjadi satu pertanyaan lagi adalah: Apakah 

mungkin sebuah film dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? 

Sebenarnya tidak, namun beberapa film mengandung pesan-pesan terselubung para elit 



pembuatnya untuk apa yang akan mereka 

lalukan, sekalipun terkadang hanya 

dianggap sebagai teori konspirasi. 

Perhatikan cuplikan film-film di bawah ini... 

Film-film tersebut adalah film-film yang 

dirilis sebelum tahun 2001. Sebenarnya apa 

yang terjadi di tahun 2001? 

 

 

Ledakan besar terlihat setelah 

pesawat ke dua (United Airlines 175) 

saat menabrak menara selatan WTC. 

 

Suatu pagi di tanggal 11 September 

2001, tepatnya di kota New York - AS, 19 

pembajak mengambil alih empat pesawat 

komersial AS. Tidak seperti kebanyakan pembajak pesawat, mereka tidak meminta tebusan atau 

tawaran pertukaran tawanan politik, bahkan mereka sama sekali tidak melakukan 

kontak/komunikasi dengan pihak manapun. Tanpa banyak basa-basi para pembajak masing-

masing langsung mengambil alih ruang kemudi pesawat dimana dua diantaranya kemudian 

diterbangkan ke kota New York untuk kemudian langsung ditabrakkan ke menara kembar World 

Trade Center (WTC), satu lagi diterbangkan ke Pentagon (gedung Departemen Pertahanan AS) dan 

menabrakkan pesawatnya ke gedung tersebut. Sedangkan pesawat terakhir diduga hendak 

ditabrakkan ke gedung putih, namun karena para penumpang melakukan perlawanan terhadap 

para pembajak sehingga mengakibatkan pesawat jatuh di lapang kosong di Shanksville, 

Penssylvania. 

Kejadian memilukan tersebut membuat seluruh dunia tersentak, bagaimana tidak, selain 

menewaskan tiga ribuan orang, serangan bunuh diri tersebut telah meruntuhkan menara kembar 

WTC yang merupakan pusat perdagangan, salah satu menara tertinggi dan merupakan icon kota 

New York juga AS sendiri. Belum lagi masyarakat dunia masih bertanya-tanya bagaimana mungkin 

sebuah pesawat dapat menembus pertahanan dari Pentagon yang disebut-sebut sebagai salah satu 

gedung dengan tingkat keamanan tertinggi.  



Oleh karena peristiwanya terjadi pada tanggal 11 bulan 9 (September) tahun 2001, maka 

serangan ini kemudian dikenal dengan sebutan “9/11 Attacks” atau “serangan 9-11”. Sekalipun 

istilah 9-11 dibuat berdasarkan kejadian serangan 11 September tahun 2001, namun istilah 9-11 

ternyata ada di beberapa film Hollywood jauh sebelum tahun 2001. 

Perhatikan cuplikan-cuplikan film di kiri ini... beberapa film memiliki pesan-pesan 

terselubung simbol “9-11”, seperti film Terminator 2, “Judgement Day” (1991), saat Terminator dan 

John Connor menaiki motor melintasi terowongan kanal air, mereka berpapasan dengan sebuah 

terowongan yang ketinggiannya 9 feet 11 inch (9’-11”) sehingga di atas terowongan tersebut 

tertulis Caution 9’-11” (gambar 3), ini bukan peringatan biasa, namun sebenarnya merupakan 

pesan terselubung yang artinya “peringatan! 9-11”. Demikian juga dengan film Johnny Bravo, 

episode “Chain Gang Johnny” (gambar 8), di situ terlihat gambar gedung tinggi terbakar dengan 

tulisan “coming soon”, apakah itu sebuah kebetulan belaka?  

Cuplikan-cuplikan tersebut hanya sebagian dari yang dapat di muat, banyak film dunia 

sebelum tahun 2001 mengandung simbol-simbol 9-11, seperti jarum jam yang menunjuk angka 9 

dan 11, jam digital yang menunjukkan 9:11, atau cuplikan film yang menggambarkan terbakarnya 

gedung WTC dan Pentagon, bahkan kehancuran WTC (gambar 7) dan Pentagon (gambar 15) oleh 

karena ditabrak pesawat komersil. Sekalipun oleh sebagian orang cuplikan-cuplikan film tersebut 

dianggap sebagai suatu kebetulan dan teori konspirasi belaka, namun dari begitu banyak kebetulan 

yang terjadi maka kata “kebetulan” sulit untuk diterima. 

Beberapa film sangat akurat memprediksi kejadian serangan 9-11, yang menjadi 

pertanyaan adalah: dari mana para pembuat film bisa tahu persis bahwa menara kembar WTC dan 

Pentagon akan diserang dan hancur?  

 

Kartu Permainan Illuminati 

Pada tahun 1995 seorang Illuminatus bernama Steve Jackson membuat sebuah permainan 

kartu bernama “Illuminati, The Game of Conspiracy”. Permainan ini terinspirasi oleh permainan 

pendahulunya trilogi “The Illuminatus!” karya Robert Anton Wilson and Robert Shea. Sebenarnya 

kartu permainan ini tidak begitu menarik dan terkenal seperti halnya permainan Monopoli atau 

permainan Dungeons & Dragons, namun setelah peristiwa serangan WTC 11 September 2001 

(serangan 9-11), kartu ini mengalami lonjakan pembelian. Pasalnya peristiwa serangan 9-11 

ternyata telah diramalkan/diprediksi oleh kartu permainan ini. Selanjutnya kartu permainan 

Illuminati menjadi bahan perbincangan di AS, dan setelah diteliti ternyata hampir semua isi kartu 

menggambar-kan berbagai isu dan peristiwa yang terjadi di AS dan di seluruh dunia. 



 

Satu set kartu permainan Illuminati 

 

Setelah prediksi Jackson terhadap tragedi 9-11 menjadi kenyataan, akhirnya banyak orang 

mulai menyelidiki tiap lembar dari kartu permainan Illuminati. Dari kartu-kartu yang diciptakan 

Jackson, kebanyakan gambarnya berisi tentang isu-isu politik biasa yang tengah berkembang di 

masyarakat, namun yang mengherankan adalah beberapa kartu diantaranya berisi berbagai teori 

konspirasi dan berbagai rancangan para anggota Illuminati dalam rangka mendirikan Tatanan 

Dunia Baru. Jika diteliti, beberapa kartu dapat dikatakan seumpama “buku agenda kerja”-nya para 

anggota Illuminati. Agenda ini menyimpan “daftar apa yang sudah, akan dan harus dilakukan” (to 

do list) oleh para anggota Illuminati untuk mendirikan Tatanan Dunia Baru.  Perhatikan beberapa 

kartu yang permainan Illuminati di bawah ini... Melalui kartu ini kita dapat mengetahui bahwa 

untuk mendirikan Tatanan Dunia Baru (New World Order) mereka menciptakan krisis energi 

(gambar 1), monopoli sumber-sumber energi, pembatasan energi dsb; Mencekoki anak-anak 

dengan tayangan televisi dimana pada saat-saat prime time (disini pada film-film kartun Sabtu 

pagi) mereka sisipkan berbagai iklan konsumtif, sehingga saat hari Minggu-nya anak-anak tahu 



harus kemana dan membeli apa untuk menghabiskan uang orang tuanya (gambar 2). Melalui TV, 

anak-anak dibentuk untuk generasi konsumtif dan boros; Berbagai stasiun TV dengan bebasnya 

menayangkan penyingkapan kasus-kasus yang terjadi di kalangan pemerintahan seperti korupsi 

dan skandal (gambar 3), ini bertujuan untuk melemahkan kepercayaan masyarakat pada setiap 

pemerintahannya sehingga memudahkan datangnya Antikris yang dapat menyelesaikan berbagai 

kasus/kesulitan negara-negara di dunia; Tidak lupa juga mereka mempersiapkan Perang Dunia ke-

3 (gambar 4); Dan yang paling mengherankan adalah ternyata Illuminati, dengan ilmu-ilmu sihir 

mereka, sedang mempersiapkan makhluk-makhluk jahat yang akan dikeluarkan dalam bentuk 

nyata (visibel) memenuhi seluruh dunia (gambar 5), bukankah Alkitab telah memperingatkan kita 

melalui Why 9:1-6 bahwa di hari-hari terakhir setan-setan yang mengerikan akan dilepaskan dari 

jurang maut dan diperkenankan menyiksa manusia selama 5 bulan lamanya?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambaran kehancuran gedung kembar WTC di kartu permainan 

Illuminati sangat mirip dengan peristiwa kehancuran WTC di- 

kejadian sesungguhnya. 

 

Jika kita melihat gambar-gambar di bawah, ternyata film Hollywood banyak memiliki 

kesamaan tema dengan kartu-kartu Illuminati. Dari sini kita dapat menarik benang merah, dan 



mengambil kesimpulan: Para pembuat film memang kebanyakan adalah para elit/anggota 

Illuminati, jadi kartu permainan Illuminati dan film-film saling berkaitan, sebab mereka bersumber 

pada orang-orang dan kekuatan yang sama, yaitu orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk 

mendirikan Tatanan Dunia Baru. Jika kita melihat film-film dunia, maka kita sedang melihat 

agendanya Illuminati. Sebagian film adalah prediksi, rencana dan maksud-masud Illuminati. 

Waspadalah! 

 

Illuminati (sebenarnya iblis) menguasai berbagai aspek kehidupan umat manusia jauh lebih 

besar dari yang kira, iblis menguasai bumi ini (Yoh 12:31; 16:11, Luk 4:6), melalui para 

pengikutnya yaitu para Iluminatus, iblis mengontrol media, pemerintahan, peradilan hingga 

keuangan. Mereka mengontrol dunia musik (gambar 6), film-film kartun (gambar 7), media 

(gambar 8), TV (gambar 9) bahkan menguasai industri film/Hollywood (gambar 10). 

 

Kartu permainan Illuminati adalah gambaran dari organisasi Illuminati yang sesungguhnya, 

banyak tema film dan gambar-gambar di kartu permainan Illuminati memiliki banyak kesamaan. 

Ini semakin menguatkan keberadaan elit Illuminati di berbagai judul film dan kejadian-kejadian 



dunia yang telah, sedang ataupun yang akan terjadi. Industri film banyak membawa agenda 

Tatanan Dunia Baru. Banyak film sebenarnya sedang membentuk pola pikir manusia untuk 

memasuki, setuju, dan menjadi bagian dari Tatanan Dunia Baru. 

Kita tidak akan membahas banyak tentang kartu permainan Illuminati, sebab kartu ini 

dibuat berdasarkan prediksi (ramalan) melalui kuasa-kuasa kegelapan, kita tidak perlu menyelidiki 

lebih lagi tentang kartu-kartu ini atau tentang Illuminati, tapi pelajarilah Alkitab, penuhilah diri kita 

dengan Roh Kudus sehingga kita akan mengerti lebih banyak tentang berbagai peristiwa akhir 

jaman dan informasi yang benar tentang masa depan sesuai Alkitab melalui tuntunan Roh Kudus. 

Kartu permainan Illuminati dan beberapa tema film tentang prediksi atau ramalan berbagai 

kejadian di dunia ini (termasuk serangan 9-11) adalah bagian dari rencana iblis melalui para 

Illuminatus untuk mendirikan Tatanan Dunia Baru. Mereka seumpama dua orang pemain catur 

yang sedang duduk dan memainkan setiap biji catur, yaitu kejadian-kejadian di dunia, di atas papan 

catur, yaitu dunia ini. Mereka mengatur strategi,  mengorbankan beberapa pion dan menyingkir-

kan apapun yang menghalangi untuk maksud dan tujuan mereka. Sehingga sebenarnya prediksi 

yang mereka buat sebenarnya palsu! Sebenarnya prediksi/ramalan yang ada di film-film dan di 

kartu permainan Illuminati lebih tepat dikatakan “rancangan!” Ya, rencana besar iblis untuk 

menipu manusia dengan berbagai visi masa depan palsu untuk menandingi semua nubuatan yang 

benar seperti yang terdapat Alkitab. Oleh sebab itu setiap prediksi/ramalan kemungkinan besar 

akan terlaksana, karena iblis yang membuat dan iblis juga yang melaksanakan, sehingga manusia 

akan menganggapnya seakan-akan ramalan iblis benar. Jangan menganggap ramalan dari kartu 

permainan Illuminati itu benar, tapi kita harus menganggapnya sebagai bagian/rencana iblis yang 

disingkapkan. Iblis tidak akan mengeluar-kan “bocoran” rencananya kecuali itu akan 

menguntungkan dirinya dan pekerjaannya. Kini banyak orang lebih menyelidiki kartu ini, dan film-

film untuk melihat masa depan, waspadalah! 

“Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal; janganlah kamu 

mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka; Akulah TUHAN, Allahmu.” (Im 

19:31) 



 

 



5. UFO diperkenalkan 

Perhatikan kartu terakhir pada gambar kartu-kartu di atas. Dalam kartu tersebut tertulis 

“Church of Middle America” (Gereja di Amerika Tengah) dengan gambar sebuah bangunan gereja 

dikelilingi oleh banyak UFO di atasnya. Mengapa UFO? Mengapa gereja? 

Sejak abad 17 banyak orang mengklaim 

telah melihat penampakan benda-benda langit, 

beberapa dari mereka malah mengaku pernah 

diangkat ke planet-planet lain dan bertemu 

dengan makhluk-makhluk luar angkasa 

(extraterrestrial life). Melihat besarnya tata 

surya kita, dan begitu banyaknya bintang di 

langit sana, apa yang banyak orang klaim tentang 

penampakkan dan pertemuan mereka dengan 

makhluk-makhluk asing membuat banyak orang 

percaya bahwa kita, yaitu bumi ini, tidak hidup 

sendirian, pasti ada makhluk lain seperti kita di 

luar angkasa sana. Kepercayaan ini 

memunculkan gelombang besar-besaran minat 

banyak orang untuk menyelidikinya. Penyebaran 

informasi tentang keberadaan makhluk luar 

angkasa semakin disebarluaskan oleh novel dan 

film-film yang juga dipengaruhi oleh gelombang minat keberadaan makhluk-makhluk luar angkasa, 

benda-benda luar angkasa dan perjalanan ke luar angkasa. 

Sejak kemunculannya, film langsung dipengaruhi oleh kepercayaan extraterrestrial life, 

bahkan film bisu produksi tahun 1902 yang berjudul “Le Voyage dans la Lune” (A Trip to the Moon) 

telah menjadi pionir tentang film-film perjalanan luar angkasa dan perjumpaan (contact) dengan 

makhluk luar angkasa. Tahun-tahun berikutnya film-film extraterrestrial seperti seperti film “The 

First Men in the Moon” (Denmark, 1919), “Аэлита”/ “Aelita” (Russia, 1924), “Flash Gordon 

Conquers the Universe” (AS,1940), “Flight to Mars” (US, 1951) dan beberapa film tentang serangan 

makhluk luar angkasa (martians/invaders) yang sangat terkenal bahkan sampai dirilis ulang 

seperti: “The Day the Earth Stood Still” (1951, 2008) dan “The War of the Worlds” (1953, 2005) 

selalu mendapat sambutan dan penonton yang besar. Selain penggunaan efek khusus yang 

membuat film extraterrestrial lebih menarik, rasa keingintahuan orang terhadap kehidupan lain di 



luar angkasa membuat film-film extraterrestrial , yang kemudian dimasukkan ke dalam kategori 

film fiksi ilmiah, menjadi tema pokok dalam industri film.   

Dengan promosi yang gencar dari film-film fiksi ilmiah tersebut, ditambah novel, komik dan 

penelitian-penelitian ilmiah semakin menambah rasa keingintahuan masyarakat dunia tentang 

kehidupan dan makhluk luar angkasa. Namun, awal demam benda dan makhluk luar angkasa 

dimulai sejak 24 Juni 1947, ketika seorang penerbang AS bernama Kenneth Arnold sedang 

mengemudikan pesawat terbang kecil melihat sembilan benda metalik berbentuk piringan terbang 

di dekat pesawatnya di sekitar Mount Rainer, Washington. Karena ke sembilan benda tersebut 

tidak dikenal, maka benda-benda itu disebut sebagai “Unidentified flying object” (UFO) atau “benda 

terbang tidak di kenal” atau “piring terbang”. Sejak saat itu, hingga akhir tahun 1974, ada lebih dari 

850 penglihatan UFO yang dilaporkan, belum termasuk laporan-laporan penampakkan makhluk 

luar angkasa (alien/grey/zeta/reticulian) yang ciri-cirinya berupa makhluk mirip reptil atau 

berbentuk manusia kecil dengan kepala besar tanpa rambut, mata besar, berwarna hijau/abu-abu.  

Dengan alat transportasi berupa piring terbang yang dapat melakukan perjalanan sangat jauh dari 

berbagai bintang dan galaksi menuju bumi, yang notabene belum dapat dilakukan oleh teknologi 

manusia di bumi, akhirnya banyak orang beranggapan bahwa  para alien ini secara ilmiah pasti 

memiliki pengetahuan, teknologi dan spiritual yang superior. Jika kita melihat film “E.T. the Extra-

Terrestrial” (1982) maka kita akan menemukan bahwa E.T. digambarkan sebagai makhluk yang 

memiliki kemampuan lebih jika dibandingkan manusia. E.T. memiliki kekuatan magic, teknologi 

dan kecerdasan lebih sehingga sanggup membimbing manusia dengan kebijaksanaannya. Film E.T. 

ini sangat fenomenal dimasanya, selain sebagai film terbaik saat itu, oleh sejumlah orang E.T. mulai 

dianggap sebagai pembimbing rohani.  

 

 
E.T. the Extra-

Terrestrial” 

(1982) 

 

 

 

 

 



Dalam banyak film, alien akhirnya selalu digambarkan sebagai makhluk superior. Mereka 

memiliki kemampuan lebih dari manusia. Seperti Yoda (Star Wars), Vulcan (Star Trek) atau Asgard 

(Stargate) yang sangat pintar dan bijaksana, atau seperti Predator (Predator, 1987), Alien (Aliens, 

1986), Prawn (District 9, 2009), para Autobot dan Decepticon (Transformers) yang memiliki 

teknologi canggih seperti yang belum ada di bumi. Akibat sifat-sifat misterius yang melingkupi UFO 

membuat mereka diberi status ilahi. Kini, banyak orang menghubung-hubungkan UFO dan alien 

dengan cerita-cerita Alkitab dan menganggapnya sebagai tuhan. Mereka “mendirikan” agama UFO 

yang berfokus pada makhluk-makhluk extraterrestrial yang berada di dalam UFO yang memiliki 

pengetahuan jauh lebih tinggi dari manusia. Mereka dipercaya datang ke bumi untuk 

memperingatkan bencana yang akan datang, menawarkan bantuan dan menyelamatkan beberapa 

orang bumi (dengan cara menculiknya ke dalam UFO) untuk terluput dari bencana global yang 

tidak lama lagi akan melanda bumi ini, seperti yang diggambarkan dalam film “Knowing” (2009).  

 

Penculikan oleh UFO (Abduction by UFO) 

Pada tanggal 23 April 1897, surat kabar di kota Kansas melaporkan berita yang tidak biasa. 

Suatu malam di tanggal 19 April, seorang peternak lokal bernama Alexander Hamilton melihat 

sebuah benda terbang berbentuk cerutu di sekitar peternakannya, ia juga melaporkan bahwa 

benda tersebut telah menculik sapi-sapi miliknya dengan cara menyedotnya dalam sebuah cahaya 

terang. Banyak orang tidak percaya terhadap cerita tersebut, namun sedikit orang percaya bahwa 

itu adalah sebuah pesawat luar angkasa yang dikendarai oleh extraterrestrial life dalam rangka 

menggumpulkan spesies-spesies bumi untuk penyelidikan mereka. Sekalipun penjelasan tersebut 

dianggap tidak masuk akal, namun dari akhir tahun 1800-an hingga kini banyak kasus penculikan 

ternak dilaporkan oleh para peternak di seluruh dunia. Laporan penculikan UFO yang banyak 

diterima adalah penculikan sapi, kemudian domba dan beberapa kuda, oleh sebab itu disebut 

dengan istilah Cattle mutilation / bovine excision (mutilasi sapi). Mengapa disebut mutilasi? Karena 

kebanyakan sapi (dan ternak lain) yang diculik kemudian dibuang kembali ke bumi dengan 

beberapa bagian tubuh yang hilang/termutilasi dengan cara operasi yang begitu sempurna. Para 

Ufologi percaya bahwa para alien dengan sengaja mengambil bagian-bagian tertentu dari makhluk 

bumi untuk eksperimen mereka.  

Setelah kasus penculikan ternak, ternyata marak juga pemberitaan tentang orang-orang 

yang mengklaim telah bertemu atau telah diculik oleh alien. Mereka yang diculik mengaku dirinya 

melayang/ terbang karena disedot ke dalam UFO melalui cahaya sangat terang. Kebanyakan orang 

yang telah diculik memandang positif pertemuan mereka dengan para alien sebagai pertemuan  



 

spiritual dan ilahi. Namun beberapa orang lagi sangat cemas dan percaya bahwa kedatangan para 

alien sebenarnya dengan maksud jahat, mereka percaya bahwa para alien hendak menguras 

sumber daya alam bumi, hendak menghancurkan bumi dan berencana menawan manusia untuk 

menjadi budak mereka atau menjadikan objek eksperimen. Oleh karena begitu banyak kesaksian 



dan oleh karena besarnya minat manusia terhadap keberadaan UFO, maka sejak film diperkenalkan 

ke publik, banyak film akhirnya mengangkat kisah tentang UFO dan kehidupan luar angkasa. 

Sekalipun sebagian besar penduduk dunia tidak mempercayai keberadaan alien dan UFO. 

Tapi tahukah Saudara bahwa film-film ber-genre fiksi ilmiah sangat diminati dan menghasilkan 

sangat banyak uang, sehingga tidak mengherankan jika fiksi ilmiah menjadi tulang punggung 

perfilman dunia.  

 

Iblis dalam “pakaian” alien 

Apapun pengakuan orang tentang pertemuan dan penampakkan alien/UFO, sebenarnya itu 

semua adalah pekerjaan iblis yang menyamar.  

“Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblispun menyamar sebagai malaikat Terang.” (II Kor 

11:14)  

UFO, alien, kehidupan lain di luar angkasa, dan sebagainya adalah pekerjaan iblis yang 

sengaja disisipkan dalam budaya pop untuk mengelabui manusia kepada keilahian Allah dan 

mengaburkan pengertian manusia tentang akhir jaman. Mengapa demikian? 



 

Kepercayaan manusia tentang keberadaan makhluk luar angkasa bukan kepercayaan 

manusia modern saja. Sejak awal sejarahnya, manusia ternyata telah mempercayai keberadaan 

makhluk luar angkasa. Ceritanya berawal disini: Pada waktu Adam tinggal di taman Eden, ia 

memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan (hubungan vertikal) dan begitu juga hubungan 

dengan Hawa (hubungan horizontal). Pada waktu iblis berhasil menipu manusia untuk berbuat 

dosa, hubungan verikal tadi terputus, sebab manusia telah berdosa. Namun demikian, sekalipun 

manusia telah hidup di dalam dosa, pada dasarnya manusia menyadari bahwa mereka adalah 

makhluk spiritual, yaitu sebuah kesadaran akan kebutuhan dirinya berhubungan dengan sang 

pencipta, pribadi supranatural yang jauh lebih superior dari dirinya dan kesadaran bahwa ada 

kekuatan yang mengatur dan terlibat dalam segala kejadian di alam sepesta ini. Namun karena 

manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka iblis jauh lebih dominan mempengaruhi pikiran manusia 

di dunia. Sepanjang sejarah manusia, iblis akhirnya menipu dan membelokkan kesadaran spiritual 

manusia tadi agar manusia tidak menemukan hubungan yang benar dengan sang pencipta. Dengan 

berbagai tipuannya akhirnya iblis berhasil membawa jauh-jauh manusia dari penyembahan kepada 

Tuhan yang benar dan membawa manusia pada penyembahan dirinya. Dengan berbagai tipuannya, 

iblis berhasil membuat manusia menyembah dirinya malalui penyembahan patung, pohon, dewa-

dewi, orang-orang suci, benda-benda langit, kekuatan alam hingga tipuan mengenai pribadi Tuhan 

dan makhluk-makhluk penghuni surga sebagai makhluk-makhluk luar angkasa (alien). Catatan 



tertulis sejarah tertua tentang alien ditemukan dalam catatan-catatan sejarah kerajaan Sumeria (± 

3.500 s.d. 2.300 SM) yaitu kerajaan kuno yang terletak di sebelah selatan Mesopotamia (tenggara 

Irak) sebelum akhirnya muncul kerajaan Babel. Namun, jauh sebelum bangsa Sumeria, kisah 

tentang alien telah ada sejak ± 4.000 SM di kalangan para elit kuno. 

 

 “Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika 

anak-anak Allah (Nephilim) menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-

perempuan itu melahirkan anak bagi mereka; inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman 

purbakala, orang-orang yang kenamaan.” (Kej 6:4) 



Kisah tentang alien adalah ciptaan iblis yang merekayasa kisah Alkitab di Kejadian 6:4 

tentang “anak-anak Allah”/“Nephilim” sebagai makhluk-makhluk luar angkasa (alien). Iblis 

mengarang cerita sedemikian rupa tentang alien dan meneruskannya dari generasi ke generasi 

sehingga akhirnya manusia mengakui keberadaan makhluk tersebut, bahkan kepercayaan ini telah 

mengantikan kepercayaan manusia terhadap Tuhan yang sungguhnya. Boleh dikatakan bahwa 

alien adalah salah satu praktek okultisme sebagai salah satu bentuk penyembahan iblis. 

Para pionir kepercayaan alien ada jauh sebelum kerajaan Sumeria, mereka bukan orang-

orang biasa sebab mereka terdiri dari para elit yang membentuk kelompok elitis (yang 

beranggotakan para elit saja) para pemuja ular. Mereka menyebut dirinya sebagai: “The 

Brotherhood of The Snake”, yaitu sebuah kelom-pok pemujaan setan sebagaimana bentuk iblis 

pada waktu di taman Eden dulu, ular. Oleh sebab itu mengapa kebanyakan wujud alien berbentuk 

reptil berwarna hijau dengan kepala, badan dan ekor ular namun memiliki kaki dan tangan (the 

reptilian humanoids). Itu adalah wujud iblis/ular sebelum dikutuk Tuhan untuk kehilangan kaki 

dan tangannya sehingga ular akhirnya harus berjalan dengan perutnya/menjalar akibat ia 

menggoda manusia untuk berdosa (Kej 3:14). 

Kelompok “The Brotherhood of The Snake” akhirnya menyebar ke kerajaan-kerajaan kuno, 

menciptakan cerita, legenda, tulisan-tulisan bahkan kepercayaan tentang alien dan “pesawat” 

transportasi mereka, UFO. Sehingga UFO dan alien menjadi ikon dan cerita yang meresap di setiap 

kebudayaan manusia. Pewaris kelompok “The Brotherhood of The Snake” adalah kelompok 

Freemasonry. Sebagai kelompok spiritual yang mempercayai tentang keabadian dan reinkarnasi 

setelah kematian, para mason percaya bahwa UFO dan alien merupakan salah satu unsur penting 

menuju kehidupan yang akan datang. Selain itu, UFO memegang peranan penting menuju “jaman 

baru” dunia ini. Dan jika berbicara tentang jaman baru (Tatanan Dunia Baru) maka kita akan 

menemukan organisasi-organisasi rahasia dan banyak agama yang sedang menantikannya juga, 

seperti Illuminati dan new age movement. 

Apa peranan UFO dan alien dalam “jaman baru”? Seperti telah disinggung sedikit di depan 

tadi, bahwa sebelum bencana global akan “membersihkan” dosa-dosa penduduk bumi ini sebelum 

akhirnya bumi memasuki jaman baru, dipercaya bahwa para alien akan menyelamat-kan beberapa 

penghuni bumi yang “terpilih” agar terluput dari bencana untuk kemudian memasuki jaman baru 

dan memulai kehidupan yang baru bersama-sama langit dan bumi yang baru. Perhatikan salah satu 

cuplikan film Independence Day di sebelah kanan ini... Itu adalah gambaran para pemeluk agama 

UFO/alien yang sanggat gembira menyambut kedatangan UFO ke bumi, sebab kedatangan UFO 



berarti hari penyelamatan bagi mereka. Mereka siap diangkat (disedot) ke dalam UFO, mereka 

berharap terluput dari hari bencana besar (kiamat) yang segera melanda bumi. 

Dari penjelasan tentang UFO dan alien tadi, bukankah itu sangat mirip dengan kisah 

pengangkatan (rapture) seperti yang Alkitab tulis bukan? Memang itulah rencana iblis dengan 

menciptakan UFO dan alien. Melalui waktu yang panjang, iblis telah menciptakan kepercayaan 

tentang adanya kehidupan lain di luar angkasa sana. Tujuannya adalah untuk: pertama, sebagai  

tipuan terhadap kebutuhan spiritual manusia; kedua, sebagai tipuan terhadap peristiwa 

pengangkatan yang akan terjadi. 

 
 

Aliens abduction (penculikkan oleh para alien). Kisah penculikan alien/UFO adalah kisah tandingan iblis untuk 

menyamarkan kisah pengangkatan seperti yang Alkitab tulis. Perhatikan penculikan UFO seperti yang digambarkan 

dalam film “Skyline” (gbr.1) begitu mirip dengan proses pengangkatan dalam Alkitab (gbr. 2), atau hilangnya orang, yang 

hanya meninggalkan pakaian mereka saja, oleh alien dalam film “War of the Worlds” (gbr. 3), begitu juga gambaran 

hilangnya orang-orang, seperti terlihat hanya tinggal pakaian mereka saja yang tertinggal di trotoar dalam film “Vanishing 

on 7th street” (gbr. 4). 

 

 

 



Dunia perlu jawaban jika pengangkatan terjadi 

Sejak lama iblis tahu bahwa sebelum ia dapat berkuasa di akhir jaman melalui Antikris 

maka pengangkatan (rapture) harus terjadi terlebih dahulu. Sebelum dunia ini memasuki masa 

tribulasi/kesusahan besar/Tatanan Dunia Baru maka dunia akan menyaksikan sebuah kejadian 

supranatural hilangnya orang-orang percaya secara tiba-tiba. Kejadian ini tentunya akan 

mengakibatkan kehebohan besar, TV-TV dunia pasti akan berulang-ulang menyiarkan breaking 

news tentang kejadian yang baru saja terjadi, begitu juga perbincangan orang-orang tidak akan jauh 

dari hilangnya beberapa orang disekitar mereka. Pada intinya mereka memerlukan jawaban 

secepatnya untuk apa yang baru saja mereka saksikan.  

Sebagian besar penduduk dunia memang tidak mengetahui tentang pengangkatan, tapi iblis tahu, 

dan untuk mengelabui dunia ini agar mereka tetap tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, 

maka iblis melalui para kaki tangannya akan memberikan jawaban bahwa UFO dan alien telah 

menculik beberapa orang dari dunia ini. Ini mungkin akan menjadi jawaban paling masuk akal dan 

paling bisa diterima oleh penduduk dunia yang modern ini yang cenderung berfikir secara rasional. 

Tapi yang paling menentukan adalah bahwa iblis telah sejak lama menanamkan kepercayaan 

manusia mengenai keberadaan UFO dan alien yang suka menculik makhluk dunia. Dengan 

kesabaran dan tipuan liciknya iblis telah telah menciptakan legenda, cerita, agama, novel, buku-

buku cerita hingga film-film dunia tentang adanya extraterrestrial life untuk membentuk 

masyarakat dunia mempercayai keberadaan UFO dan para alien. Kisah penculikan UFO dan alien 

diciptakan agar manusia tidak mencari jawaban di Alkitab bila pengangkatan terjadi. Jadi, 

penjelasan singkat iblis tentang pengangkatan pada dunia, seperti yang terdapat di kartu 

permainan Illuminati adalah: “Gereja telah diculik oleh UFO.” (Vs.) 
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